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ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ 

ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

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

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปกีารศึกษา 2561 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จงึอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงออกประกาศก าหนดปฏิทินการศึกษา            
ปีการศึกษา 2561 ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป          
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561 
 

 

 

                                                   (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
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คณะ/นสิติตรวจสอบรายวชิาตามแผนการศกึษา 9 - 13 ก.ค. 61 11 - 14 ธ.ค. 61 6 - 10 เม.ย. 62

วันประกาศตารางเรียนตารางสอน 23 ก.ค. 61 24 ธ.ค. 61 20 พ.ค. 62

นสิติย่ืนความประสงค์ลงทะเบียนรายวชิาตกแผนการศกึษาผ่านระบบ(UP20.1) 24 ก.ค. - 19 ส.ค. 61 25 ธ.ค. 61 - 20 ม.ค. 62 21 พ.ค. - 11 มิ.ย. 62

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 26 ก.ค. 61 28 ธ.ค. 61 24 พ.ค. 62

วันสดุท้ายของการขอย้ายคณะ สาขาวชิา และแผนการศกึษา 26 ก.ค. 61 28 ธ.ค. 61 24 พ.ค. 62

วันลงทะเบยีนเรยีน และลงทะเบยีนรกัษาสภาพการเปน็นสิิต 
                                                                  นสิติ รหัส 61 31 ก.ค. - 10 ส.ค. 61 3 - 11 ม.ค. 62 27 - 31 พ.ค. 62

                                                                  นสิติ รหัส 60 1 - 10 ส.ค. 61 4 - 11 ม.ค. 62 27 - 31 พ.ค. 62

                                                                  นสิติ รหัส 59 2 - 10 ส.ค. 61 5 - 11 ม.ค. 62 27 - 31 พ.ค. 62

                                                                  นสิติ รหัส 57 - 58 3 - 10 ส.ค. 61 6 - 11 ม.ค. 62 27 - 31 พ.ค. 62

ช าระเงินค่าลงทะเบยีนเรยีนทุกชัน้ปี 6 - 10 ส.ค. 61 7 - 11 ม.ค. 62 27 - 31 พ.ค. 62

คณะสง่แบบฟอร์มการขอเปิดรายวชิามายังกองบริการการศกึษา (UP21) 6 - 20 ส.ค. 61 7 - 21 ม.ค. 62 27 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62

คณะสง่แบบฟอร์มการขอเปลีย่นแปลงตารางเรียนตารางสอนมายังกองบริการการศกึษา (UP20) 6 - 20 ส.ค. 61 7 - 21 ม.ค. 62 27 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62

วันเปิดภาคการศกึษา 14 ส.ค. 61 14 ม.ค. 62 3 ม.ิย. 62

ลงทะเบยีนเรยีนชา้และลงทะเบยีนรกัษาสภาพการเปน็นสิิต,เพิ่ม-ถอนรายวิชาไม่ได้รบัอักษร W
                                                                  นสิติ รหัส 60 - 61 14 - 24 ส.ค. 61 14 - 25 ม.ค. 62 3 - 12 มิ.ย. 62

                                                                  นสิติ รหัส 57 - 59 15 - 24 ส.ค. 61 15 - 25 ม.ค. 62 3 - 12 มิ.ย. 62

วันสดุท้ายของการขอเทียบโอนรายวชิาและผลการเรียน 17 ส.ค. 61 18 ม.ค. 62 7 ม.ิย. 62

ย่ืนค าร้องขอส าเร็จการศกึษา 14 ส.ค. - 13 ก.ย. 61 14 ม.ค. - 15 ก.พ. 62 3 ม.ิย. - 2 ก.ค. 62

วันสดุท้ายของการขอปิดรายวชิา และยกเลกิตารางสอบ 21 ส.ค. 61 22 ม.ค. 62

ช าระเงินค่าลงทะเบยีนเรยีนทุกชัน้ป(ีส าหรบันสิิตท่ีลงทะเบยีนล่าชา้) 20 - 24 ส.ค. 61 21 - 25 ม.ค. 62 3 - 12 มิ.ย. 62

ถอนรายวชิาโดยไดรั้บอักษร W 25 ส.ค. - 5 พ.ย. 61 26 ม.ค. - 15 เม.ย. 62 13 มิ.ย. - 12 ก.ค. 62

วันสดุท้ายของการขอแกไ้ขอักษร I 7 ก.ย. 61 8 ก.พ. 62 28 ม.ิย. 62

วันสดุท้ายของการย่ืนค าร้องขอคืนสภาพการเป็นนสิติเพื่อลงทะเบียนเรียน 28 ก.ย. 61 1 ม.ีค. 62 28 ม.ิย. 62

วันสอบกลางภาค (งดการเรียนการสอนทุกชัน้ปี) 6 - 14 ต.ค. 61 9 - 17 ม.ีค. 62 -

พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร   (งดการเรยีนการสอนทุกชัน้ป)ี - 18 ม.ีค. 62 -

วันครบรอบวันสถาปนามหาวทิยาลยั (งดการเรียนการสอนทุกชัน้ปี) - - 17 ก.ค. 62

วันประเมนิการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ 19 - 30 พ.ย. 61 29 เม.ย. - 10 พ.ค. 62 22 - 26 ก.ค. 62

วันสดุท้ายของการขอลาพักการศกึษา 30 พ.ย. 61 10 พ.ค. 62 26 ก.ค. 62

วันสดุท้ายของการย่ืนค าร้องขอลาออกโดยไมไ่ดรั้บผลการเรียน 30 พ.ย. 61 10 พ.ค. 62 26 ก.ค. 62

วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชัน้ปี) 3 - 14 ธ.ค. 61 13 - 24 พ.ค. 62 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62

วันสดุท้ายของการแกไ้ขชือ่ - สกลุ ของนสิติ ที่คาดวา่จะส าเร็จการศกึษา 14 ธ.ค. 61 24 พ.ค. 62 2 ส.ค. 62

วันปิดภาคการศกึษา 17 ธ.ค. 61 27 พ.ค. 62 5 ส.ค. 62

วันสดุท้ายของการสง่รายงานผลการเรียนรายวชิาถงึคณะ 28 ธ.ค. 61 7 ม.ิย. 62 16 ส.ค. 62

วันสดุท้ายของการสง่รายงานผลการเรียนรายวชิาถงึงานทะเบียนนสิติและประมวลผล 2 ม.ค. 62 11 ม.ิย. 62 20 ส.ค. 62

วันส าเร็จการศกึษา 17 ธ.ค. 61 27 พ.ค. 62 5 ส.ค. 62

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปกีารศึกษา 2561

ส าหรับนสิติระดับปรญิญาตร ีภาคปกติ ท่ีเขา้ศึกษาปกีารศึกษา 2557 เปน็ต้นไป

กิจกรรม



VII 

 

 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาฤดรูอ้น
ปกีารศึกษา 2561 ปกีารศึกษา2561 ปีการศึกษา 2561

คณะสง่ขอ้มลูรายวชิาตามแผนการศกึษาที่เปิดสอนถงึกองบริการการศกึษา 8 ม.ิย. 61 7 พ.ย. 61 8 ม.ีค. 62

วันสดุท้ายของการรับนสิติโอนย้ายจากสถานศกึษา 29 ม.ิย. 61 4 ธ.ค. 61 -

คณะ/นสิติตรวจสอบรายวชิาตามแผนการศกึษา 9 - 13 ก.ค. 61 11 - 14 ธ.ค. 61 6 - 10 เม.ย. 62

วันประกาศตารางเรียนตารางสอน 23 ก.ค. 61 24 ธ.ค. 61 20 พ.ค. 62

นสิติย่ืนความประสงค์ลงทะเบียนรายวชิาตกแผนการศกึษาผ่านระบบ (UP20.1) 24 ก.ค. - 19 ส.ค. 61 25 ธ.ค. 61 - 20 ม.ค. 62 21 พ.ค. - 11 มิ.ย. 62

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 26 ก.ค. 61 28 ธ.ค. 61 24 พ.ค. 62

วันสดุท้ายของการขอย้ายคณะ สาขาวชิา และแผนการศกึษา 26 ก.ค. 61 28 ธ.ค. 61 24 พ.ค. 62

วันลงทะเบยีนเรยีน และลงทะเบยีนรกัษาสภาพการเปน็นิสิต ของนิสิตทุกชัน้ป ี 31 ก.ค. - 10 ส.ค. 61 3 - 11 ม.ค. 62 27 - 31 พ.ค. 62

ช าระเงินค่าลงทะเบยีนเรยีนทุกชัน้ปี 6 - 10 ส.ค. 61 7 - 11 ม.ค. 62 27 - 31 พ.ค. 62

คณะสง่แบบฟอร์มการขอเปิดรายวชิามายังกองบริการการศกึษา (UP21) 6 - 20 ส.ค. 61 7 - 21 ม.ค. 62 27 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62

คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอนมายังกองบริการการศึกษา (UP20) 6 - 20 ส.ค. 61 7 - 21 ม.ค. 62 27 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62

วันเปิดภาคการศกึษา 14 ส.ค. 61 14 ม.ค. 62 3 ม.ิย. 62

ลงทะเบยีนเรียนช้าและลงทะเบยีนรักษาสภาพการเปน็นสิิต,เพิ่ม-ถอนรายวิชาไม่ได้รับอักษร W 14 - 24 ส.ค. 61 14 - 25 ม.ค. 62 3 - 12 ม.ิย. 62

วันสดุท้ายของการขอเทียบโอนรายวชิาและผลการเรียน 17 ส.ค. 61 18 ม.ค. 62 7 ม.ิย. 62

ย่ืนค าร้องขอส าเร็จการศกึษา 14 ส.ค. - 13 ก.ย. 61 14 ม.ค. - 15 ก.พ. 62 3 ม.ิย. - 2 ก.ค. 62

วันสดุท้ายของการขอปิดรายวชิา และยกเลกิตารางสอบ 21 ส.ค. 61 22 ม.ค. 62 10 ม.ิย. 62

ช าระเงินค่าลงทะเบยีนเรยีนทุกชัน้ป(ีส าหรบันิสิตท่ีลงทะเบยีนล่าชา้) 20 - 24 ส.ค. 61 21 - 25 ม.ค. 62 3 - 12 ม.ิย. 62

ถอนรายวชิาโดยไดรั้บอักษร W 25 ส.ค. - 5 พ.ย. 61 26 ม.ค. - 15 เม.ย. 62 13 มิ.ย. - 12 ก.ค. 62

วันสมคัรสอบวัดคุณสมบัติ 27 - 31 ส.ค. 61 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 13 - 19 ม.ิย. 62

ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิ์สอบวัดคุณสมบัต ิพร้อมตารางสอบ 17 ก.ย. 61 20 ก.พ. 62 5 ก.ค. 62

วันสอบวัดคุณสมบัติ 28 - 30 ก.ย. 61 1 - 3 ม.ีค. 62 12 - 14 ก.ค. 62

วันสดุท้ายของการย่ืนค าร้องขอคืนสภาพการเป็นนสิติเพื่อลงทะเบียนเรียน 28 ก.ย. 61 1 ม.ีค. 62 28 ม.ิย. 62

วันสอบกลางภาค (งดการเรียนการสอนทุกชัน้ปี) 6 - 14 ต.ค. 61 9 - 17 ม.ีค. 62 -

พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร   (งดการเรยีนการสอนทุกชัน้ป)ี - 18 ม.ีค. 62 -

วันสมคัรขอรับทุนอุดหนนุการท าวทิยานพินธ์ (สมคัรที่คณะ/วิทยาลยั) 16 - 22 ต.ค. 61 18 - 22 ม.ีค. 62 8 - 12 ก.ค. 62

วันประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ 5 พ.ย. 61 2 เม.ย. 62 5 ส.ค. 62

คณะ/วทิยาลยัพจิารณาคุณสมบัตผู้ิสมคัรขอรับทุนอุดหนนุการท าวิทยานพินธ์ 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61 8 - 23 เม.ย. 62 19 ก.ค. 62

วันสดุท้ายของการขอแกไ้ขอักษร I 16 พ.ย. 61 26 พ.ค. 62 5 ก.ค. 62

วันประเมนิการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ 19 - 30 พ.ย. 61 29 เม.ย. - 10 พ.ค. 62 22 - 26 ก.ค. 62

สง่วทิยานพินธ์เพื่อตรวจรูปแบบ 23 พ.ย. 61 3 พ.ค. 62 12 ก.ค. 62

วันครบรอบวันสถาปนามหาวทิยาลยั (งดการเรียนการสอนทุกชัน้ปี) - - 17 ก.ค. 62

วันสดุท้ายของการขอลาพักการศกึษา 30 พ.ย. 61 10 พ.ค. 62 26 ก.ค. 62

วันสดุท้ายของการย่ืนค าร้องขอลาออกโดยไมไ่ดรั้บผลการเรียน 30 พ.ย. 61 10 พ.ค. 62 26 ก.ค. 62

วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชัน้ปี) 3 - 14 ธ.ค. 61 13 - 24 พ.ค. 62 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62

วันสดุท้ายของการแกไ้ขชือ่ - สกลุ ของนสิติ ที่คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา 14 ธ.ค. 61 24 พ.ค. 62 2 ส.ค. 62

วันสดุท้ายของการสง่วทิยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอส าเร็จการศกึษาในแตล่ะภาคเรียน 14 ธ.ค. 61 24 พ.ค. 62 2 ส.ค. 62

วันปิดภาคการศกึษา 17 ธ.ค. 61 27 พ.ค. 62 5 ส.ค. 62

วันประกาศผลผู้ไดรั้บทุนอุดหนนุการท าวทิยานพินธ์ 17 ธ.ค. 61 6 ส.ค. 61 5 ส.ค. 62

วันสดุท้ายของการสง่รายงานผลการเรียนรายวิชาถงึคณะ 28 ธ.ค. 61 17 ส.ค. 61 16 ส.ค. 62

วันสดุท้ายของการสง่รายงานผลการเรียนรายวิชาถงึงานทะเบียนนสิติและประมวลผล 2 ม.ค. 62 21 ส.ค. 61 20 ส.ค. 62

วันส าเร็จการศกึษา 17 ธ.ค. 61 6 ส.ค. 61 5 ส.ค. 62

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปกีารศึกษา 2561

 ส าหรับนสิติระดับบณัฑิตศึกษา ภาคปกติ ท่ีเขา้ศึกษาปกีารศึกษา 2557 เปน็ต้นไป

กิจกรรม



VIII  

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เร่ือง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศกึษา 2561 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข 

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

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปกีารศึกษา 2561 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33           
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงออกประกาศก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

                           ประกาศ ณ วันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561 
 

 

 

 

                                           (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  



IX 

 

 

กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3
คณะสง่ขอ้มลูรายวชิาตามแผนการศกึษาที่เปิดสอนถงึกองบริการการศกึษา 25 - 29 ม.ิย. 61 24 - 28 ก.ย. 61 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62

วันสดุท้ายของการรับนสิติโอนย้ายจากสถานศกึษา 13 ก.ค. 61 26 ต.ค. 61 1 ม.ีค. 62

คณะ/นสิติตรวจสอบรายวชิาตามแผนการศกึษา 9 - 13 ก.ค. 61 12 - 16 พ.ย. 61 18 - 22 ม.ีค. 62

วันครบรอบวันสถาปนามหาวทิยาลยั (งดการเรียนการสอนทุกชัน้ปี) 17 ก.ค. 2561

วันประกาศตารางเรียนตารางสอน 26 ก.ค. 61 22 พ.ย. 61 28 ม.ีค. 62

นสิติย่ืนความประสงค์ลงทะเบียนรายวชิาตกแผนการศกึษาผ่านระบบ (UP20.1) 27 ก.ค. - 24 ส.ค. 61 23 พ.ย. - 21 ธ.ค. 61 29 ม.ีค. - 26 เม.ย. 62

วันสดุท้ายของการขอย้ายคณะ สาขาวชิา และแผนการศกึษา 1 ส.ค. 61 27 พ.ย. 61 2 เม.ย. 62

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ส.ค. 61 27 พ.ย. 61 2 เม.ย. 62

วันลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนสิติ ของนสิติทุกชัน้ปี 2 - 10 ส.ค. 61 28 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61 3 - 12 เม.ย. 62

ช าระเงินค่าลงทะเบยีนเรยีนทุกชัน้ปี 2 - 10 ส.ค. 61 3 - 7 ธ.ค. 61 8 - 12 เม.ย. 62

วันเปิดภาคการศกึษา 14 ส.ค. 61 11 ธ.ค. 61 17 เม.ย. 62

วันเร่ิมเรียน 18 ส.ค. 61 15 ธ.ค. 61 20 เม.ย. 62

วันสดุท้ายของการขอเทียบโอนรายวชิาและผลการเรียน 27 ส.ค. 61 21 ธ.ค. 61 26 เม.ย. 62

คณะสง่แบบฟอร์มการขอเปิดรายวชิามายังกองบริการการศกึษา (UP21) 14 - 27 ส.ค. 61 11 - 24 ธ.ค. 61 17 - 29 เม.ย. 62

คณะสง่แบบฟอร์มการขอเปลีย่นแปลงตารางเรียนตารางสอนมายังกองบริการการศกึษา (UP20) 14 - 27 ส.ค. 61 11 - 24 ธ.ค. 61 17 - 29 เม.ย. 62

ลงทะเบยีนเรยีนชา้และลงทะเบยีนรกัษาสภาพการเปน็นสิิต ,เพิ่ม-ถอนรายวิชาไม่ได้รบัอักษร 18 - 31 ส.ค. 61 15 - 28 ธ.ค. 61 20 เม.ย. - 3 พ.ค. 62

ย่ืนค าร้องขอส าเร็จการศกึษา 14 ส.ค.- 13 ก.ย. 61 11 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62 17 เม.ย. -17 พ.ค. 62

วันสดุท้ายของการขอปิดรายวชิา และยกเลกิตารางสอบ 31 ส.ค. 61 28 ธ.ค. 61 3 พ.ค. 62

ช าระเงินค่าลงทะเบยีนเรยีนทุกชัน้ปี(ส าหรบันสิิตท่ีลงทะเบยีนล่าชา้) 27 - 31 ส.ค. 61 24 - 28 ธ.ค. 61 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 62

ถอนรายวชิาโดยไดรั้บอักษร W 1 ก.ย. - 29 ต.ค. 61 29 ธ.ค. 61 - 24 ก.พ. 62 4 พ.ค. - 1 ก.ค. 62

วันสดุท้ายของการขอแกไ้ขอักษร I 10 ก.ย. 61 7 ม.ค. 62 13 พ.ค. 62

วันสดุท้ายของการย่ืนค าร้องขอคืนสภาพการเป็นนสิติเพื่อลงทะเบียนเรียน 5 ต.ต. 61 1 ก.พ. 62 7 ม.ิย. 62

พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร   (งดการเรยีนการสอนทุกชัน้ป)ี 18 ม.ีค. 62

วันประเมนิการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ 19 - 30 พ.ย. 61 18 - 29 ม.ีค. 62 22 ก.ค. - 2 ส.ค. 62

วันสดุท้ายของการขอลาพกัการศกึษา 30 พ.ย. 61 29 ม.ีค. 62 2 ส.ค. 62

วันสดุท้ายของการย่ืนค าร้องขอลาออกโดยไมไ่ดรั้บผลการเรียน 30 พ.ย. 61 29 ม.ีค. 62 2 ส.ค. 62

วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชัน้ปี) 1 - 2 ธ.ค. 61 30 - 31 ม.ีค. 62 3 - 4 ส.ค. 62

วันสดุท้ายของการแกไ้ขชือ่ - สกลุ ของนสิติ ที่คาดวา่จะส าเร็จการศกึษา 30 พ.ย. 61 29 ม.ีค. 62 2 ส.ค. 62

วันปิดภาคการศกึษา 3 ธ.ค. 61 1 เม.ย. 62 5 ส.ค. 62

วันสดุท้ายของการสง่รายงานผลการเรียนรายวชิาถงึคณะ 12 ธ.ค. 61 10 เม.ย. 62 14 ส.ค. 62

วันสดุท้ายของการสง่รายงานผลการเรียนรายวชิาถงึงานทะเบียนนสิติและประมวลผล 17 ธ.ค. 61 17 เม.ย. 62 19 ส.ค. 62

วันส าเร็จการศกึษา 3 ธ.ค. 61 1 เม.ย. 62 5 ส.ค. 62

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปกีารศึกษา 2561 ส าหรบันสิิตระดับปรญิญาตร ีโครงการพเิศษ
รายละเอียดแนบท้าย



X  

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ปฏิทินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561     

………………………………… 

 

 เพื่อให้การจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยความตามมาตรา 33                 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา จงึก าหนดปฏิทินกจิกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี ้ 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีท่ี 9 สิงหาคม 2561 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะ/วิทยาลัย 

วันศุกร์ท่ี 3 – วันจันทร์ท่ี 6 สิงหาคม 2561 โครงการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาทักษะ 
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย (Pre U) 

วันจันทร์ท่ี 6, 13, 20 สิงหาคม 2561 กิจกรรมสานสัมพันธ์เวียง 
วันอังคารที่ 7 – วันพฤหัสบดีท่ี 9 สิงหาคม 2561 โครงการ Open UP 

วันศุกร์ท่ี 10 สิงหาคม 2561 วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

วันเสาร์ท่ี 11 สิงหาคม 2561 กิจกรรมสานสัมพันธพ์ี่น้อง ม.พะเยา 
วันพฤหัสบดีท่ี 30 สิงหาคม 2561  
หมายเหตุ : งดการเรียนการสอน 

พิธไีหว้ครู 

วันเสาร์ท่ี 25 สิงหาคม 2561 
หมายเหตุ : งดการเรียนการสอน 

กิจกรรมประเพณีเดินเข้า ม. 

วันอาทติย์ท่ี 2 กันยายน 2561 วันเปดิโลกกิจกรรม 

วันเสาร์ท่ี 8 กันยายน 2561 กิจกรรม UP AMBASSADOR (ประกวดดาว – เดือน)  
วันจันทร์ท่ี 5 – วันศุกร์ท่ี 9 พฤศจกิายน 2561 การแขง่ขันกฬีาน้องใหม่ 

วันเสาร์ท่ี 24 พฤศจกิายน 2561 งานลอยกระทง 
วันศุกร์ท่ี 18 มกราคม 2562 

หมายเหตุ : งดการเรียนการสอน 

พิธบีวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

วันเสาร์ท่ี 19 มกราคม 2562 การแขง่ขันกฬีาพืน้บา้น (เวียง) 
วันพุธที่ 23 มกราคม – วันเสาร์ท่ี 23 กุมภาพันธ ์2562 กิจกรรมซ้อมแสตนด์เชียร์ และ 

การแขง่ขัน Spirit Cheer 

วันอาทติย์ท่ี 3 มีนาคม 2562 โครงการเสียงสะทอ้นจากนิสิต 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม 

วันศุกร์ท่ี 15 – วันจันทร์ท่ี 18 มีนาคม 2562 

หมายเหตุ : งดการเรียนการสอน 

                ในวันจันทร์ท่ี 18 มีนาคม 2562 

วันฝกึซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

วันเสาร์ท่ี 30 มีนาคม 2562 กิจกรรม Fresher Night 

 

 

 ประกาศ ณ วันที่  27  มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

 

 

                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                            อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 



XII  
 

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
โท เอก 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ        

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  การประมง ............... X      

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

  ความปลอดภัยทางอาหาร ............... X      

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

  สัตวศาสตร์ ............... X      

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต            

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

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

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

คณะทันตแพทยศาสตร์        

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

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร        

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

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

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

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

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ        

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

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

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต        

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        

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

  ภูมิสารสนเทศประยุกต์ ............... ..... ..... ..... ............... X  

คณะนติิศาสตร์        

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

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

คณะพยาบาลศาสตร์        

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



 XIII 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
โท เอก 

คณะแพทยศาสตร์        

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

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

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

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

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

  อนามัยชุมชน ............... X      

  อนามัยสิ่งแวดล้อม ............... X      

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

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

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ............... ..... ..... ..... ............... …. X 

คณะเภสัชศาสตร์        

 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ        

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

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

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์        

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ……………. X      

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ        

  พัฒนาสังคม ............... X      

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต        

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

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต        

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

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์           

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต          

  การจัดการการสื่อสาร ............... X      

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

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต          

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

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

  การตลาด ............... X      



XIV  
 

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
โท เอก 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์        

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

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ        

  การท่องเที่ยว ............... X      

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

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

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต        

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

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        

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

คณะวิทยาศาสตร์        

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  คณิตศาสตร์ ............... X      

  เคม ี ................. X      

  ชีววทิยา ............... X      

  ฟิสกิส ์ ............... X      

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

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        

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

  ชีววทิยา ............... ..... ..... ..... ............... X  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        

  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ............... ..... ..... ..... ............... …. X 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์        

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  จุลชีววทิยา ............... X      

  ชีวเคมี ............... X      

  โภชนาการและการก าหนดอาหาร ............... X      

คณะวศิวกรรมศาสตร์        

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ        

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

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

  วิศวกรรมโยธา ............... X      
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หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
โท เอก 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ        

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

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต        

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

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

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        

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

คณะศลิปศาสตร์        

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ        

  ภาษาจนี ............... X      

  ภาษาญ่ีปุ่น ............... X      

  ภาษาไทย ............... X      

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

  ภาษาอังกฤษ ............... X      

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต        

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

  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ............... ...... ...... ..... ............... X  

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

 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต        

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

  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ............... ...... ...... ..... ............... … X  

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์        

 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑติ        

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

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต        

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

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

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต        

  สถาปัตยกรรม ............... X      

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

          

          



XVI  
 

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
โท เอก 

คณะสหเวชศาสตร์        

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  เทคนคิการแพทย์ ............... X      

วิทยาลัยการศึกษา        

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต        

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

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ        

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

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

 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต        

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

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

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม        

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

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

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ        

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        

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

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

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต        

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

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        

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

University of Phayao 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

สีประจ ำมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้แก่ สีม่วงและสีทอง 
สีม่วง มำจำกสีแดง ที่หมำยถึง ชำติ และสนี  ำเงิน  
       ที่หมำยถึง พระมหำกษัตริย์ 
สีทอง หมำยถึง ศำสนำ และควำมเจริญรุ่งเรืองของ 
        มหำวิทยำลัย 

     ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลัยพะเยำ คือ ฟ้ำมุ่ย 

     ดอกฟ้ำมุ่ย เป็นกล้วยไม้ มีช่ือทำงวิทยำศำสตร์ ว่ำ 
Vanda coerulea Griff.ex Lindle. คือ Orchidaceae เป็นกล้วยไม้
ประเภทแวนด้ำ : ลักษณะควำมงดงำมโดดเด่นของฟ้ำมุ่ย 
ท ำให้ถูกยกย่องว่ำเป็นกล้วยไม้ป่ำที่สวยงำมที่สุดชนิดหนึ่ง
ของโลก เนื่องจำก ช่ือ ฟ้ำมุ่ย ที่แปลว่ำ ฟ้ำหม่นหมองนั น 
มีที่มำจำกควำมสวยสดงดงำมของกลีบดอกสีฟ้ำอมม่วง 
จนท ำให้สีของท้องฟ้ำ แลดูหม่นหมองไปเลยนั่นเอง 

สีประจ ำมหำวิทยำลัยพะเยำ 



 

     ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลาจารึก           
ยอดกลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อมีช่ือ
มหาวิทยาลัยพะเยา สีม่วง และช่ือภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาว บนพื้นแถบโค้งสีทอง 

     สัตภัณฑ์ เป็นของใช้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของล้านนา ยอดท้ัง 7 ของสัตภัณฑ์    
เป็นเชิงเทียนส าหรับจุดบูชาพระพุทธเจ้า ก่อนเร่ิมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นเดียวกับ
โต๊ะหมู่บูชาในปัจจุบัน ยอดท้ัง 7 หมายถึง เขาสัตบริภัณฑ์ท้ัง 7 ชั้น ท่ีล้อมรอบเขาพระสุเมรุ 
ศูนย์กลางของจักรวาล ซ่ึงยอดเขาพระสุเมรุ เป็นท่ีตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่ประทับของ   
พระอินทราธิราชเจ้าและเป็นท่ีประดิษฐานพระเกศแก้วจุฬามณี (พระเกศา) และพระเขี้ยวแก้ว
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ เปรียบดังพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางจักรวาล 
สูงสุดของสรรพสิ่ง อีกนัยหนึ่ง สัตภัณฑ์ทางพุทธศาสนา ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์แห่ง  
ธรรมอันเป็นเคร่ืองตรัสรู้ หรือบรรลุอรหัตผล 7 ประการ หรือโพชฌงค์ 7 จึงเป็นสัญลักษณ์           
แห่งธรรม หรือปัญญารู้แจ้ง “เปรียบได้กับภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีเป็น            
ด่ังดินแดนสวรรค์ แวดล้อมไปด้วยทิวเขาเป็นชั้น ๆ เป็นดินแดนแห่งความสุข และเป็นศูนย์รวม           
แห่งปัญญาความรู้” 

     ตัวอักษร มพ ในตราสัญลักษณ์
ขอ งมหาวิ ทย าลั ย  ย่ อม าจาก 
“มหาวิทยาลัยพะเยา” แนวคิด            
มาจากตัวอักษร “ฝักขามล้านนา”    

     ศิลาจารกึโบราณทรงกลีบบัว 

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

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 
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มหาวิทยาลัยพะเยา 

University of Phayao  

 

ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยพะเยา แต่เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ โดยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และได้เร่ิมจัดการเรียนการสอน มาตั้งแต่
ป ีพ.ศ. 2538 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้ช่ือว่า “วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในปี พ.ศ. 2542 
ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งถาวร ณ บริเวณต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา บนที่ดินเนื้อที่ 5,727 ไร่ โดย
จัดการเรียนการสอนผา่นระบบ Video Conference มาจากจังหวัดพิษณุโลก 

ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการขยายสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น และได้มีการบรรจุอาจารย์ประจ าไว้ที่วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมคร้ังที่ 13 (4/2550) เม่ือวันที่ 21 
กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 16 
กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้เป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา จึงถือได้ว่า 
มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงมีฐานะเป็น นิติบุคคล  อย่างเต็ม
รูปแบบ พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีศักยภาพและ
พร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้ง การพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคม
เป็นสุข อันจะเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังปณิธานว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 
(Wisdom for Community Empowerment) 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย 15 คณะ 3 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต และ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  
ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ 

1.  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 11.  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2.  คณะทันตแพทยศาสตร์ 12.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13.  คณะศิลปศาสตร์ 
4.  คณะนิติศาสตร์ 14.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
5.  คณะพยาบาลศาสตร์ 15.  คณะสหเวชศาสตร์ 
6.  คณะแพทยศาสตร์ 16.  วิทยาลัยการจัดการ 
7.  คณะเภสัชศาสตร์ 17.  วิทยาลัยการศึกษา 
8.  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18.  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

9.  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 19.  วิทยาเขตเชียงราย 

10.  คณะวิทยาศาสตร์ 20.  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 
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การรับเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี 

     มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีการรับบุคคลเขา้ศึกษาปริญญาตรี ระบบการรับเขา้ศึกษาระบบใหม่ (TCAS) ได้ก าหนด               
การรับสมัครทัง้สิน้ 5 รอบ ดังนี ้
 1.  รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขยีน โดยมี 2 รอบ (รอบ 1/1 และรอบ 1/2) 
 2.  การรับแบบโควตาที่มีการสอบขอ้เขยีน หรือข้อสอบปฏิบัติ 
 3.  การรับตรงร่วมกัน 

 4.  การรับสมัครแบบ Admissions  

 5.  รับตรงอสิระ 
 



 

 

 

 

 

 

ตอนที่  2 

 

ประกาศ 

Announcement 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 5 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 
................................................ 

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พัก
อาศัยหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
2553 ประกอบกับความในขอ้ 4 และขอ้ 6 แห่งระเบยีบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 126(10/2561) เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2560 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 42(3/2561) เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 
2561 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 ขอ้ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองการก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พัก
อาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561” 
 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ช้บังคับในปกีารศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัย   
หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ยกเว้นนิสิต          
ที่เขา้พักอาศัยก่อนปกีารศึกษา 2561 ให้ใช้ประกาศฯ พ.ศ. 2559 จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  “นิสิต”  หมายความวา่ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
รวมถึงนักเรียนโรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัยพะเยาด้วย 

  “นิสิตทุนสวัสดิการหอพัก”  หมายความวา่ นิสิตที่ขาดแคลนและได้รับการพิจารณาให้ได้รับ
ทุนสวัสดิการหอพักโดยไม่เสียคา่ธรรมเนียม 

  “หอพัก มพ.”  หมายความวา่ หอพักนิสิตที่เป็นอาคารช้ันเดียว 

  “หอพัก UP”  หมายความวา่ หอพักนิสิตที่เป็นอาคาร 4 ช้ัน 

  “หอพัก G-UP”  หมายความวา่ หอพักนิสิตที่เป็นอาคาร 4 ช้ัน เพื่อเป็นสวัสดิการ
ส าหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 

  “คา่บริการส่วนกลาง”  หมายความวา่ ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการให้บริการส่วนรวม  
การใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีไว้ใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแล
รักษาและการด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์ส่วนกลาง 
 ขอ้ 5 นิสิตภาคปกติช้ันปีที่ 1 และนิสิตทุนสวัสดิการหอพักพึงเข้าพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยตลอดปี
การศึกษานั้นๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหน้ิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานิสิตใหม่ได้อย่างครบถ้วน ส าหรับนิสิต
ช้ันปีอื่นๆ ให้เป็นไปตามความสมัครใจและตามจ านวนห้องพักที่ว่าง โดยต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                
ว่าด้วยเร่ืองระเบยีบหอพักนิสิต  
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 ขอ้ 6 หอพัก G-UP เป็นหอพักที่จัดสรรส าหรับนิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ แพทย์แผนจีน ทันตแพทย์ 
และสาขาวิชาอื่นๆ ที่สมัครใจและได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งท าหน้าที่พิจารณาการคัดเลือก
จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) เม่ือสิ้นภาคเรียนที่ 1 โดยนิสิตจะได้รับสิทธิในการเข้าพักอาศัยจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา ทัง้นี ้หอพักจะต้องจัดสวัสดิการที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนิสิตผู้พักอาศัย 

 ขอ้ 7 ให้มหาวิทยาลัยโดยกองกิจการนิสิต จัดสรรหอพักโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่
ขาดแคลนในลักษณะทุนสวัสดิการหอพัก ตามความเหมาะสม โดยต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย 

 ขอ้ 8 นิสิตตามความในข้อ 5 และ ข้อ 6 ที่จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วไม่ได้เข้าพักอาศัย
หอพักในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพัก เว้นแต่มีปัญหาด้านสุขภาพภายหลัง ซ่ึงต้องได้รับ         
การตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยรับรองว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจนไม่สามารถพักในหอพัก          
ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ได้ ทั้งนี้ หากมีปัญหาด้านสุขภาพภายหลังจากเข้าพักในหอพักแล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจารณา              
การคนืเงินให้ตามสัดส่วนการเขา้พักอาศัยต่อไป 

 ขอ้ 9 มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผดิชอบในกรณีที่นิสิตหรือผูป้กครองนิสิตได้ท าสัญญาเช่า/เช่าซื้อที่พักอาศัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย อันจะยกเป็นเหตุที่ไม่เขา้พักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยได้ 
 ขอ้ 10 อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 

  10.1 หอพัก มพ. ก าหนดให้นิสิตเข้าพักอาศัย 2 คน/ห้อง โดยนิสิตแต่ละคนจะต้องจ่าย
คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้ 
   10.1.1 คา่ธรรมเนียมหอพักภาคเรียนปกติ ปกีารศึกษาละ 12,000 บาท 

   10.1.2 คา่ธรรมเนียมหอพักภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 2,500 บาท 

   10.1.3 คา่ประกันของเสียหาย(มพ) ปกีารศึกษาละ 500 บาท 

   10.1.4 คา่ธรรมเนียมหอพักประเภทช่ัวคราวของนิสิต อัตรา 100 บาท/คน/วัน 

   10.1.5 คา่ไฟฟ้าเหมาจ่าย ปกีารศึกษาละ 500 บาท/คน 

  10.2 หอพัก UP และ G-UP นิสิตแต่ละคนจะต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมหอพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้ 
   10.2.1 คา่ธรรมเนียมหอพักปรับอากาศห้องละ 2 คน 

     10.2.1.1 ภาคเรียนปกติ 2 ภาคการศึกษา 
     10.2.1.1.1 คา่ธรรมเนียมหอพัก ปกีารศึกษาละ 19,320 บาท 

     10.2.1.1.2 คา่บริการการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก ปกีารศึกษาละ 
7,280 บาท 

     10.2.1.1.3 คา่บริการส่วนกลาง ปกีารศึกษาละ 1,000 บาท 

     10.2.1.2 ภาคเรียนปกติ ๓ ภาคการศึกษา 
     10.2.1.2.1 ค่าธรรมเนียมหอพัก ปกีารศึกษาละ 23,184 บาท 

     10.2.1.2.2 คา่บริการการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก       
ปกีารศึกษาละ 8,736 บาท 

     10.2.1.2.3 คา่บริการส่วนกลาง ปกีารศึกษาละ 1,200 บาท 

     10.2.1.3 ภาคเรียนฤดูร้อน 

     10.2.1.3.1 คา่ธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนละ 3,864 บาท 
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     10.2.1.3.2  ค่าบริการการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก ภาคเรียนละ 
1,456 บาท 

     10.2.1.3.3 คา่บริการส่วนกลาง ภาคการศึกษาละ 200 บาท 

   10.2.2 คา่ธรรมเนียมหอพักปรับอากาศห้องละ 3 คน 

     10.2.2.1 ภาคเรียนปกติ 2 ภาคการศึกษา 
     10.2.2.1.1 คา่ธรรมเนียมหอพัก ปกีารศึกษาละ 17,710 บาท 

     10.2.2.1.2 คา่บริการการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก      
ปกีารศึกษาละ 6,590 บาท 

     10.2.2.1.3 คา่บริการส่วนกลาง ปกีารศึกษาละ 1,000 บาท 

    10.2.2.2 ภาคเรียนปกติ 3 ภาคการศึกษา 
     10.2.2.2.1 คา่ธรรมเนียมหอพัก ปกีารศึกษาละ 21,252 บาท 

     10.2.2.2.2 คา่บริการการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก      
ปกีารศึกษาละ 7,908 บาท                    
     10.2.2.2.3 คา่บริการส่วนกลาง ปกีารศึกษาละ 1,200 บาท 

    10.2.2.3 ภาคเรียนฤดูร้อน 

     10.2.2.3.1 คา่ธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนละ 3,542 บาท 

     10.2.2.3.2 ค่าบริการการใ ช้ค รุ ภัณฑ์ และอุปกรณ์ภาย ในห้ อ งพั ก                    
ภาคเรียนละ 1,318 บาท 

     10.2.2.3.3 คา่บริการส่วนกลาง ภาคการศึกษาละ 200 บาท 

   10.2.3 คา่ธรรมเนียมหอพัก (พัดลม) 
    10.2.3.1 ภาคเรียนปกติ ๒ ภาคการศึกษา 
     10.2.3.1.1 คา่ธรรมเนียมหอพัก ปกีารศึกษาละ 12,880 บาท 

     10.2.3.1.2 คา่บริการการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก       
ปกีารศึกษาละ 4,520 บาท 

     10.2.3.1.3 คา่บริการส่วนกลาง ปกีารศึกษาละ 1,000 บาท 

    10.2.3.2 ภาคเรียนปกติ 3 ภาคการศึกษา 
     10.2.3.2.1 คา่ธรรมเนียมหอพัก ปกีารศึกษาละ 15,456 บาท 

     10.2.3.2.2 คา่บริการการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก      
 ปกีารศึกษาละ 5,424 บาท                    
     10.2.3.2.3 คา่บริการส่วนกลาง ปกีารศึกษาละ 1,200 บาท 

    10.2.3.3 ภาคเรียนฤดูร้อน 

     10.2.3.3.1 คา่ธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนละ 2,576 บาท 

     10.2.3.3.2 ค่าบริการการใ ช้ค รุ ภัณฑ์ และอุปกรณ์ภาย ในห้ อ งพั ก                  
ภาคเรียนละ 904 บาท 

     10.2.3.3.3 คา่บริการส่วนกลาง ภาคการศึกษาละ 200 บาท 

   10.2.4  คา่ธรรมเนียมหอพักประเภทช่ัวคราวของนิสิต อัตรา 100 บาท/คน/วัน 
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 ขอ้ 11 คา่น้ าประปา ภาคเรียนปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 100 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรียนละ 
50 บาท 

 ขอ้ 12  คา่ไฟฟ้าเก็บตามอัตราการไฟฟ้าเรียกเก็บ ตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

 ขอ้ 13  คา่ประกันของเสียหาย (UP Dorm) ปกีารศึกษาละ 900 บาท 

 ขอ้ 14   คา่มัดจ ากุญแจหอ้งพัก, คยี์การ์ด ปกีารศึกษาละ 100 บาท 

 ขอ้ 15  นิสิตที่เข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย ตามข้อ 10.1 และ 10.2 สามารถขอรับค่ามัดจ ากุญแจ
ห้องพัก และค่าประกันของเสียหาย(ถ้ามี) คนืได้เม่ือสิน้สุดปกีารศึกษานั้นๆ 

 ขอ้ 16  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ หากมีกรณีนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ให้อธิการบดี                    
เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
                  

 

   

                                                             (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                                       อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561 
------------------- 

 โดยที่ เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา                   
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความในข้อ 4 ของระเบยีบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 136(6/2561) เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 42(3/2561) เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จงึให้ออกประกาศ ดังนี้ 
 ขอ้ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา      
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2561” 
 ขอ้ 2 ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เขา้ศึกษา ปกีารศึกษา 2561 
 ขอ้ 3 ประกาศนี ้ 
  “นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ            
  “คา่ธรรมเนียมการศึกษา”    หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
    ในแต่ละภาคการศึกษา 
 ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 
15,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 
  4.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

  4.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 
  4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

   4.3.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
   4.3.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

   4.3.3 สาขาวิชาการตลาด 

  4.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

  4.5 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

  4.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

   4.6.1 สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว 

   4.6.2 สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

   4.6.3 สาขาวิชาภาษาจีน 

   4.6.4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ 

   4.6.5 สาขาวิชาภาษาไทย 

   4.6.6 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
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   4.6.7 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  4.7 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 ขอ้ 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่ าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ                         
ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 
  5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

  5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

   5.2.1 สาขาวิชาการประมง 
   5.2.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
   5.2.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   5.2.4 สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 
   5.2.5 สาขาวิชาชีววิทยา 
   5.2.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.2.7 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
   5.2.8 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
   5.2.9 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   5.2.10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
   5.2.11 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

   5.2.12 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
   5.2.15 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 
  5.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
  5.4 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

 ขอ้ 6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่ าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ                        
ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 10,500 บาท ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 
  6.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

  6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

   6.2.1 สาขาวิชาเคมี 

   6.2.2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
   6.2.3 สาขาวิชาชีวเคมี 

   6.2.4 สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
   6.2.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
   6.2.6 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

   6.2.7 สาขาวิชาอนามัยชมุชน 

   6.2.8 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   6.2.9 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  6.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

   6.3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   6.3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
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   6.3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
   6.3.4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   6.3.5 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
   6.3.6 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

   6.3.7 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  6.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
   6.4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรก์ราฟิกและมัลติมีเดีย 

   6.4.2 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

  6.5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
   6.5.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

   6.5.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 ขอ้ 7 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 
28,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้ 
  7.1 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 

  7.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

  7.3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

  7.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

   7.4.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
   7.4.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 
   7.4.3 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
 ขอ้ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่ าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ                
ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท หรือรวมจ่ายปีการศึกษาละ 
70,000 บาท ส าหรับการลงทะเบยีนเป็นรายป ีคอื หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

 ขอ้ 9 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่ าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ                
ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 25 ,000 บาท หรือรวมจ่ายปีการศึกษาละ 
100,000 บาท ส าหรับการลงทะเบยีนเป็นรายป ีคอื หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี ้ เม่ือนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ยกเว้น 
การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าท่ีก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

               
  ประกาศ  ณ  วันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

 

 

                                           (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑติ พ.ศ. 2561 

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

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต 

  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความในข้อ 4               
ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 136(6/2561) เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 42(3/2561) เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 ขอ้  1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต พ.ศ. 2561” 
 ขอ้  2 ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เขา้ศึกษา ปกีารศึกษา 2561 
 ขอ้  3 ประกาศนี ้ 
      

 

 

 

 

ขอ้  4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ                   
ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 42,000 บาท และรวมจ่ายปีการศึกษาละ 
140,000 บาท ส าหรับการลงทะเบยีนในช้ันปีที่ 1 และช้ันปีที่ 6  

 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เม่ือนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าท่ีก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

        ประกาศ  ณ  วันที่   18   พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

 

 

                                                (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์
แผนจีนบัณฑิต  

“คา่ธรรมเนียมการศึกษา”  หมายถึง ค่าลงทะเบียนเ รียนตามหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่ละภาคการศึกษา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ พ.ศ. 2561 
------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความในข้อ 4               
ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 136(6/2561) เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 42(3/2561) เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 ขอ้  1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พ.ศ. 2561” 
 ขอ้  2 ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เขา้ศึกษา ปกีารศึกษา 2561 
 ขอ้  3 ประกาศนี ้ 
      

 

 

 

 

 ขอ้  4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ                 
ภาคการศึกษาละ 24,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท คอื หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เม่ือนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าท่ีก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

        ประกาศ  ณ  วันที่   18   พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

 

 

                                                         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                        อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“นิสิต” หมายถึง นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

“คา่ธรรมเนียมการศึกษา”  หมายถึง ค่าลงทะเบียนเ รียนตามหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่ละภาคการศึกษา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 
------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความในข้อ 4            
ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่  137(7/2561) เม่ือวันที่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเงิน               
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 43(4/2561) เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จงึให้ออกประกาศไว้ 
ดังนี ้
 ขอ้  1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561” 
 ขอ้  2 ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เขา้ศึกษา ปกีารศึกษา 2561 
 ขอ้  3 ประกาศนี ้ 
      

 

 

 

 

 ขอ้  4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ                     
ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 35 ,000 บาท หรือรวมจ่ายปีการศึกษาละ 
140,000 บาท ส าหรับการลงทะเบยีนเป็นรายป ีคอื หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เม่ือนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าท่ีก าหนดหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

        ประกาศ  ณ  วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 

 

 

                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                           อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“นิสิต” หมายความวา่ นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

“คา่ธรรมเนียมการศึกษา”  หมายความวา่ ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่ละภาคการศึกษา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2561 

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

 

 โดยที่ เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา           
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ  
 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความใน     ขอ้ 
6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 137(7/2561) เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 43(4/2561) เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จงึออกประกาศไว้ 
ดังนี ้
 ข้อ 1   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2561” 
 ขอ้ 2   ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เขา้ศึกษา ปกีารศึกษา 2561 
 ขอ้ 3   ประกาศนี้ 

 

 ขอ้ 4   คา่ธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ดังรายช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 “นิสิต” หมายความวา่ นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ            
 “คา่ธรรมเนียมการศึกษา”    หมายความวา่ ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา          

ในแต่ละภาคการศึกษา 
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                        4.1  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 9 ภาคการศึกษา 

 

  4.2  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา 

  หมายเหตุ : คา่ธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวไมร่วมคา่ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เม่ือนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ยกเว้น การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าท่ีก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 

 

 

                                   (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                                          อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมา

จ่ายรวม 

 

ช้ันปีที่ 1 
 

ช้ันปีที่ 2 

 

 

ช้ันปีที่ 3 

 

กรณีไม่ส าเร็จ
การศกึษาและ     
มีรายวชิาท่ี

ต้อง
ลงทะเบียน
เรียนภาค

การศกึษาละ 

ภาค 

การศึกษา
ที่ 1 

ภาค 

การศึกษา
ที่ 2 

ภาค 

การศึกษา
ที่ 3 

ภาค 

การศึกษา
ที่ 1 

ภาค 

การศึกษา
ที่ 2 

ภาค 

การศึกษา
ที่ 3 

ภาค 

การศึกษา
ที่ 1 

ภาค 

การศึกษา
ที่ 2 

ภาค 

การศึกษา
ที่ 3 

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

2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

   (โครงการความร่วมมือผลิต 

   บัณฑิตส าหรับข้าราชการ  
   ทหารและต ารวจ) 

60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - - - - - 15,000 

หลักสูตร/สาขาวิชา เหมาจ่าย 

รวม 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 กรณีไม่ส าเร็จการศึกษาและ          
มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน
เรียนภาคการศึกษาละ 

ภาค
การศึกษา

ท่ี 1 

ภาค
การศึกษา

ท่ี 2 

ภาค
การศึกษา

ท่ี 3 

ภาค
การศึกษา

ท่ี 1 

ภาค
การศึกษา

ท่ี 2 

ภาค
การศึกษา

ท่ี 3 

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

2.  หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต 

     (โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิต       
     ส าหรับข้าราชการทหารและต ารวจ) 

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

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวชิาอนามัยชุมชน 
95,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 - 15,000 

4.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

     สาขาวชิาพัฒนาสังคม 
95,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 - 15,000 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา  
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2561 

……………………….. 
 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร
ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  
 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความในข้อ 4               
ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 136(6/2561) เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 42(3/2561) เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 ขอ้ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2561” 
 ขอ้ 2  ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เขา้ศึกษา ปกีารศึกษา 2561 
 ขอ้ 3  ประกาศนี ้ 
 

“นิสิต” หมายถึง นิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 
และนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 

“คา่ธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พะเยา ในแต่ละภาคการศึกษา 

  

 ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 
24,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ดังนี ้
  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 
  4.6 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
   สาขาวิชาภาษาไทย  
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  4.7 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  4.8 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

  4.9 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  4.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  4.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

   และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

  4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน  
   และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 4.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
   และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

  4.15  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  
   และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

 4.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน  
   และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  4.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
   และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
  4.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
   และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  4.19 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 4.20 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ขอ้ 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่ าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ                         
ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 42,000 บาท และรวมจ่ายปีการศึกษาละ 
140,000 บาท ส าหรับการลงทะเบียนในช้ันปีที่ 1 และช้ันปีที่ 6 คือ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

 ขอ้ 6  ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่ าจะส า เ ร็จการศึกษาให้ เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ                        
ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท หลักสูตรระดับปริญญาตรี              
ควบปริญญาโท ดังนี้ 
 6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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 6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

   สาขาวิชาชีววิทยา 
 6.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี ้เม่ือนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น 
การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าท่ีก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

        ประกาศ  ณ  วันที่   18   พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

 

 

                                                  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                 อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายคร้ัง พ.ศ. 2560 

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

โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็น           
รายคร้ัง  

จงึอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความใน          
ขอ้ 6 ของระเบยีบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่  129(13/2560) เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 39(8/2560) เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จงึออกประกาศไว้ 
ดังนี ้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ
เป็นรายคร้ัง พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เขา้ศึกษาปกีารศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็น    
รายคร้ัง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2554 

ข้อ 4 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเป็นรายคร้ัง ดังนี้  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.  คา่สมัครสอบคัดเลือกเขา้ศึกษา   

 1.1 ระดับปริญญาตรี  
     1) โครงการรับตรง 10 % ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

      2) โครงการความร่วมมือฯ ต่าง ๆ 

    3) โครงการรับสมัครทั่วไป 

 

100 

100 

200 

 

- 

- 

- 

     4) โครงการพิเศษ 

    5) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

    6) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ม. ๖) 
    7) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) 

500 

500 

500 

1,000 

- 

- 

- 

- 

 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา - 1,000 

2.  คา่ลงทะเบยีนรักษาสถานภาพนิสิต   

 2.1 ภาคการศึกษาต้น, ภาคการศึกษาที่ 1 (รวมค่าประกันสวัสดิภาพ) 500 1,500 

 2.2  ภาคการศึกษาปลาย, ภาคการศึกษาฤดูร้อน, ภาคการศึกษาที่ 2, 3 300 1,000 

3.  คา่โอนจากนิสิตสถาบันอื่นมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3,000 3,000 
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

4.  คา่ปรับการลงทะเบยีนหลังก าหนด (นับเฉพาะวันเปดิเรียน) วันละ 25 50 

5.  คา่ขึ้นทะเบยีนปริญญาบัตร   

 5.1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 500 - 

 5.2 หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 1,000 - 

 5.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 1,000 - 

 5.4 ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 1,500 - 

 5.5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) 1,500 - 

 5.6 ระดับบัณฑิตศึกษา - 1,500 

6.  คา่ย้ายคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/แผนการศึกษา คร้ังละ 1,000 2,000 

7.  คา่ธรรมเนียมการขอเทยีบโอนรายวิชา คร้ังละ 100 100 

8.  คา่ออกหนังสือรับรองต่างๆ/ใบแสดงผลการศึกษา   

 8.1  กรณีปกติ ฉบับละ 50 50 

 8.2  กรณีเร่งด่วน ฉบับละ 100 100 

 8.3  คา่ส่งในประเทศ ฉบับละ 50 50 

 8.4  คา่ส่งต่างประเทศ ฉบับละ 200 200 

9. คา่ปรับการขอยื่นส าเร็จการศึกษาช้ากว่าก าหนด 

    (นับเฉพาะวันท าการ) วันละ 

 

50 

 

50 

10. คา่ธรรมเนียมการคนืสภาพการเป็นนิสิต คร้ังละ 2,000 2,000 

11. คา่สมัครสอบเบ็ดเสร็จ/สอบรวบยอด คร้ังละ 200 1,000 

12. คา่สมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ คร้ังละ 200 1,500 

13. คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา กรณีเร่งด่วน 500 500 

14. คา่ธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ   

 14.1 ระบบทวิภาค (แบบ 2 ภาคการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 15,000 15,000 

 14.2 ระบบทวิภาค (แบบ 3 ภาคการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 10,000 10,000 

 

 ทัง้นี ้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

 

                                                                     

                                                (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

.............................................................................................. 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอาศัยความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม คร้ังที่ 16/2555 เม่ือวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเร่ือง “การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555” 
 ขอ้  2  ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ  3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้บริการของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ประกาศนีแ้ทน 

 ขอ้  4  ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 “ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” หมายความวา่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา 
 “อธกิารบดี” หมายความวา่ อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 “ผูอ้ านวยการ” หมายความวา่ ผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยพะเยา 
 บุคลากรมหาวิทยาลัย หมายความวา่ พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายบริการ  
    พนักงานราชการ ผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษ  
    ผูเ้กษยีณอายุราชการ ผูท้รงคุณวุฒิ และลูกจา้งช่ัวคราว 

    ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 “นิสิต”  หมายความวา่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 “นักเรียน” หมายความวา่ นักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 
 “อาจารย์พิเศษ” หมายความวา่ บุคคลที่มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 

 “เจา้หน้าท่ี” หมายความวา่ เจา้หน้าท่ีประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 “ทรัพยากรสารสนเทศ” หมายความวา่ วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสาร หนังสือพิมพ์ 
    หรือสิ่งตีพิมพ์ที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น วัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่  
    สื่ออเิล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ 
    ฐานขอ้มูลอ้างอิงและฐานขอ้มูลฉบับเต็มและวัสดุอื่นๆ  
    ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
    จัดไว้ให้บริการ 
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 ขอ้  5  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปดิให้บริการตามวันและเวลาดังนี้ 
  5. 1 ระหว่างเปิดภาคเรียน 

   5.1.1 วันจันทร์-วันศุกร์ เปดิบริการเวลา 08.00 น. -  20.30 น. 
   5.1.2 วันเสาร์-วันอาทติย์ เปดิบริการเวลา  09.00 น. -  17.00 น.   
   5.1.3 7 วันก่อนสอบกลางภาคและสอบปลายภาคจนถึงวันสิ่นสุดของการสอบ เปดิบริการเวลา 
08.00 น. – 24.00 น.  
  5.2 ระหว่างปดิภาคการศึกษา 
   5.2.1 วันจันทร์-วันศุกร์  เปดิบริการเวลา  08.30 น. - 16.30 น. 
   5.2.2 วันเสาร์-วันอาทติย์ เปดิบริการเวลา  09.00 น. - 17.00 น. 
   5.2.3 ปดิบริการวันหยุด วันนักขัตฤกษแ์ละวันหยุดตามประกาศของทางราชการ 
 ขอ้  6 สมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แบง่เป็น 4 ประเภทดังนี้ 
  6.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขณะด ารงต าแหน่ง และบุคคลที่มีอุปการ
คุณต่อมหาวิทยาลัย หรือผู้ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากมาหวิทยาลัย 

  6.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัย นิสิต และนักเรียน 

  6.3 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ อาจารย์พิเศษ 

  6.4 สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลภายนอก 

 ขอ้  7 การสมัครเป็นสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้ 
  7.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ท าบัตรยืมโดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการท าบัตร 

  7.2 สมาชิกสามัญและวิสามัญ ผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเอง พร้อมน ารูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 
(ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 รูปและหลักฐานดังนี้ 
   7.2.1 บุคลากรมหาวิทยาลัย ให้แสดงบัตรประจ าตัวบุคลากร บัตรสมาชิกมีอายุตลอดการ         

มีสภาพเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย 

   7.2.2 นิสิต ให้แสดงบัตรประจ าตัวนิสิตและแสดงข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ บัตรสมาชิก            

มีอายุตลอดการมีสภาพเป็นนิสิต 

   7.2.3 นักเรียน ให้แสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน บัตรสมาชิกมีอายุตลอดการมีสภาพเป็นนักเรียน 

   7.2.4 อาจารย์พิเศษ ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน และหนังสือรับรองการจ้างจากหัวหน้า
หน่วยงาน พรอ้มระบุระยะเวลาการจา้ง บัตรสมาชิกมีอายุตลอดการจา้งงาน 

  7.3 สมาชิกสมทบ ผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการท าบัตรและ                

ค่าประกันของเสียหายตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราค่าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนบหลักฐานดังนี้ 
   7.3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

   7.3.2 ส าเนาทะเบยีนบา้น 

   7.3.3 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิว้ (ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 รูป 

  บัตรสมาชิกมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกบัตร ในกรณีที่บัตรสูญหาย ต้องช าระค่าธรรมเนียมการท าบัตร
ใหมต่ามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราค่าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ขอ้  8 การเขา้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต้องปฏิบัติดังนี ้
  8.1 แสดงบัตรสมาชิกหรือบัตรประจ าตัวผู้ใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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  8.2 จัดเก็บกระเปา๋หรือสิ่งของอื่นๆ ไว้ที่ตู้เก็บสัมภาระ (Locker)  

  8.3 เคารพสถานที่ และไมก่ระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผูอ้ื่น 

  8.4 แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและส ารวมกิริยามารยาท 

  8.5 ให้ใช้เคร่ืองมือสื่อสารในบริเวณที่จัดให้ 
  8.6 ห้ามสูบบุหร่ีภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
  8.7 ห้ามน าอาหารและเคร่ืองดื่ม เข้ามาภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ยกเว้นในบริเวณ            

ที่อนุญาติซ่ึงจะปรากฎขอ้ความปิดประกาศไว้ 
  8.8 ห้ามจองท่ีนั่งอ่านหนังสือ 

  8.9 ห้ามตัด ฉีก พับ ขดีเขยีนหรือกระท าการใดๆ ให้เกิดความสกปรกและช ารุดเสียหายต่อทรัพยากร
สารสนเทศ 

  8.10 ห้ามน าทรัพยากรสารสนเทศออกจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต 

  8.11 ให้ เจ้าหน้าที่ตรวจทรัพยากรสารสนเทศและกระเป๋าก่อนออกจากศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 
 ขอ้  9 ผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติตามข้อ 8 โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืน            
ให้ผู้อ านวยการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายมีอ านาจพิจารณาด าเนินการดังนี้ 
  9.1 ว่ากล่าวตักเตือน 

  9.2 เชิญใหอ้อกนอกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
  9.3 ตัดสิทธิ์การใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตัดสิทธิ์การยืมหรือยกเลิกการเป็น
สมาชิก 

  9.4 ด าเนินการตามข้ันตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือให้มีการรับผิดทางกฎหมายต่อไป 

 ขอ้  10 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศและระยะเวลาการยืม ดังนี้ 
  10.1 พนักงานสายวิชาการและนิสิตระดับปริญญาเอกยืมได้ 15 รายการ ระยะเวลา 1 เดือน 

  10.2 อาจารย์พิเศษยืมได้ 5 รายการ ระยะเวลา 1 เดือน 

  10.3 นิสิตระดับปริญญาโทและพนักงานสายบริการ ยืมได้ 10 รายการ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
  10.4 นิสิตระดับปริญญาตรี ยืมได้ 7 รายการ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
  10.5 สมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกสมทบ ยืมได้ 5 รายการ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
  10.6 สามาชิกจากขา่ยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ยืมได้ 3 รายการ ระยะเวลา 
1 สัปดาห์ 
 ขอ้  11 หลักเกณฑ์และวิธกิารยืม 

  11.1 ผูใ้ช้บริการต้องแสดงบัตรสมาชิกของตนเอง 
  11.2 การยืมต่อ (renew) ทรัพยากรสารสนเทศ ให้ยืมต่อได้ 2 คร้ัง 
  11.3 ทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้จองไว้ จะยืมต่อมิได้ 
  11.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่เกินก าหนดส่งหรือมีคา่ปรับ จะยืมต่อได้เม่ือช าระค่าปรับแล้ว 

  11.5 ให้ส่งคนืทรัพยากรสารสนเทศภายในวันที่ก าหนด 

 ข้อ  12 อัตราค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนด ให้เป็นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง 
อัตราค่าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ขอ้  13 หลักเกณฑ์และวิธดี าเนินการกรณีค้างค่าปรับ ให้ด าเนินการดังนี้ 
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  13.1 นิสิตและนักเรียน 

   13.1.1 ตัดสิทธิ์การยืม 

   13.1.2 ระงับการลงทะเบยีนหรือระงับเอกสารใบรับรองผลการศึกษา 
  13.2 พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายบริการ 
   13.2.1 ตัดสิทธิ์การยืมหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก 

   13.2.2 หักบัญชีเงินเดือน 

   13.2.3 ด าเนินการตามข้ันตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัย 

  13.3 บุคคลภายนอก 

   13.3.1 ตัดสิทธิ์การยืมหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก 

   13.3.2 ยืดเงนิคา่ประกันของเสียหาย 

   13.3.3 ด าเนินการตามข้ันตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางกฎหมาย 

 ขอ้  14 ให้นักเรียน นิสิต หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย คืนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมจากศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาท้ังหมด ก่อนสิน้สุดสภาพการเป็นนักเรียน นิสิต หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 ขอ้  15 กรณีทรัพยากรสารสนเทศช ารุดเสียหาย หรือสูญหาย ผูย้ืมต้องปฏิบัติดังนี้ 
  15.1 แจง้ให้เจา้หน้าท่ีทราบถึงการช ารุดเสียหายหรือสูญหาย 

  15.2 น าทรัพยากรสารสนเทศประเภทเดียวกับที่สูญหายมาทดแทน หรือช าระเงินค่าปรับให้เป็น           

ไป ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราค่าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  15.3 กรณีทรัพยากรสารสนเทศช ารุด ให้ช าระค่าซ่อมแซมตามที่ผู้อ านวยการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
จะพิจารณาเห็นสมควร 
  15.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่เคยแจ้งหายไว้แล้ว แม้ว่าผู้ยืมจะได้ชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ตาม ยังคงถือว่า            
เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

 ขอ้  16 ผูใ้ดเจตนาท าให้ทรัพยากรสารสนเทศเสียหายด้วยวิธีการใด ๆ ถือว่ามีความผิดและอาจถูกด าเนินการ
ทางกฎหมาย 

 ขอ้  17 ผู้ใดขโมย ฉีก หรือตัดทรัพยากรสารสนเทศ จะถูกพิจารณาเสนอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการทางวินัย 
หรือใหมี้การรับผิดทางกฎหมาย 

 ขอ้  18 ให้อธกิารบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้ ในกรณีมปีัญหาตามประกาศนี้ให้อธิการเป็นผูว้ินิจฉัย 

ช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 

                       
                            

                                                                 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 
                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ 

และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า พ.ศ. 2557 

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

 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัครสอบประมวล
ความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย               
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 
พ.ศ. 2557 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 ขอ้ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัคร
สอบประมวลความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า พ.ศ. 2557” 
 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 แนวปฏิบัติในการสมัครสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ 
 3.1 มหาวิทยาลัยก าหนดวันสมัครสอบประมวลความรู้และวันสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ปฏิทินการศึกษา ทุกปกีารศึกษา 
 3.2 หากนิสิตไม่ได้สมัครสอบประมวลความรู้หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และ/หรือไม่ช าระเงินในระยะเวลาที่ก าหนด นิสิตจะไม่สามารถเข้าสอบประมวลความรู้หรือสอบวัด
คุณสมบัติ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติ
ล่าช้าได้ ซ่ึงนิสิตต้องด าเนินการตามข้อ 4 

 ขอ้ 4 การสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า 
  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหน้ิสิตสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า ภายหลัง
จากหมดระยะเวลาการรับสมัครสอบแต่ละคร้ังตามปฏิทินการศึกษา ทั้งนี้ นิสิตต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอสมัครสอบ
ประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า ก่อนวันสอบประมวลความรู้ หรือก่อนวันสอบวัดคุณสมบัติ 3 วันท าการ          
ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตต้องช าระเงินคา่ปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือการสมัครสอบวัด
คุณสมบัติล่าช้า วันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัด
คุณสมบัติ ตามปฏิทินการศึกษา 
  ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ได้ช าระเงินค่าสมัครสอบ และค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือการสมัคร
สอบวัดคุณสมบัติล่าช้า ภายใน 2 วันท าการ หลังจากที่ค าร้องได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกค าร้องดังกล่าว 
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 ขอ้ 5  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้
อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 

                                  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

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

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ส าหรับ
นิสิตบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในข้อ 23.3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10 (4) / 2554 เม่ือวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 
จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” 
 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 มหาวิทยาลัยให้ก าหนดอัตราคา่สมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ในอัตราคนละ 
2,000 บาท 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 

 

 

                                                         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

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

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา         พ.ศ. 
2553 ประกอบกับความในข้อ 23.4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 10 (4) / 2554 เม่ือวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงให้ออก
ประกาศไว้ ดังนี ้
 ขอ้ 1 ประกาศนี ้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราคา่สมัครสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” 
 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 มหาวิทยาลัยให้ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ ์ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ดังนี ้
  3.1  ระดับปริญญาโท 

         หลักสูตรภาษาไทย คนละ     5,000     บาท 

          หลักสูตรนานาชาติ คนละ 7,000 บาท 

  3.2  ระดับปริญญาเอก 

         หลักสูตรภาษาไทย คนละ 7,000 บาท 

   หลักสูตรนานาชาติ คนละ 10,000    บาท 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 

 

 

                                    (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 

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

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
2553 และความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2555 เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 จึงให้ออกประกาศ ดังนี้ 
 ขอ้ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555” 
 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดดังนี้ 
  3.1  นิสิตระดับปริญญาตรี คร้ังละ 80 บาท 

  3.2  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังละ 200 บาท 

  3.3  พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป คร้ังละ 250 บาท 

 

          ประกาศ  ณ  วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 

 

    
                                                           
                                                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
                                                                        อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปลตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปลตรวจ            
และขัดเกลาภาษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเนา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4             
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2557 เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ออกประกาศไว้
ดังนี ้
          ขอ้ที่ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจ
และขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557” 
     ขอ้ที่ 2  ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

           ขอ้ที่ 3  ประกาศนีใ้ช้ส าหรับการด าเนินการให้เปล่า โดยเบกิจา่ยจากงบประมาณรายได้คณะที่ด าเนินการ  
         ขอ้ที่ 4  ในประกาศนี้ 
  “คณะกรรมการแปล เรียบเรียง ตรวจและขัดเกลาขัดเกลาภาษา” หมายถึง คณะกรรมการที่
รับผิดชอบการบริการจัดการและด าเนินการด้านการแปล เรียบเรียง ตรวจและขัดเกลาภาษา ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะศิลปะศาสตร์ และได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยพะเยา  
               ขอ้ที่ 5  คา่ตอบแทนการเรียบเรียง ให้ก าหนดดังนี ้ 
                      5.1 คา่ตอบแทนการเรียบเรียงภาษาไทย 

                                     5.1.1 ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4 

                                             แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 16 หรือเทยีบเทา่ 
                                   5.1.2  คา่ตอบแทนไม่เกินหน้าละ 100 บาท 

                           5.2 คา่ตอบแทนการเรียบเรียงภาษาอังกฤษ 

                                  5.2.1 ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4 

                                              แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 16 หรือเทยีบเทา่ 
                                5.2.2  คา่ตอบแทนไม่เกินหน้าละ 200 บาท 

               ขอ้ที่ 6  คา่ตอบแทนการแปล ให้ก าหนด ดังนี้ 
                     6.1 คา่ตอบแทนการแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

                                    6.1.1 ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4  
                                              แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 16 หรือเทยีบเทา่ 
                                   6.1.2  คา่ตอบแทนไม่เกินหน้าละ 500-1,200 บาท 

                                  6.1.3  กรณีการแปลเอกสารอันประกอบด้วยศัพท์เฉพาะทาง 
                                                คา่ตอบแทนไม่เกินหน้าละ 800-1,500 บาท 
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                                   6.1.4  กรณีการแปลเอกสารหลักฐานราชการ เช่น ทะเบยีนสมรส 

                                           หนังสือรับรอง คา่ตอบแทน หน้าละ 500-800 บาท 

                      6.2  คา่ตอบแทนการแปลต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

                                    6.2.1  ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4 
                                                 แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 16 หรือเทยีบเทา่ 
                                  6.2.2  คา่ตอบแทนไม่เกินหน้าละ 500-1,200 บาท 

                                  6.2.3  กรณีการแปลเอกสารอันประกอบด้วยศัพท์เฉพาะทาง 
                                           คา่ตอบแทนไม่เกินหน้าละ 800-1,500 บาท 

                                 6.2.4  กรณีการแปลเอกสารหลักฐานราชการ เช่น ทะเบยีนสมรส 

                                                หนังสือรับรอง คา่ตอบแทน หน้าละ 500-800 บาท 

             ขอ้ที่ 7  คา่ตอบแทนการตรวจและขัดเกลาภาษา ให้ก าหนด ดังนี้ 
                          7.1 คา่ตอบแทนการตรวจและขัดเกลาภาษาไทย 

                                     7.1.1  ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4 
                                                 แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 16 หรือเทยีบเทา่ 
                               7.1.2  คา่ตอบแทนไม่เกินหน้าละ 100 บาท 

                           7.2  คา่ตอบแทนการตรวจและขัดเกลาภาษาอังกฤษ 

                                  7.2.1 ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4 
                                              แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 16 หรือเทยีบเทา่ 
                                   7.2.2 คา่ตอบแทนไม่เกินหน้าละ 200 บาท 

                        กรณีความยาวของต้นฉบับไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ให้พิจารณาตามสัดส่วนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา 
              ขอ้ที่ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  กรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ              
ตามประกาศนี ้ให้อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

       ประกาศ ณ วันที่  9  พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 

 

 

                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี) 
                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) 
-------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง  อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปลตรวจ            
และขัดเกลาภาษา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4             
แห่งระเบยีบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 108 (9/2559) เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 
          ขอ้ที่ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล ตรวจ
และขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)” 
     ขอ้ที่ 2  ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 

           ขอ้ที่ 3  ประกาศนีใ้ช้ส าหรับการด าเนินการให้เปล่า โดยเบกิจา่ยจากงบประมาณรายได้คณะที่ด าเนินการ  
         ขอ้ที่ 4  ในประกาศนี้ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการ
เรียบเรียง แปล ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนีแ้ทน 

  “คณะกรรมการแปล เรียบเรียง ตรวจและขัดเกลาภาษา” หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบ      
การบริหารจัดการและด าเนินการด้านการแปล เรียบเรียง ตรวจและขัดเกลาภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ และ
ภาษาถ่ิน ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร์ และได้รับแต่งตั้งจากคณะศิลปศาสตร์  
               ขอ้ที่ 5  ให้เพิ่มความในข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล 
ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้ 
                      5.3 คา่ตอบแทนการเรียบเรียงภาษาต่างประเทศอื่นๆ และภาษาถ่ิน 

                                     5.3.1 ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4 

                                             แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 16 หรือเทยีบเทา่ 
                                   5.3.2  คา่ตอบแทนไม่เกินหน้าละ 200 บาท 

               ขอ้ที่ 6  ให้เพิ่มความในข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล 
ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้ 
                     6.3 คา่ตอบแทนการแปลต้นฉบับภาษาต่างประเทศอื่นๆ และภาษาถ่ินเป็นภาษาไทย 

                                    6.3.1 ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4  
                                              แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 16 หรือเทยีบเทา่ 
                                   6.3.2  คา่ตอบแทนหน้าละ 500-1,200 บาท 

                                  6.3.3  กรณีการแปลเอกสารอันประกอบด้วยศัพท์เฉพาะทาง 
                                                คา่ตอบแทนหน้าละ 800-1,500 บาท  
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                                   6.3.4  กรณีการแปลเอกสารหลักฐานราชการ เช่น ทะเบยีนสมรส 

                                           หนังสือรับรอง คา่ตอบแทน หน้าละ 500-800 บาท 

                      6.4  คา่ตอบแทนการแปลต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ และภาษาถ่ิน 

                                    6.4.1  ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4 
                                                 แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 16 หรือเทยีบเทา่ 
                                  6.4.2  คา่ตอบแทนหน้าละ 500-1,200 บาท 

                                  6.4.3  กรณีการแปลเอกสารอันประกอบด้วยศัพท์เฉพาะทาง 
                                           คา่ตอบแทนหน้าละ 800-1,500 บาท 

                                 6.4.4  กรณีการแปลเอกสารหลักฐานราชการ เช่น ทะเบยีนสมรส 

                                                หนังสือรับรอง คา่ตอบแทน หน้าละ 500-800 บาท 

             ขอ้ที่ 7  ให้เพิ่มความในข้อ 7 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าตอบแทนการเรียบเรียง แปล 
ตรวจและขัดเกลาภาษา พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้ 
                          7.3 คา่ตอบแทนการตรวจและขัดเกลาภาษาต่างประเทศอื่นๆ และภาษาถ่ิน 

                                     7.3.1  ความยาวของต้นฉบับ ขนาดกระดาษ A4 
                                                 แบบอักษร Thai Niramit AS ขนาด 16 หรือเทยีบเทา่ 
                               7.3.2  คา่ตอบแทนไม่เกินหน้าละ 200 บาท 

                        กรณีความยาวของต้นฉบับไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ให้พิจารณาตามสัดส่วนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการแปล เรียบเรียง ตรวจและขัดเกลาภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ และภาษาถ่ิน ที่ได้รับแต่งตั้ง
จากคณะศิลปศาสตร์ 
 

   ประกาศ ณ วันที่  1  สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

 

 

  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี) 
                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ตอนที่  3 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

Curriculum Structure 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

School of Agriculture and Natural Resources   

ประวตัิความเป็นมาโดยย่อ 

 การจั ด ก าร เรี ยน ก ารส อน ในคณ ะเก ษต รศ าสต ร์ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงเดิมคือมหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่  20 มิ .ย . 2538 โดยเปิดรับนิสิตสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร โดยด าเนินการจัดการหลักสูตรภายใต้คณะ
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
นเรศวร และบริหารหลักสูตรโดยส านักวชิาการ วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา 
 ต่อมา เม่ือวันที่ 28 มิ.ย. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยา
เขตโดยมีการปรับโครงสร้างด้านวิชาการขึ้นใหม่ ประกอบด้วย ส านัก
วิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักวิชาวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส านักวิชา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ และตาม
มติที่ ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ยน เรศวร ในปีก ารศึกษา 2553 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ โดยเปลี่ยนช่ือ จากช่ือมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็นมหาวิทยาลัย
พะเยา และส านักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึง
เปลี่ยนเป็นคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 
เป็นหน่วยงานซ่ึงมุง่ที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการน าองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร สัตวศาสตร์ การประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขต
ภาคเหนือตอนบน ซ่ึงนอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือ
ตอนบนได้แล้ว ยังช่วยลดความแออัดและคา่ใช้จ่ายของนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาในภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้าน
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาใน
มหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอ่ืน 

หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  
    1.  สาขาวชิาการประมง 
    2.  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 
    3.  สาขาวชิาความปลอดภัยทางอาหาร 
    4.  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

    5.  สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 
 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 
 นักวิชาการประมง/นักวิจัยสังกัดหน่วยงานราชการหรือเอกชน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน บุคลากรทางการศึกษา/
อาจารย์สาขาการประมง และสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้อง  พนักงาน
บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสตัวน์้ าและการประมง เจ้าหน้าที่ประจ าด่าน

ศุลกากร ธุรกิจส่วนตัว เช่น ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เจ้าของธุรกิจ
เกี่ยวกับสัตวน์้ าด้านต่างๆ และอ่ืนๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 นักวิชาการเกษตรในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่
เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร นักวิจัยในหน่วยงานทั้งในภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร ประกอบอาชีพอิสระที่
เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ การท าฟาร์ม และการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท าการเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 
 ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร  นักวิทยาศาสตร์อาหาร               
(ด้านความปลอดภัยอาหาร) เจ้าหน้าที่จัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและ
ประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  เจ้าหน้าที่ก ากับดูแล
ตรวจรับรองมาตรฐาน และความปลอดภัยอาหารของหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ผู้ประกอบการทางด้านอาหารและการประกันคุณภาพ 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 
 ประก อบ อา ชีพ เป็ น นั ก วิ ท ยาศ าสต ร์ ก ารอ าห าร  ห รื อ
นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในบริษัทที่ เกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น การท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใน
ด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุมและประกัน
คุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร  ท างานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น การขาย  การวิจัย  การวิเคราะห์อาหาร และการ
ก าหนดมาตรฐานอาหาร เป็นต้น เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร 
หรืออุตสาหกรรมอาหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 สัตวบาลประจ าหน่วยงานของภาครัฐ  หรือฟาร์ม เอกชน
นักวชิาการสัตวบาลประจ าหน่วยงานของภาครัฐ พนักงานบริษัทเอกชน 
เช่น ฝ่ายส่งเสริมการขาย ฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และฝ่ายควบคุม
คุณภาพของสินค้าทางด้านปศุสัตว์ เป็นต้น และต าแหน่ง/ฝ่ายอื่นๆ             
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์ม
โคเนื้อ-โคนม และการท าเกษตรผสมผสาน เป็นต้น 

สถานท่ีตั้ง 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา   
ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท ์0 54466 666 ต่อ 3156 

โทรสาร 0 5446 6716 

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

 

สาขาวิชาการประมง 
 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)  

  :  Bachelor of Science (Fisheries)  

 ช่ือย่อ  :  วท.บ. (การประมง)  

  :  B.Sc. (Fisheries)  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า         127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                         91 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                         19 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

 Mathematics I   General Microbiology  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 General and Organic Chemistry        General Biochemistry  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)    

 Biology I     
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 กลุ่มวิชาพื้นฐาน   จ านวน                        34 หน่วยกิต 

146132 การฟังและการพูดใน 3(2-2-5) 201323 โรคและปรสิตของสัตว์น  า 3(2-3-6) 

 ชีวิตประจ าวัน   Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

 Listening and Speaking in Daily Life 201325 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี ยง 3(2-3-6) 

201111 การประมงทั่วไป 2(2-0-4)  สัตว์น  า  

 General Fisheries   Genetics for Aquaculture  

201121 หลักการก่อสร้างทางการประมง 2(2-2-5) 201343 นิเวศวิทยาทางน  า 3(2-3-6) 

 Principles for Fishery Construction  Aquatic Ecology  

201221 หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(2-3-6) 201441 การจัดการทรัพยากรประมง 3(2-3-6) 

 Principles of Aquaculture   Fishery Resource Management 

201242 มีนวิทยา 3(2-3-6) 207211 ความปลอดภัยทางอาหารและ 2(2-0-4) 

 Ichthyology   การจดัการการเกษตรอยา่งยัง่ยืน 

201321 คุณภาพน  าส าหรับ 3(2-3-6)  Food safety and Sustainable Agriculture  

 การเพาะเลี ยงสัตว์น  า   management  

 Water Quality for Aquaculture  248212 ว่ายน  าและการช่วยชีวิตทางน  า  1(0-2-1) 

201322 โภชนศาสตร์สัตว์น  า 3(2-3-6)  Swimming and Life Saving 

 Aquatic Animal Nutrition     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                        26 หน่วยกิต 

201191 ปฏิบัติงานภาคสนาม 1 1(0-6-3) 201421 การจัดการธุรกิจการประมง 3(3-0-6) 

 Field Work 1   Fishery Business Management 

201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่ง 3(2-3-6) 201491 สัมมนา 1(0-2-1) 

 น  า   Seminar  

 Aquatic Invertebrate  201492 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

201324 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 3(2-3-6)  Training  

 Fishery Biotechnology  201493 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

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

 Fishery Biology  201494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

201342 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-3-6)  Co-operative Education  

 Research Methodology  201495 ปัญหาพิเศษทางการประมง 2(2-2-5) 

201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2 1(0-6-3)  Special Problem in Fisheries 

 Field Work 2     

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวน                         12 หน่วยกิต 

201361 การใช้ยา เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) 201366 อนุกรมวิธานปลา 3(2-3-6) 

 ทางเลือกเพื่อการเพาะเลี ยง   Fish Taxonomy  

 Application of Drugs Chemicals and Alternative  201367 การเพาะเลี ยงสัตว์น  าตามแนว 3(2-3-6) 

 Products for Aquaculture   เศรษฐกิจพอเพียง  

201362 การเลี ยงปลาสวยงาม 3(2-3-6)  Aquaculture in Sufficiency Economy 

 Ornamental Fish Culture  201368 สรีรวิทยาของสัตว์น  า 3(2-3-6) 

201363 เคร่ืองมือท าการประมง 3(2-3-6)  Physiology of Aquatic Animals 

 Fishing Gears  201369 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-3-6) 

201364 การวิเคราะห์ผลกระทบ  3(2-3-6)  ของสัตว์น  าและสัตว์สะเทนิน  าสะเทนิบก 

 สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน  า  Biodiversity for Aquatic Animals and  

 Aquatic Resources Impact Assessment  Amphibians  

201365 การจัดการแหล่งน  าและมลพิษ 3(2-3-6)    

 แหล่งน  า     

 Water Management and Pollution    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

201111 การประมงทั่วไป 2(2-0-4) 003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 

201191 ปฏิบัติงานภาคสนาม 1 1(0-6-3)  สิ่งแวดล้อม  

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-6) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  ในแหล่งน  า  

รวม 16 หน่วยกิต 201121 หลักการก่อสร้างทางการ 2(2-2-5) 

    ประมง  

   248212 ว่ายน  าและการช่วยชีวิตทางน  า 1(0-2-1) 

   รวม 15 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(3-0-6) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  ในสงัคม  

201221 หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(2-3-6) 146132 การฟังและการพูดใน 3(2-2-5) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8)  ชีวิตประจ าวนั  

รวม 16 หน่วยกิต 201242 มีนวิทยา 3(2-3-6) 

   207211 ความปลอดภัยทางอาหาร 2(2-0-4) 

    และการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน 

   361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคฤดูร้อน 

   201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2 1(0-6-3) 

   รวม 1 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

201321 คุณภาพน  าส าหรับ 3 (2-3-6) 201323 โรคและปรสิตของสัตว์น  า 3(2-3-6) 

 การเพาะเลี ยงสัตว์น  า  201324 เทคโนโลยีชีวภาพทาง 3(2-3-6) 

201322 โภชนศาสตร์สัตว์น  า 3 (2-3-6)  การประมง  

201342 ระเบยีบวิธวีิจัย 3 (2-3-6) 201325 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี ยง 3(2-3-6) 

201343 นิเวศวิทยาทางน  า 3 (2-3-6)  สัตว์น  า  

365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4 (3-3-8) 201341 ชีววิทยาประมง 3(2-3-6) 

201XXX วิชาเอกเลือก 3 (X-X-X) 201XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

รวม 19 หน่วยกิต XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

201421 การจัดการธุรกิจการประมง 3(3-0-6) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี  
201441 การจัดการทรัพยากรประมง 3(2-3-6) 201492 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

201491 สัมมนา 1(0-2-1) 201493 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

201495 ปัญหาพิเศษทางการประมง 2(2-2-5) 201494 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

201XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) รวม 6 หน่วยกิต 

201XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X)    

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)    

รวม 18 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  

  :  Bachelor of Science (Agriculture)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

  :  B.Sc. (Agriculture)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า         127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                         91 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                        23 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื องต้น 4(3-3-8) 
 Mathematics I   Introductory Physics  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 
 General and Organic Chemistry  General Microbiology  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 
 Biology I   General Biochemistry  
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 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                      56 หน่วยกิต 

146132 การฟังและการพูดใน 3(2-2-5) 203315 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3(2-3-6) 
 ชีวิตประจ าวัน   Agricultural Entomology  

 Listening and Speaking in Daily Life 203411 การตลาด ธุรกิจ และบัญชี  3(2-3-6) 
203191 ปฏิบัติงานพืชไร่  1(0-3-2)  ทางการเกษตร  

 Field Work in Field Crops     Agricultural Marketing, Business and  

203192 ปฏิบัติงานพืชสวน  1(0-3-2)  Accounting  

 Field Work in Horticulture  203412 สารเคมีทางการเกษตร  3(2-3-6) 
203111 ปริทัศน์ทางการเกษตร 3(2-3-6)  Agricultural Chemicals  

 Overview in Agriculture  203413 หลักการส่งเสริมการเกษตร  3(2-3-6) 
203112 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช  3(2-3-6)  Principles of Agricultural Extension 

 Technology of Plant Propagation 203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์ 3(2-3-6) 
203211 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-3-6)  Special Problem in Plant Science 

 Physiology of Crop Production  203492 สัมมนา  1(0-2-1) 
203212 จักรกลการเกษตร  3(2-3-6)  Seminar  

 และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม  203493 การศึกษาอสิระ * 6(0-18-9) 
 Agricultural Mechanics and Farming   Independent Study  

 Management Technology 203494 ฝกึงาน *  6(0-18-9) 
203213 วิทยาศาสตร์ทางดิน  3(2-3-6)  Professional Training    

 Soil Science  203495 สหกิจศึกษา *  6(0-18-9) 
203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 3(2-3-6)  Co – operative Education  

 Genetics for Agriculture  207211 ความปลอดภัยทางอาหาร  2(2-0-4) 
203312 โรคพืชวิทยาเบื องต้น 3(2-3-6)  และการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน 

 Introduction to Plant Pathology   Food Safety and Sustainable Agriculture  

203313 หลักการปรับปรุงพันธุพ์ืช 3(2-3-6)  Management  

 Principles of Plant Breeding     

203314 เทคนิคและการวางแผน 3(2-3-6) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 การทดลองเพื่อการวิจยัด้านพืช     

 Techniques and Experimental Designs for     

 Plant Research     
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 วิชาเอกเลือก   จ านวน                        12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชากลุ่มอื่นๆ  
หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มเดิม ให้ครบตามจ านวน 12 หน่วยกิต 

      

 กลุ่มวิชาพืชไร่     

203321 พืชไร่เศรษฐกิจ 3(2-3-6) 203421 เทคนิคการวิจัยและวิธีการ  3(2-3-6) 
 Economic Field Crops   ทดลองด้านพืชไร่  

203322 เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-6)  Basic Research Techniques and Field Plot  

 Seed Technology   Methods in Agronomy  

203323 ธัญพืช  3(2-3-6) 203422 เทคนิคการปรับปรุงพันธุพ์ืช 3(2-3-6) 
 Cereal Crops   Techniques in Plant Breeding  

203324 ระบบการปลูกพืช 3(2-3-6) 203423 วัชพืชและการควบคุม  3(2-3-6) 
 Cropping System   Weeds and Weed control  

203325 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย 3(2-3-6)    

 ทางพืชไร่     

 Computer Applications in Agronomy Research    

      

 กลุ่มวิชาพืชสวน     

203331 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 3 (2-3-6) 203431 การผลิตพืชสมุนไพร 3(2-3-6) 
 เศรษฐกิจ   และพืชเคร่ืองเทศ  

 Economic Ornamental Plant Production  Herbal and Spice Crop Production 

203332 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ  3 (2-3-6) 203432 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-6) 
 Economic Vegetable Crop Production  Postharvest Technology  

203333 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ 3 (2-3-6) 203433 การออกแบบและจัดสวน  3(2-3-6) 
 Economic Fruit Crop Production   Landscape Design and Gardening 

203334 การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืช  3 (2-3-6) 203434 เทคโนโลยีชีวภาพพืช 3(2-3-6) 
 เพื่อการเกษตร   Plant Biotechnology  

 Plant Tissue Culture for Agriculture    

      

 กลุ่มวิชาโรคพืชและจุลินทรยี์ทางการเกษตร    

203341 จุลินทรีย์ทางการเกษตร 3(2-3-6) 203441 โรคเมล็ดพันธุแ์ละผลิตผลพืช 3(2-3-6) 
 Microorganisms in Agriculture   หลงัเก็บเก่ียว  

203342 เทคนิคทางโรคพืช 3(2-3-6)  Seed and Postharvest Diseases 

 Plant Pathology Techniques  203442 การป้องกันก าจัดโรคพืช 3(2-3-6) 
203343     การวินิจฉัยโรคพืช 3(2-3-6)  Plant Disease control  

 Plant Disease Diagnosis  203443 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 3(2-3-6) 
    Biological Control of Plant Disease 
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203344 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3(2-3-6) 203444 การผลิตเห็ด 3(2-3-6) 
 Disease of Economic Plants   Mushroom Production  

      

 กลุ่มวิชากีฏวิทยา     

203351 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3-6) 203451 หลักการปอ้งกันก าจัดแมลง 3(2-3-6) 
 Economic Insects   ศัตรูพืช  

203352 สัณฐานวิทยาแมลง 3(2-3-6)  Principle of insect Control  

 Insect Morphology  203452 เทคนิคการวิจัยทางกีฏวิทยา 3(2-3-6) 
203353 นิเวศวิทยาของแมลง 3(2-3-6)  Technique Research in Entomology 

 Insect Ecology     

203354 สารเคมีที่ใช้ป้องกันก าจัดแมลง 3(2-3-6)    

 Insecticides     

      

 กลุ่มวิชานวัตกรรมและทรัพยากรการเกษตร    

203361 อุตุนิยมวิทยาและ 3(2-3-6) 203462 ธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยี 3(2-3-6) 
 การชลประทาน   ปุ๋ ย  

 Agricultural meteorology and irrigation  Plant Nutrition and Fertilizer Technology 

203362 การวิเคราะห์ดินและพืช  3(2-3-6) 203463 เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร 3(2-3-6) 
 Analysis of Soil and Plant Materials  อัจฉริยะ  

203363 ปุย๋ชีวภาพ  3(2-3-6)  Smart Farm Technology  

 Biofertilizer  203464 การพัฒนาธุรกิจและ  3(2-3-6) 
203364 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  3(2-3-6)  นวัตกรรมทางการเกษตร  

 Soil Fertility   Innovative Agribusiness Development 

203461 เกษตรยั่งยืน 3(2-3-6)    

 Sustainable Agriculture     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                       6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย  3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง  3(2-2-5) 

203111 ปริทัศน์ทางการเกษตร 3(2-3-6) 003202 การจัดการสุขภาพ  3(2-2-5) 

203191 ปฏิบัติงานพืชไร่  1(0-3-2)  และสิ่งแวดล้อม  

241111 คณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 203112 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช  3(2-3-6) 
243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8) 203192 ปฏิบัติงานพืชสวน  1(0-3-2) 

รวม 17 หน่วยกิต 244103 ฟิสิกส์เบื องต้น  4(3-3-8) 
   รวม 17 หน่วยกิต 

    

    

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา  3(2-2-5) 
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก  3(2-2-5) 
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล  3(2-2-5)  ในสังคม  

203211 สรีรวิทยาการผลิตพืช  3(2-3-6) 146132 การฟังและการพูด 3(2-2-5) 
203212 จักรกลการเกษตร  3(2-3-6)  ในชีวิตประจ าวัน  

 และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม  203213 วิทยาศาสตร์ทางดิน  3(2-3-6) 
242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์  4(3-3-8) 207211 ความปลอดภัยทางอาหาร  2(2-0-4) 
รวม 19 หน่วยกิต  และการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน 

   361101 จุลชีววิทยาทั่วไป  4(3-3-8) 
   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 49 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร  3(2-3-6) 203313 หลักการปรับปรุงพันธุพ์ืช  3(2-3-6) 
203312 โรคพืชวิทยาเบื องต้น  3(2-3-6) 203314 เทคนิคและการวางแผน  3(2-3-6) 
203XXX วิชาเอกเลือก  3(X-X-X)  การทดลองเพื่อการวิจัยด้านพืช 

203XXX วิชาเอกเลือก  3(X-X-X) 203315 กีฏวิทยาทางการเกษตร  3(2-3-6) 
365215 ชีวเคมีท่ัวไป  4(3-3-8) 203XXX วิชาเอกเลือก  3(X-X-X) 
รวม 16 หน่วยกิต 203XXX วิชาเอกเลือก  3(X-X-X) 

   XXXXXX วิชาเลือกเสรี  3(X-X-X) 
 รวม 18 หน่วยกิต 

     

     

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

203411 การตลาด ธุรกิจ และบัญชี 3 (2-3-6) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี  
 ทางการเกษตร  203493 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

203412 สารเคมีทางการเกษตร  3 (2-3-6) 203494 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

203413 หลักการส่งเสริมการเกษตร  3 (2-3-6) 203495 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์  3 (2-3-6) รวม 6 หน่วยกิต 

203492 สัมมนา 1 (0-2-1)    

XXXXXX วิชาเลือกเสรี  3 (X-X-X)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความปลอดภัยทางอาหาร) 

  :  Bachelor of Science (Food Safety) 

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (ความปลอดภัยทางอาหาร) 

  :  B.Sc. (Food Safety) 

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       128 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า         92 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                         19 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 
 Mathematics I   General Microbiology  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์   4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 
 General and Organic Chemistry     General Biochemistry  

242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8)    

 Quantitative Analysis     
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 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                        30 หน่วยกิต 

122130 ธุรกิจเบื องต้น 3(3-0-6) 207212 จุลชีววิทยาส าหรับ 3(2-3-6) 
 Introduction to Business   ความปลอดภัยทางอาหาร  

122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(2-2-5)  Microbiology for Food Safety  

 และการเป็นผู้ประกอบการ  207213 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 3(2-3-6) 
 Small Business Management and Entrepreneurship  อาหาร   

146132 การฟังและการพูด 3(2-2-5)  Food Chemistry and Food Analysis  

 ในชีวิตประจ าวัน  207222 การผลิตพืชและสัตว์ 3(2-3-6) 
 Listening and Speaking in Daily Life  Crop and Animal Production  

206141 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1(1-0-2) 207223 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 4(3-3-8) 
 Sufficiency Economy Philosophy  Food Processing Technology  

207121 อุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 207351 สถิติและการออกแบบ 3(2-3-6) 
 Food Industry   การทดลอง  

207211 ความปลอดภัยทางอาหาร 2(2-0-4)  Statistics and Experimental Design 

 และการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน    

 Food Safety and Sustainable Agriculture     

 Management     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       34 หน่วยกิต 

207324 การจัดการผักและผลไม้สด 3(2-3-6) 207352 สัมมนา 1(0-2-1) 
 Fruit and Vegetable Management  Seminar  

207331 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-6) 207436 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร  2(2-0-4) 
 Quality Control of Food   ของประเทศผู้น าเขา้   

207332 การสุขาภิบาลและหลักเกณฑ์ 3(2-3-6)  Food Law and Standards of Importing  

 วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร   Countries  

 Food Sanitation and Good Manufacturing  207437 การตรวจประเมินโรงงาน 3(2-3-6) 
 Practice  Plant Auditor Training   

207333 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4) 207453 ปัญหาพิเศษด้านความ 3(2-3-6) 
 ของประเทศไทย   ปลอดภัยทางอาหาร  

 Food Law and Standards of Thailand  Special Problem in Food Safety 

207334 HACCP และ ISO 22000 3(2-3-6) 207461 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 HACCP and ISO 22000   Independent Study  

207335 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 3(2-3-6) 207462 ฝกึงาน* 6 หน่วยกิต 

 Quality Management Systems   Professional Training                 
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207343 โลจสิติกส์และเทคโนโลยี 2(1-3-4) 207463 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต  
 สารสนเทศในอุตสาหกรรมอาหาร  Co-operative Education  

 Logistics and Information Technology in Food     

 Industry  หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า           9  หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี      

207325 การแปรรูปและการควบคุม 3(2-3-6) 207428 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-6) 
 คุณภาพเคร่ืองดื่ม   Food Product Development  

 Processing and Quality Control of Beverages 207429 การแปรรูปและการควบคุม 3(2-3-6) 
207326 การแปรรูปและการควบคุม 3(2-3-6)  คุณภาพอาหารอบแห้ง  

 คุณภาพอาหารแช่เยือกแข็ง   Processing and Quality Control of  

 Processing and Quality Control of Frozen Food   Dehydrated Food  

207327 การแปรรูปและการควบคุม 3(2-3-6) 207438 ระบบการผลิตอาหาร      3(3-0-6) 
 คุณภาพอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      

 Processing and Quality Control of Food in   Eco-Friendly Food Production System 

 Hermetically Sealed Container     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 

แผนการศึกษา 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
207121 อุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
241111 คณิตศาสตร์ 1       3(2-2-5)  และสิ่งแวดล้อม  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์   4(3-3-8) 206141 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1(1-0-2) 
รวม 15 หน่วยกิต 242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 

   361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8)  
 รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 004201    บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  ในสังคม  

207212 จุลชีววิทยาส าหรับ 3(2-3-6) 146132 การฟังและการพูดใน 3(2-2-5) 
 ความปลอดภัยทางอาหาร   ชีวิตประจ าวัน  

207222 การผลิตพืชและสัตว์ 3(2-3-6) 207211 ความปลอดภัยทางอาหารและ 2(2-0-4) 
365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8)  การจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน  

รวม 19 หน่วยกิต 207213 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 3(2-3-6) 
    อาหาร  

   207223 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 4(3-3-8) 
   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122130 ธุรกิจเบื องต้น  3(3-0-6) 122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(2-2-5) 
207324 การจัดการผักและผลไม้สด 3(2-3-6)  และการเป็นผู้ประกอบการ  

207331 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-6) 207333 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4) 
207332 การสุขาภิบาลและหลักเกณฑ์ 3(2-3-6)  ของประเทศไทย  

 วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  207334 HACCP และ ISO 22000 3(2-3-6) 
207343 โลจสิติกส์และเทคโนโลยี 2(1-3-4) 207335 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 3(2-3-6) 

 สารสนเทศในอุตสาหกรรมอาหาร 207351 สถิติและการออกแบบ 3(2-3-6) 
207XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x)  การทดลอง  

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 207352 สัมมนา 1(0-2-1) 
รวม 20 หน่วยกิต 207XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

207436 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร  2(2-0-4) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี  
 ของประเทศผู้น าเขา้  207461 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

207437 การตรวจประเมินโรงงาน 3(2-3-6) 207462 ฝกึงาน 6 หน่วยกิต 

207453 ปัญหาพิเศษด้านความปลอดภัย 3(2-3-6) 207463 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 ทางอาหาร  รวม 6 หน่วยกิต 

207XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x)    

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 14 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

  :  Bachelor of Science (Food Science and Technology) 

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

  :  B.Sc. (Food Science and Technology) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า        130 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า         94 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                       37 หน่วยกิต 

207211 ความปลอดภัยทางอาหารและ 2(2-0-4) 242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 
 การจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน  Organic Chemistry  

 Food safety and Sustainable Agriculture  243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 
 Management   Biology I  

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 244103 ฟิสิกส์เบื องต้น 4(3-3-8) 
 Calculus I   Introductory Physics  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 
 Principles of Chemistry   General Microbiology  

      



56 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 
 Physical Chemistry and Applications  General Biochemistry  

242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8)    

 Quantitative Analysis     

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                        57 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                        48 หน่วยกิต 

146132 การฟังและการพูดใน 3(2-2-5) 205413 โภชนาการส าหรับ 3(3-0-6) 

 ชีวิตประจ าวัน   วิทยาศาสตร์การอาหาร 

 Listening and Speaking in Daily Life  Nutrition for Food Science  

205121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2(2-0-4) 205442 มาตรฐานอาหาร การจัดการ 3(3-0-6) 

 การอาหารเบื องต้น   สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  

 Introduction to Food Science and Technology  Food Standards Sanitation and Environment 

205311 เคมีอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร 3(2-3-6)  Management  

 Chemistry of Food and Agricultural Products 205441 การประกันคุณภาพ 3(2-3-6) 

205312 การวิเคราะห์อาหาร 3(2-3-6)  ในอุตสาหกรรมอาหาร  

 และผลิตภัณฑ์เกษตร   Quality Assurance in Food Industry 

 Food and Agricultural Products Analysis 205484 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) 

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

 Food Processing I   Special Problems in Food Science and 

205323 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-6)  Technology  

 Food Processing II  205485 สัมมนา 1(0-3-2) 

205331 วิศวกรรมอาหาร 1 2(2-0-4)  Seminar  

 Food Engineering I  205486 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

205332 วิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3-6)  Independent study  

 Food Engineering II  205487 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

205361 จุลชีววิทยาอาหาร 4(3-3-8)  Co-operative Education  

 Food Microbiology  205488 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

205381 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3(2-3-6)  Professional Training  

 Statistics and Experimental design หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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 วิชาเอกเลือก   จ านวน                          9 หน่วยกิต 

122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(2-2-5) 205326 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ 3(2-3-6) 
 และการเป็นผู้ประกอบการ   และสัตว์น  า  

 Small Business Management and   Meat and Fishery Products Technology 

 Entrepreneurship  205351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) 
205324 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-6)  และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  

 และแปรรูปผักและผลไม้   Product development and Packaging  

 Postharvest and Processing Technology of   Technology  

 Fruits and Vegetables  205483 หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
205325 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(2-3-6)  และเทคโนโลยีการอาหาร  

 และขนมหวาน   Selected Topics in Food Science and  

 Bakery and Confectionary Technology  Technology  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)  003202 การจัดการสุขภาพ  3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  และสิ่งแวดล้อม  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 205121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2(2-0-4) 
รวม 17 หน่วยกิต  การอาหารเบื องต้น  

   244103 ฟิสิกส์เบื องต้น 4(3-3-8) 

   รวม 15 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล 3(2-2-5)  ในสังคม  

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

365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 242120 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 

รวม 17 หน่วยกิต 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

   207211 ความปลอดภัยทางอาหารและ 2(2-0-4) 

    การจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน 

   รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146132 การฟังและการพูด 3(2-2-5) 205312 การวิเคราะห์อาหาร 3(2-3-6) 

 ในชีวิตประจ าวัน   และผลิตภัณฑ์เกษตร  

205311 เคมีอาหารและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) 205323 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-3-6) 

 เกษตร  205332 วิศวกรรมอาหาร 2 3(2-3-6) 

205322 การแปรรูปอาหาร 1  3(2-3-6) 205381 สถิติและการวางแผน 3(2-3-6) 

205331 วิศวกรรมอาหาร 1 2(2-0-4)  การทดลอง  

205361 จุลชีววิทยาอาหาร  4(3-3-8) 205xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

205xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

205413 โภชนาการส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
 การอาหาร  205486 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

205441 การประกันคุณภาพ 3(2-3-6) 205487 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 ในอุตสาหกรรมอาหาร  205488 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

205442 มาตรฐานอาหาร การจัดการ 3(3-0-6) รวม 6 หน่วยกิต 

 สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม     

205484 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6)    

 และเทคโนโลยีการอาหาร     

205485 สัมมนา 1(0-3-2)    

205xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 19 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)  

  :  Bachelor of Science (Animal Science)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (สัตวศาสตร์)  

  :  B.Sc. (Animal Science)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      91 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      29 หน่วยกิต 

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

 Mathematics I   General Genetics  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื องต้น 4(3-3-8) 

 Principle of Chemistry   Introductory Physics  

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

 Organic Chemistry   General Microbiology  

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

 Biology I   General Biochemistry  
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 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                       23 หน่วยกิต 

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 206491 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Business English   Seminar  

206141 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1(1-0-2) 206493 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Sufficiency Economy Philosophy  Independent Study  

206151 การผลิตสัตว์เบื องต้น 3(3-0-6) 206494 การฝึกงานวิชาชีพ* 6 หน่วยกิต 

 Introduction to Animal Production  Professional Apprenticeship  

206241 การปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 1 2(0-6-3) 206495 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Practice in Animal Science I   Co-operative Education  

206242 การวางแผนการทดลอง 3(2-3-6) 207211 ความปลอดภัยทางอาหาร 2(2-0-4) 

 ทางสัตวศาสตร์   และการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน 

 Experimental Designs in Animal Science  Food Safety and Sustainable Agriculture  

206441 การปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 2 2(0-6-3)  Management  

 Practice in Animal Science II     

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

206211 กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(2-3-6) 206341 การบริหารจัดการฟาร์ม 3(2-3-6) 

 ของปศุสัตว์   เชิงธุรกิจ  

 Anatomy and Physiology of Livestock  Business Farm Management  

206311 การสืบพันธุแ์ละการผสมเทยีม 3(2-3-6) 206342 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 3(2-3-6) 

 ในปศุสัตว ์   ในฟารม์ปศุสัตว์  

 Reproduction and Artificial Insemination in   Biosecurity in Livestock Farm  

 Livestock 206351 การผลิตสุกร 3(2-3-6) 

206321 การปรับปรุงพันธุส์ัตว์ 3(2-3-6)  Swine Production  

 Animal Breeding  206352 การผลิตสัตว์เค ียวเอื อง 3(2-3-6) 

206331 โภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-3-6)  Ruminant Production  

 Animal Nutrition  206451 การผลิตสัตว์ปกี 3(2-3-6) 

206332 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3(2-3-6)  Poultry Production  

 Animal Feed and Feeding     
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า           9 หน่วยกิต 

206312 วิทยาภูมิคุ้มกันและการใช้ 3(2-3-6) 206443 การจัดการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 3(2-3-6) 

 ยาสัตว ์   Animal Product Management  

 Animal Immunology and Drug Usage 206444 การผลิตสัตว์แบบยั่งยนืและการ 3(2-3-6) 

206322 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์ 3(2-3-6)  จัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม  

 Molecular Genetics in Livestock   Sustainable Animal Production and Farm  

206343 วิทยาศาสตร์เนื อสัตว์ 3(2-3-6)  Environment Management  

 และการจัดการโรงเชือด  206492 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-6) 

 Meat Science and Slaughter House Management  Special Problems in Animal Science 

206442 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3(2-3-6)    

 คอมพิวเตอร์ในการผลิตสัตว์     

 Application of Computer Technology in Animal     

 Production     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 

แผนการศึกษา 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  และสิ่งแวดล้อม  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 206141 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1(1-0-2) 

รวม 17 หน่วยกิต 206151 การผลิตสัตว์เบื องต้น 3(3-0-6) 

   244103 ฟิสิกส์เบื องต้น 4(3-3-8) 

   361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  ในสังคม  

206211 กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(2-3-6) 206242 การวางแผนการทดลอง 3(2-3-6) 
 ของปศุสัตว์   ทางสัตวศาสตร์  

206241 ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 1 2(0-6-3) 207211 ความปลอดภัยทางอาหาร 2(2-0-4) 

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8)  และการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน 

รวม 18 หน่วยกิต 243261 พันธุศาสตร์ท่ัวไป 2(2-0-4) 

   365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

   รวม 17 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 206332 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3(2-3-6) 

206311 การสืบพันธุแ์ละการผสมเทยีม 3(2-3-6) 206342 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 3(2-3-6) 
 ในปศุสัตว ์   ในฟารม์ปศุสัตว์  

206321 การปรับปรุงพันธุส์ัตว์ 3(2-3-6) 206351 การผลิตสุกร 3(2-3-6) 
206331 โภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-3-6) 206352 การผลิตสัตว์เค ียวเอื อง 3(2-3-6) 
206341 การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ 3(2-3-6) 206xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

206441 ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 2 2(0-6-3) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

206451 การผลิตสัตว์ปกี 3(2-3-6) 206493 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต  
206491 สัมมนา 1(0-2-1) 206494 การฝึกงานวิชาชีพ* 6 หน่วยกิต  
206xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 206495 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต  

206xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต    
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คณะทันตแพทยศาสตร์ 
School of Dentistry 

ประวัติความเปน็มาโดยย่อ 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดต้ังตามมติ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2555 เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2555 เพื่อผลิตทันตแพทย์เพิ่ม             
ตามความต้องการของประเทศ และ สามารถตอบสนองนโยบาย
การพัฒนาสุขภาพของประชาชนของรัฐบาล ในการแก้ปัญหา             
การกระจายบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทางด้าน
สาธารณสุขของประเทศเป็นรูปธรรม ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ผลิตทันตแพทย์ในระดับปริญญาตรี มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชา              
ทันตแพทยศาสตรท์ี่มีคุณธรรม จรยิธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรู้
ความช านาญในวิชาชีพ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการ           
และระบบบริการสุขภาพของประเทศ ซึ่งทันตแพทย์เป็นสาขาวิชา          
ที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงราย 
ด า เนินการจัดการเรียนการสอนโดยมี  รองศาสตราจารย์                   
ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ ์บุณยสิงห์เป็นคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    
 นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้มีแผนด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ รวมทั้งคลินิกทันตกรรม 
ในบริเวณศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นสถานที่
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และเป็นสถานที่ฝึกทักษะ                
การปฏิบัติงานวิชาชีพเพิ่มเติมให้นิสิตทันตแพทยศาสตรอ์ีกด้วย 

 

หลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์ 
    หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

อาชีพท่ีสามารถปฏิบัตไิด้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 ทันตแพทย์,อาจารย์, นักวิจัย, ที่ปรึกษาบริษัทผลิตภัณฑ์ทาง      
ทันตกรรม, ประกอบธุรกิจทางด้านทันตกรรม 

สถานท่ีตั้ง 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา   
ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 4774-4785 

โทรสาร 0 5446 6726 

E-mail : Dentistry@up.ac.th 
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หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต    

  :  Doctor of Dental Surgery  

 ช่ือย่อ :  ท.บ.  

  :  D.D.S.  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      232 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                          9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
 Thai language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English    

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 
 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้    

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

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

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 
 Body Conditioning   Table Tennis  

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

004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Swimming   Badminton  
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004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Social Dance   Football  

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

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 
 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

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

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 หมวดศกึษาทั่วไปวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

      

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

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

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

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

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

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

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

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

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

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

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

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 

     

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

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

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 
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006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น 3(2-2-5) 006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

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

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

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       196 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                        จ านวน                      43 หน่วยกิต 

 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 243261 พันธุศาสตร์ท่ัวไป 2(2-0-4) 

 General and Organi Chemistry   General Genetics  

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับ 3(3-0-6) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

 โมเลกุล   Life Science Physics  

 Cell and Molecular Biology     

      

 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  จ านวน                       31 หน่วยกิต 

361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-6) 363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 

 Medical Microbiology I   Neuroanatomy  

361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 3(2-3-6)  365211 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Medical Microbiology II   Fundamental Medical Biochemistry  

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 3(2-3-6) 366213 พยาธวิิทยา 4(3-3-8) 

 Human Anatomy I   Pathology  

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 3(2-3-6) 367204 หลักสรีรวิทยา 4(3-3-8) 

 Human Anatomy II   Principle of Physiology  

363231 จุลกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-6)    

 Histology     
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 กลุ่มวิชาชพี  จ านวน                      153 หน่วยกิต 

341336 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 421433 ปฏิบัตกิารฟันเทียมชนิดตดิแนน่ 2 1(0-3-0) 

 Fundamental Pharmacology I   Fixed Prosthodontics Laboratory II 

341337 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 2  2(2-0-4) 421434 ทันตกรรมหัตถการ 2 2(2-0-4) 

 Fundamental Pharmacology II   Operative Dentistry II  

363251 คัพภวิทยา 1(1-0-2) 421435 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 2(0-6-0) 

 General Embriology   Clinical Practice in Operative Dentistry I 

421150 วิชาชีพทันตแพทย์ 1(1-0-2) 421436 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 1(0-3-0) 

 Dental Profession   Operative Dentistry Laboratory II 

421151 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2(1-3-2) 421437 วิทยาเอ็นโดดอนต ์1 1(1-0-2) 

 Oral Health Promotion   Endodontics I  

421250 การเจริญเตบิโตของศีรษะและ    1(1-0-2) 421438 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต ์ 1(0-3-0) 

 ใบหนา้   Endodontic Laboratory  

 Craniofacial Growth and Development  421439 ฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้ 2 1(1-0-2) 

421251 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก 3(2-3-4)  Removable Partial Denture II  

 Oral Histology  421440 ปฏิบัติการฟันเทยีมบางส่วน 1(0-3-0) 

421252 ทันตกายวิภาคศาสตร์ 2(1-3-2)  ชนิดถอดได้ 2  

 Dental Anatomy   Removable Partial Denture Laboratory II 

421310 ทันตกรรมบดเคี้ยว 1 1(1-0-2) 421450 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1  1(0-3-0) 

 Occlusions I   Orthodontic Laboratory l  

421311 ปริทันตวิทยา 1 1(1-0-2) 421451 วิจัยทางทันตกรรม 1 2(1-3-2) 
 Periodontology I   Research for Dentistry I  

421312 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1(1-0-2) 421452 ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรม 2(0-6-0) 
 Oral diagnosis I   ครอบครัว  

421313 พยาธวิิทยาช่องปาก 2(2-0-4)  Field  Practice in Family Dentistry 

 Oral pathology  421510 ทันตกรรมบดเคี้ยว 3 1(1-0-2) 
421314 ชีววิทยาช่องปาก 1 2(2-0-4)  Occlusions III  

 Oral Biology I  421511 คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว  1(0-3-0) 
421315 ปฏิบัติการพยาธวิิทยาช่องปาก 1(0-3-0)  Clinical Practice in Occlusions  

 Oral Pathology Laboratory  421512 คลินิกปริทันตวิทยา 2 2(0-6-0) 
421316 การยศาสตร์ 1(1-0-2)  Clinical Practice in Periodontology II 

 Ergonomics  421513 คลินิกทันตรังสี 2 1(0-3-0) 
421317 ทันตกรรมบดเคี้ยว 2 2(1-3-2)  Clinical Practice in Oral Radiology II 

 Occlusions II  421514 การรักษาพยาธสิภาพในช่อง 2(2-0-4) 

421318 ปริทันตวิทยา 2 1(1-0-2)  ปาก กระดูก ขากรรไกร และใบหน้า 

 Periodontology II   Management of Pathologic Lesions in Oral  

    and Maxillofacial Surgery  
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421319 ปฏิบัติการปริทันตวิทยา 1(0-3-0) 421515 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2(0-6-0) 
 Periodontology Laboratory   และแม็กซิโลเฟเชียล  

421320 การเตรียมความพร้อมกอ่นข้ึนคลินกิ 2(1-3-2)  Oral and Maxillofacial Surgery Clinic 

 Preclinical Practice  421516 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(0-3-0) 
421321 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(1-0-2)  Clinical Practice in Oral Diagnosis II 

 Oral diagnosis II  421530 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2 2(0-6-0) 
421322 ทันตรังสี 1 1(1-0-2)  Clinical Practice in Operative Dentistry II 

 Oral Radiology I  421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์  1(0-3-0) 
421323 ศัลยศาสตร์เบื้องต้น 1(1-0-2)  Clinical Practice in Endodontics 

 Basic Surgery  421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1  4(0-12-0) 

421324 ศัลยศาสตร์ช่องปาก  1(1-0-2)  Clinical Practice in Prosthodontics I 

 Oral Surgery   421533 วิทยาเอ็นโดดอนต ์2 1(1-0-2) 

421325 การควบคมุความเจบ็ปวดและกังวล   1(1-0-2)  Endodontics II  

 Pain and anxiety Control  421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2 1(1-0-2) 
421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือ 2(2-0-4)  Orthodontics II  

 ทางทันตกรรม  421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 
 Dental Materials and Instrument  Clinical Practice in Orthodontics I 

421331 ฟันเทยีมทัง้ปาก 1 1(1-0-2) 421552 ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน 2(1-3-2) 

 Complete Denture 1   Dental Practice in Primary School 

421332 ปฏิบัติการฟันเทยีมทัง้ปาก 1 1(0-3-0) 421553 จรรยาบรรณและนิตทิันตวิทยาศาสตร์ 1(1-0-2) 
 Complete Denture Laboratory I  Ethics and Forensics Dentistry  

421333 วิทยาการโรคฟันผุ 2(2-0-4) 421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข 1(1-0-2) 
 Cariology   Dental Public Health System  

421334 ทันตกรรมหัตถการ 1 1(1-0-2) 421555 ทันตกรรมส้าหรับเด็ก 1 1(1-0-2) 
 Operative Dentistry I   Pediatric Dentistry  I  

421335 ปฏิบัตกิารทันตกรรมหัตถการ 1 1(0-3-0) 421556 คลินิกทันตกรรมส้าหรับเด็ก 1 2(0-6-0) 
 Operative Dentistry Laboratory I  Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I 

421336 ฟันเทยีมทัง้ปาก 2 1(1-0-2) 421557 ภาษาอังกฤษส้าหรับทันตแพทย์ 1 3(2-2-5) 
 Complete Denture II   English for Dentist I  

421337 ปฏิบัติการฟันเทยีมทัง้ปาก 2 1(0-3-0) 421558 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2  1(0-3-0) 

 Complete Denture Laboratory II  Orthodontic Laboratory II  

421338 ฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้ 1 1(1-0-2) 421559 ทันตกรรมส้าหรับเด็ก 2 1(1-0-2) 

 Removable Partial Denture I   Pediatric Dentistry II  

421339 ปฏิบัติการฟันเทยีมบางส่วน 1(0-3-0) 421610 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 2(0-6-0) 

 ชนิดถอดได้ 1   Clinical Practice in Oral Surgery III 

 Removable Partial Denture Laboratory I    
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421350 ทันตกรรมครอบครัว 1 1(1-0-2) 421611 ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทยีม 1(1-0-2) 

 Family Dentistry I   Preprosthetic Surgery  

421351 ปฏิบัติการทันตกรรมปอ้งกัน 1(0-3-0) 421612 ทันตกรรมผูสู้งอายุ 1(1-0-2) 
 Clinical Practice in Preventive Dentistry  Geriatric Dentistry  

421352 ชีวสถิติพื้นฐาน 1(1-0-2) 421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม  1(0-3-0) 
 Basic Biostatistics   Clinical Practice in Dental Emergency  

421353 วิทยาการระบาดช่องปาก 1(1-0-2)  Treatment  

 Oral Epidemiology  421614 การจัดการภาวะฉุกเฉิน 1(1-0-2)  
421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1 1(1-0-2)  ทางการแพทย์  

 Orthodontics I   Management of Medical Emergency 

421410 ปริทันตวิทยา 3  2(2-0-4) 421615 ชีววิทยาช่องปาก 3 2(2-0-4) 
 Periodontology III   Oral Biology III  

421411 คลินิกปริทันตวิทยา 1 2(0-6-0) 421630 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2 4(0-12-0) 
 Clinical Pratice in Periodontology I  Clinical Practice in Prosthodontics II 

421412 คลินิกทันตรังสี 1 1(0-3-0) 421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2) 

 Clinical Practice in Oral Radiology I  Contemporary Operative Dentistry 

421413 ทันตรังสี 2 2(2-0-4) 421650 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0) 

 Oral Radiology II   Clinical Practice in Orthodontics II 

421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิ 1(1-0-2) 421651 ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน 4(0-12-0) 

 โลเฟเซียล   Clinical Laboratory in Community Hospital 

 Oral and Maxillofacial Surgery  421652 คลินิกทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0) 

421415 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 2(0-6-0)  Clinical Practice in Family Dentistry 

 Clinical Practice in Oral Surgery I 421653 คลินิกทันตกรรมส้าหรับเด็ก 2 2(0-6-0) 

421416 ชีววิทยาช่องปาก 2 2(2-0-4)  Clinical Practice in Pediatric Dentistry II 

 Oral Biology II  421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม  1(1-0-2) 

421417 รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก 1(1-0-2)  Dental Innovation  

 Pathological Lesions of Oral Muscosa 421655 ปฏิบัติการโรงพยาบาล 2(0-6-0) 
421418 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1(0-3-0)  Clinical Practice in Hospital  

 Clinical Practice in Oral Diagnosis I 421656 ภาษาอังกฤษส้าหรับ 3(2-2-5) 
421419 อายุรศาสตร์ท่ัวไป 3(2-2-5)  ทันตแพทย์ 2  

 General Intermal Medicine   English for Dentist II  

421430 ฟันเทยีมชนิดติดแน่น 1 1(1-0-2) 421657 ทันตกรรมครอบครัว 2 1(1-0-2) 
 Fixed Prosthodontics I   Family Dentistry II  

421431 ปฏิบัติการฟันเทยีมชนิดติดแน่น 1 1(0-3-0) 421658 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0) 
 Fixed Prosthodontics Laboratory I  Family Dentistry Serminar  

421432 ฟันเทยีมชนิดติดแน่น 2 1(1-0-2) 421659 วิจัยทางทันตกรรม 2 3(0-6-3) 
 Fixed Prosthodontics II   Research for Dentistry II  
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 หมวดวิชาเลือกเสรี         จ านวน            6                                                                  หน่วยกิต     

             นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

                
แผนการศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134* อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 003136* พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 
005171 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 
243211 เซลลแ์ละชีววทิยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

421150 วิชาชีพทันตแพทย์ 1(1-0-2) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 
00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก  3(x-x-x) 421151 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2(1-3-2) 

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก  3(x-x-x) 00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก  3(x-x-x) 

รวม 22 หน่วยกิต 004xxx*    กลุ่มวิชาพลานามัย                    1(0-2-1) 
  รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 3(2-3-6) 361356 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 2 3(2-3-6) 

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 3(2-3-6) 363231 จุลกายวิภาคศาสตร์  3(2-3-6) 
361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-6) 363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 
363251 คัพภวิทยา 1(1-0-2) 366213 พยาธวิิทยา  4(3-3-8) 
365211 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น  4(3-3-8) 421251 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก 3(2-3-4) 
367204 หลักสรีรวิทยา 4(3-3-8) 421252 ทันตกายวิภาคศาสตร์ 2(1-3-2) 

421250 การเจริญเติบโตของศีรษะและ  1(1-0-2) xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

 ใบหน้า  รวม 22 หน่วยกิต 

421352 ชีวสถิติพื้นฐาน 1(1-0-2)    

243261 พันธุศาสตร์ท่ัวไป  2(2-0-4)    

รวม 22 หน่วยกิต    

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

341366 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 341337 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 2 2(2-0-4) 
421310 ทันตกรรมบดเคี้ยว 1 1(1-0-2) 421316 การยศาสตร์  1(1-0-2) 
421311 ปริทันตวิทยา 1 1(1-0-2) 421317 ทันตกรรมบดเคี้ยว 2 2(1-3-2) 
421312 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1(1-0-2) 421318 ปริทันตวิทยา 2 1(1-0-2) 
421313 พยาธวิิทยาช่องปาก 2(2-0-4) 421319 ปฏิบัติการปริทันตวิทยา 1(0-3-0) 
421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเคร่ืองมือ 2(2-0-4) 421320 การเตรียมความพร้อมกอ่นข้ึน คลนิกิ   2(1-3-2) 
 ทางทันตกรรม  421321 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(1-0-2) 
421331 ฟันเทยีมทัง้ปาก 1 1(1-0-2) 421322 ทันตรังสี 1 1(1-0-2) 
421332 ปฏิบัติการฟันเทยีมทัง้ปาก 1 1(0-3-0) 421323 ศัลยศาสตร์เบื้องต้น 1(1-0-2) 
421333 วิทยาการโรคฟันผุ  2(2-0-4) 421324 ศัลยศาสตร์ช่องปาก  1(1-0-2) 
421350 ทันตกรรมครอบครัว 1 1(1-0-2) 421325 การควบคมุความเจบ็ปวดและกังวล   1(1-0-2) 
421351 ปฏิบัติการทันตกรรมปอ้งกัน 1(0-3-0) 421334 ทันตกรรมหัตถการ 1 1(1-0-2) 
421315 ปฏิบัติการพยาธวิิทยาช่องปาก 1(0-3-0) 421335 ปฏิบัตกิารทันตกรรมหัตถการ 1 1(0-3-0) 
xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 421336 ฟันเทยีมทัง้ปาก 2 1(1-0-2) 
รวม 20 หน่วยกิต 421337 ปฏิบัติการฟันเทยีมทัง้ปาก 2 1(0-3-0) 

   421338 ฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้ 1 1(1-0-2) 
   421339 ปฏิบัติการฟนัเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1 1(0-3-0) 

   421353 วิทยาการระบาดช่องปาก 1(1-0-2) 
                          421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1 1(1-0-2) 
  รวม 22   หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 
ตลอดปีการศึกษา 

421410 ปริทันตวิทยา 3  2(2-0-4) 421314 ชีววิทยาช่องปาก 1 2(2-0-4) 
421411 คลินิกปริทันตวิทยา 1 2(0-6-0) 421437 วิทยาเอ็นโดดอนต ์1 1(1-0-2) 

421412 คลินิกทันตรังสี 1  1(0-3-0) 421438 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต ์ 1(0-3-0) 

421413 ทันตรังสี 2 2(2-0-4) 421439 ฟันเทียมบางสว่นชนดิถอดได ้2 1(1-0-2) 

421430 ฟันเทยีมชนิดติดแน่น 1 1(1-0-2) 421440 ปฏิบัตกิารฟันเทียมบางสว่นชนดิ 1(0-3-0) 

421431 ปฏิบัตกิารฟันเทียมชนิดตดิแนน่ 1 1(0-3-0)  ถอดได้ 2  

421432 ฟันเทยีมชนิดติดแน่น 2 1(1-0-2) 421450 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 

421433 ปฏิบัตกิารฟันเทียมชนิดตดิแนน่ 2 1(0-3-0) 421417 รอยโรคของเย่ือเมอืกช่องปาก 1(1-0-2) 

421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโล 1(1-0-2) 421418 คลนิกิพิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1(0-3-0) 

 เฟเซียล  421419 อายุรศาสตร์ท่ัวไป 3(2-2-5) 
421415 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 2(0-6-0) 421452 ปฏิบัตกิารภาคสนามทันตกรรม   2(0-6-0) 
421434 ทันตกรรมหัตถการ 2  2(2-0-4)  ครอบครัว  

421435 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1  2(0-6-0)    

421436 ปฏิบัตกิารทันตกรรมหัตถการ 2 1(0-3-0)    

 รวม 33 หน่วยกิต  

      

      

  ช้ันปีท่ี 5   

  ตลอดปีการศึกษา   

421510 ทันตกรรมบดเคี้ยว 3 1(1-0-2) 421416 ชีววิทยาช่องปาก 2 2(2-0-4) 

421511 คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว  1(0-3-0) 421451 วิจัยทางทันตกรรม 1 2(1-3-2) 
421512 คลินิกปริทันตวิทยา 2 2(0-6-0) 421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2 1(1-0-2) 
421513 คลินิกทันตรังสี 2 1(0-3-0) 421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 
421514 การรักษาพยาธสิภาพในช่องปาก  2(2-0-4) 421552 ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน 2(1-3-2) 

 กระดูก ขากรรไกร และใบหน้า  421553 จรรยาบรรณและนิติทันต 1(1-0-2) 
421515 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2(0-6-0)  วิทยาศาสตร์  

 และแม็กซิโลเฟเซียล  421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข 1(1-0-2) 
421516 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(0-3-0) 421555 ทันตกรรมส้าหรับเด็ก 1 1(1-0-2) 
421530 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2 2(0-6-0) 421559 ทันตกรรมส้าหรับเด็ก 2 1(1-0-2) 
421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์  1(0-3-0) 421556 คลินิกทันตกรรมส้าหรับเด็ก 1 2(0-6-0) 
421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1  4(0-12-0) 421557 ภาษาอังกฤษส้าหรับทันตแพทย์ 1 3(2-2-5) 
   421558 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0) 
   421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 1(1-0-2) 

 รวม 36 หน่วยกิต      
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  ช้ันปีท่ี 6   

  ตลอดปีการศึกษา   

421610 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 2(0-6-0) 421652 คลินิกทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0) 

421611 ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทยีม 1(1-0-2) 421653 คลินิกทันตกรรมส้าหรับเด็ก 2 2(0-6-0) 

421612 ทันตกรรมผูสู้งอายุ  1(1-0-2) 421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย  1(1-0-2) 

421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม  1(0-3-0) 421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม 1(1-0-2) 

421614 การจัดการภาวะฉุกเฉิน  1(1-0-2) 421655 ปฏิบัติการโรงพยาบาล  2(0-6-0) 
 ทางการแพทย์    421656 ภาษาอังกฤษส้าหรับทันตแพทย์ 2 3(2-2-5) 
421630 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2  4(0-12-0) 421657 ทันตกรรมครอบครัว 2  1(1-0-2) 
421615 ชีววิทยาช่องปาก 3 2(2-0-4) 421658 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0) 
421650 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0) 421659 วิจัยทางทันตกรรม 2 3(0-6-3) 
421651 ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน 4(0-12-0)    

 รวม 34 หน่วยกิต    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

School of Information and Communication Technology 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณ ะเทค โน โลยี ส ารสน เทศแล ะการสื่ อสาร 
ก่อก าเนิดขึ้นเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2544 ใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี  2545 เปลี่ยนชื่อเป็นส านัก วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ปี 2550–2551 เปิดสอนเพิ่ม 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ต่อมาใน
ปี 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวิตสู่
สากล” และเปิดสอนเพิ่มเติม 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 
ปริญญา 2 คู่  ได้แก่  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรนิติศาสตร์ 2) 
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และในปี พ.ศ. 2559 ได้ปรับหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เป็น
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

หลักสูตรคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
     2.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.2  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ์
     2.3  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
     3.1  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
     3.2  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
4.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 กราฟิกและมัลตมิีเดีย 

 

 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พนักงานสนับสนุนระบบ 
งานด้านคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจ นักวิเคราะห์
และออกแบบระบบ นักพัฒนาระบบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ผู้ประกอบการธุรกิจสว่นตัว พนักงานสนับสนุน งานบริหารทั่วไป 

 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ นักออกแบบและพัฒนาสื่อประสม ผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย ผู้ดูแลความมั่นคงของเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
ผู้บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผู้จัดการฐานข้อมูล 
นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบอาชีพอิสระ 
 3. สาขาวิ ชาภู มิ ส ารสนเทศศาสตร์  นั ก เท ค โน โล ยี               
ภูมิสารสนเทศ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นักเขียน
โปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ
นักพัฒนาเว็บไซต์ที่น าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ นักวิชาการ
ทางด้านภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศ นักวิชาชีพในสถาน
ประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นักวิชาการ             
ทุกสาขาที่ สามารถประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศ 
นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ 

 4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ นกัเขยีนโปรแกรม วิศวกรซอฟตแ์วร์ 
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์
นักเขียนโปรแกรม นักออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดู แลระบบฐานข้อมูล นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
วิศวกรฝ่ายขาย 

 6. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  วิศวกรซอฟต์แวร์
นักวิเคราะห์ซอฟตแ์วร์ นักออกแบบซอฟตแ์วร์ นักเขยีนโปรแกรม 
นักทดสอบซอฟต์แวร์ นักบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ ผู้ประสานงาน
โครงงานซอฟตแ์วร์ 
 7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลตมิีเดยี นักออกแบบ
งานกราฟิก นักออกแบบงานมัลติมีเดีย นักผลิตงานอินเตอร์                
แอคทีฟและออกแบบเกม นักผลติงานแอนเิมช่ัน 

สถานท่ีตั้ง    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ตอ่ 2323, 2324 
โทรสาร 0 5446 6718 

E-mail : ict@up.ac.th 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

               

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

  :  Bachelor of Business Administration (Business Computer) 

 ช่ือย่อ :  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

  :  B.B.A. (Business Computer)  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า        127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า          91 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ   จ านวน                         30 หน่วยกิต 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Business Law   Introduction to Economics  

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Business Finance   Principle of Marketing  

122131 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 
 Principles of Management   เฉพาะ  

    English for Specific Purposes  
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122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 221101 คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
 และการปฏิบัติการ   Business Mathematics and Statistics 

 Production and Operations Management 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 
124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ  

 Financial Accounting   Fundamental Information Technology in  

    Business  

      

 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                         61 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                         52 หน่วยกิต 

      

 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จ านวน                         15 หน่วยกิต 

221203 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 221402 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Business Information System   Business Computer Security  

221301 การวิเคราะห์และการออกแบบ 3(2-2-5) 221490 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ 2(0-6-3) 
 ระบบทางธุรกิจ   ธุรกิจ 2  

 Business System Analysis and Design  Project in Business Computer II 

221390 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1(0-3-2) 222122 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 3(2-2-5) 
 Project in Business Computer I   และคอมพิวเตอร์  

    Human-Computer Interaction  

      

 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  จ านวน                         15 หน่วยกิต 

221201 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 221303 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 
 ส าเร็จรูป   Business Intelligence  

 Application Software Packages  221401 สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ 3(2-2-5) 
221204 การออกแบบและพัฒนาระบบ 3(2-2-5)  Enterprise Architecture  

 ฐานขอ้มูล     

 Database Design and Development    

221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3(2-2-5)    

 ทางธุรกิจ     

 Technology for Business Application    

      

 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  จ านวน                           9 หน่วยกิต 

221103 โครงสร้างขอ้มูลและพื้นฐาน 3(2-2-5) 221205 การเขยีนโปรแกรมระบบเว็บ 3(2-2-5) 
 การเขยีนโปรแกรม   ทางธุรกิจ  

 Data Structure and Introduction to Programming  Web-Programming in Business 
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221202 การพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงวัตถุ 3(2-2-5)    

 Object-Oriented Application Development    

      

 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  จ านวน                           7 หน่วยกิต 

100007 กฎหมายและจริยธรรม 1(1-0-2) 221304 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ 3(2-2-5) 
 ทางคอมพิวเตอร์   Computer Network Approach in Business 

 Computer Laws and Ethics     

221102 ตรรกะการคดิและการแก้ปัญหา 3(2-2-5)    

 ทางธุรกิจ     

 Logical Thinking and Problem Solving in Business    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                           9 หน่วยกิต 

 โดยให้เลือกรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ต้องไม่เกิน 2 กลุ่ม ต่อไปนี้  

      

 กลุ่มระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    

221311 ระบบสารสนเทศทางการเงิน   3(2-2-5) 221313 หัวข้อปัจจุบันด้านระบบ 3(2-2-5) 
 Finance Information System   สารสนเทศเพื่อการจัดการ  

221312 ระบบสารสนเทศเพื่อ 3(2-2-5)  Current Topics in Business Management  

 งานทางด้านโลจสิติกส์   System  

 Information System for Logistics 222121 การจัดการโครงการด้านระบบ 3(2-2-5) 
    สารสนเทศ  

    Information System Project Management 

      

 กลุ่มเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ   

221321 คลังขอ้มูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 221324 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีและ 3(2-2-5) 
 Data Warehouse for Business   การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  

221322 การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล 3(2-2-5)  Current Topics in Business Analytics and  

 ทางธุรกิจ   Application  

 Data Mining for Business Application 229221 แนวคิดการออกแบบมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
221323 การวิเคราะห์ธุรกิจ 3(2-2-5)  Concepts of Multimedia Design 

 Business Analytics     
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 กลุ่มซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานธุรกิจในองค์การ   

221331 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการเงิน 3(2-2-5) 221333 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการผลิต 3(2-2-5) 
 และการบัญชี   Application Software in Production 

 Application Software in Finance and Accounting 221334 หัวข้อปัจจุบันด้านซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
221332 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้าน 3(2-2-5)  ประยุกต์เพื่องานธุรกิจในองค์การ 

 ทรัพยากรมนุษย์   Current Topics in Business Application and  

 Application Software in Human Resource  Software  

     

 กลุ่มเทคโนโลยีประยุกต์ส าหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม   

221341 เทคโนโลยีสื่อประสม 3(2-2-5) 221344 ระบบจัดการเนือ้หาทางด้าน 3(2-2-5) 
 Multimedia Technology   ธุรกิจ  

221342 บทเรียนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)  Content Management System in Business 

 และนวัตกรรม  221345 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Mobile Learning and Innovation   ประยุกต์ส าหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม 

221343 พาณิชย์อเิล็คทรอนิกส์ 3(2-2-5)  Current Topics in Web Application and  

 Electronics Commerce   Innovation  

      

 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม   จ านวน                           6  หน่วยกิต 

221491 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 221391 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1) 
 Professional Training   วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     (ไม่นับหน่วยกิต) 
221492 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต  Preparation for Business Computer  

 Co-operative Education   Professional Experience  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน                       6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 83 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

 และสิ่งแวดล้อม  128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

122131 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

221101 คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ  

221102 ตรรกะการคดิ  3(2-2-5) 221103 โครงสร้างขอ้มูลและพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 และการแก้ปัญหาทางธุรกิจ   การเขยีนโปรแกรม  

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 124131 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

 ในสังคม  221203 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 221204 การออกแบบและพัฒนาระบบ 3(2-2-5) 

221201 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)  ฐานขอ้มูล  

 ส าเร็จรูป  221205 การเขยีนโปรแกรมระบบเว็บ 3(2-2-5) 

221202 การพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงวัตถุ 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ  

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)  และการปฏิบัติการ  

 เฉพาะ  221304 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ 3(2-2-5) 

221301 การวิเคราะห์และการออกแบบ 3(2-2-5) 221390 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์  1(0-3-2) 

 ระบบทางธุรกิจ   ธุรกิจ 1  

221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทาง 3(2-2-5) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 ธุรกิจ  xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

221303 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

222122 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5) รวม 16 หน่วยกิต 

 ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์     

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

221401 สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

221402 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2-5) 221491 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

221490 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์  2(0-6-3) 221492 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต   

 ธุรกิจ 2  รวม 6 หน่วยกิต 

100007 กฎหมายและจริยธรรมทาง 1(1-0-2)    

 คอมพิวเตอร์      

221391 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)    

 วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      (ไม่นับหน่วยกิต)    

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ช่ือปริญญา     

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

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า     127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า           91 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                         15 หน่วยกิต 

146132   การฟังและการพูด 3(2-2-5) 222111 ระบบสารสนเทศเบือ้งต้น 3(2-2-5) 
 ในชีวิตประจ าวัน   Introductory Information Systems 

 Listening and Speaking in Daily Life 241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)  Principles of Mathematics  

 เฉพาะ  247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 English for Specific Purposes   Statistical Analysis  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                         76 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                         61 หน่วยกิต 

      

 ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  จ านวน                         10 หน่วยกิต 

100007 กฎหมายและจริยธรรม 1(1-0-2) 222211 การจัดการองคก์รและ 3(2-2-5) 
 ทางคอมพิวเตอร์   ระบบสารสนเทศ  

 Computer Laws and Ethics   Organization Management and Information  

222112 การพัฒนาสื่อประสม 3(2-2-5)  Systems  

 Multimedia Development  222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
    ร่วมสมัยในองค์กร  

    Application of Contemporary Information  

    System in Organization  

      

 ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  จ านวน                         21 หน่วยกิต 

222121 การจัดการโครงการด้านระบบ 3(2-2-5) 222321 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 สารสนเทศ   Web Technology  

 Information System Project Management 222322 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 
222122 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5)  Research Methodology  

 ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  222323 เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction Design  Modern Information Technology 

222221 แนวคิดระบบฐานขอ้มูล  3(2-2-5) 222324 การเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Database System Concepts   บนอินเทอร์เน็ต  

    Internet Programming  

      

 ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคล่ือนที่   จ านวน    15 หน่วยกิต 

222131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 222232 ระเบยีบวิธเีชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ   Object-Oriented Methodology  

 Computer Architecture and Logical Problem  222233 วิธีการวิเคราะห์และออกแบบ 3(2-2-5) 
 Solving   เชิงโครงสร้าง  

222132 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  Structured System Analysis and Design  
 Computer Programming   Method  

222231 โครงสร้างขอ้มูลและ 3(2-2-5)    

 การออกแบบข้ันตอนวิธี     

 Data Structures and Algorithms Design    
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 ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ เครือข่ายและความมั่นคง  จ านวน                           6 หน่วยกิต 

222241 เทคโนโลยีเครือขา่ย 3(2-2-5) 222341 ความม่ันคงในระบบ 3(2-2-5) 
 Network Technology   คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

    Security in Computer Systems and Networks 

      

 ด้านประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน                           9 หน่วยกิต 

222452 โครงงานด้านเทคโนโลยี 3(0-6-3) 222454 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

 สารสนเทศ   Co–operative Education    

 Information Technology Project     

222453 การฝึกงาน * 6 หน่วยกิต   

 Professional Training    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     

222451 การเตรียมพร้อมฝกึประสบการณ์ 1(0-2-1)    

 วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่นับหนว่ยกิต)    

 Preparation for Information Technology     

 Professional Experience      

     

 วิชาเอกเลือก   จ านวน   15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียน 2 กลุ่มรายวิชา ดังต่อไปนี้    

      

 กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ    

222311 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 222313 คลังขอ้มูล 3(2-2-5) 
 และโลจสิติกส์   Data Warehouse  

 Information Technology and Logistics 222314 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
222312 เว็บเชิงความหมาย 3(2-2-5)  Principles of Software Engineering 

 Semantic Web     

      

 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์    

222325 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 222327 เทคโนโลยีเว็บไซต์บน 3(2-2-5) 
 และเกม   คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

 Animation Technology and Game  Mobile Web Technology  

222326 ธุรกิจอเิล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 222328 การบริหารฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 
 Electronic Business   Database Administration  
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 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคล่ือนที่  

222331 การเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 222333 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับ 3(2-2-5) 
 Java Programming   อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันประยุกต์  

222332 การเขยีนโปรแกรมบน  3(2-2-5)  Development of Advanced Mobile Applications 

 คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  222334    การเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Mobile Programming   และการตรวจสอบ  

    Programming and Program Testing 

     

 กลุ่มโครงสร้างและพื้นฐานของระบบ เครือข่ายและความมั่นคง  

222342 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ในองค์กร 3(2-2-5) 222344 การรักษาความปลอดภัย 3(2-2-5) 
 Enterprise Computer Network   เครือขา่ยระดับองค์กร  

222343 เทคโนโลยีเครือขา่ยไร้สาย 3(2-2-5)  Enterprise Network Security  

 Wireless Network Technology  222345 การตรวจสอบความปลอดภัย 3(2-2-5) 
    Security Monitoring  

      

 กลุ่มเทคโนโลยีอัจฉริยะ     

222361   การสืบคน้สารสนเทศ 3(2-2-5) 222363 ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ 3(2-2-5) 
 Information Retrieval   Intelligent Tutoring System  

222362 ระบบผูเ้ช่ียวชาญและระบบ 3(2-2-5) 222364 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 สนับสนุนการตัดสินใจ   Introduction to Artificial Intelligence 

 Expert System and Decision Support System    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย  3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา  3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 222111 ระบบสารสนเทศเบือ้งต้น 3(2-2-5)   
 ในสังคม  222121 การจัดการโครงการด้านระบบ 3(2-2-5)   
222112      การพัฒนาสื่อประสม 3(2-2-5)  สารสนเทศ  

222131  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ 3(2-2-5) 222122 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5)   
 การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ   ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 222132 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)   
รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5)   
222221 แนวคิดระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5)    สิ่งแวดล้อม  

222231 โครงสร้างขอ้มูล 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
 และการออกแบบขัน้ตอนวิธี  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 
222232 ระเบยีบวิธเีชิงวัตถุ 3(2-2-5)    เฉพาะ  

222241 เทคโนโลยีเครือขา่ย 3(2-2-5)   222211 การจัดการองคก์รและระบบ 3(2-2-5) 
รวม 18 หน่วยกิต  สารสนเทศ  

   247221 สถิติวิเคราะห์   3(2-2-5)   
   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

222233 วิธีการวิเคราะห์และออกแบบ 3(2-2-5)   222321 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5)   
 เชิงโครงสร้าง    222341 ความม่ันคงในระบบ  3(2-2-5)   
222322 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5)    คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

222323 เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 3(2-2-5)   2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
222324 การเขยีนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)   2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 
2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 15 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100007 กฎหมายและจริยธรรม 1(1-0-2) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 ทางคอมพิวเตอร์  222453 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

146132 การฟังและการพูดใน 3(3-0-6) 222454 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 ชีวิตประจ าวัน  รวม 6 หน่วยกิต 

222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)      

 ร่วมสมัยในองค์กร     

222451 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)    

 วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ   (ไม่นับหน่วยกิต)    

222452 โครงงานด้านเทคโนโลยี  3(0-6-3)      

 สารสนเทศ     

2xxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 
  :  Bachelor of Science (Geographic Information Science) 

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 
  :  B.Sc. (Geographic Information Science) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน               ไม่น้อยกว่า  จ านวน                          91 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    จ านวน                         15 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านคณติศาสตร์   จ านวน                           3 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)    

 Mathematics l     

      

 วิชาพื้นฐานด้านภาษา   จ านวน                           3 หน่วยกิต 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)    

 English for Communication     
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 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  จ านวน                           9 หน่วยกิต 

221204 การออกแบบและพัฒนาระบบ 3(2-2-5) 225120 ระเบยีบวิธกีารเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 

 ฐานขอ้มูล   Programming Methodology  

 Database Design and Development    

222023 การเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5)    

 บนอินเทอร์เน็ต     

 Internet Programming     

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                         76 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ    จ านวน                         61  หน่วยกิต 

224111 เทคโนโลยีแผนที่  3(2-2-5) 224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อ 3(2-2-5) 

 Mapping Technologies   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนที่  3(2-3-6)  Geoinformatics Application for Natural  

 Map Surveying    Resources and Environmental Management 

224113 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 3(2-2-5) 224335 การเขยีนโปรแกรมส าหรับ  3(2-2-5) 
 ด้วยดาวเทียม   เครือขา่ยด้านภูมิสารสนเทศ  

 Global Navigation Satellite Systems  Web programming in Geoinformatics   

224171 ภูมิศาสตร์กายภาพ  3(2-2-5) 224341 วิธีเชิงปริมาณทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Physical Geography   Quantitative Methods in Geoinformatics 

224181 ภูมิศาสตร์มนุษย์  3(2-2-5) 224351 การจ าลองแบบปรากฏการณ์ 3(2-2-5) 

 Human Geography   เชิงพืน้ที่  

224221 การรับรู้ระยะไกล   3(2-3-6)  Spatial Simulation and Modeling 

 Remote Sensing   224361 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) 
224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3(2-2-5)  Research in Geographic Information Science 

 Geographic Information Systems 224391 สัมมนา 1(0-2-1) 
224232 การจัดการฐานขอ้มูลเชิงพืน้ที่ 3(2-2-5)  Seminar  

 Spatial Database Management 224462 โครงงานด้านภูมิสาร  3(0-6-3) 
224272 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5)  สนเทศศาสตร์  

 ลุ่มน้ า   Geographic Information Science Project 

 Geoinformatics for Watershed Management 224492 การศึกษาอสิระ * 6 หน่วยกิต 

224282 ภูมิศาสตร์เมือง   3(2-2-5)  Independent Study  

 Urban Geography  224493 การฝึกงาน * 6 หน่วยกิต 

224322 การรังวัดและการประมวลผล  3(2-2-5)  Professional Training    

 ภาพเชิงเลข  224494 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

 Digital Photogrammetry and Image Processing  Co – operative Education    
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224333 วิธีการเชิงเลขและการเขยีน 3(2-2-5) 224401 การเตรียมพร้อมฝกึประสบการณ์ 1(0-2-1) 

 โปรแกรมส าหรับภูมิสารสนเทศ   วิชาชีพภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
 Numerical methods and programming in 

Geoinformatics  

 Preparation for Geographic Information 
Science Professional Experience   

      

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                         15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    

224323 ภูมิสารสนเทศจากข้อมูลภาพ  3(2-2-5) 224438 ภูมิสารสนเทศด้านการทหาร  3(2-2-5) 

 Geo-information from Imagery   Geoinformatics in Military  

224336 การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล     3(2-2-5) 224452 แบบจ าลองและการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5) 

 Application in Remote Sensing   ใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินขั้นสูง 
224373 ภูมิสารสนเทศกับสภาวะ 3(2-2-5)  Advanced Land use and Land Cover Change  

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   and Modeling  

 Geoinformatics in Climate Change 224453 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3(2-2-5) 

224383 การวางผังเมืองและภาค  3(2-2-5)  เชิงพืน้ที่  

 Urban and Regional Planning   Spatial Decision Support Systems 

224437 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3(2-2-5) 224474 ภูมิสัณฐานวิทยา 3(2-2-5) 

 ด้านสุขภาพ   Geomorphology   

 Geographic Information Systems in Health 224484 ทฤษฎีท าเลที่ตั้ง  3(3-0-6) 
    Location Theory  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนที่ 3(2-3-6) 

 และสิ่งแวดล้อม  224113 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 3(2-2-5) 
224111 เทคโนโลยีแผนที่ 3(2-2-5)  ด้วยดาวเทียม  

224171 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 224181 ภูมิศาสตร์มนุษย์  3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1    3(2-2-5) 225120 ระเบยีบวิธกีารเขยีนโปรแกรม  3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(3-0-6) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 ในสังคม  222023 การเขยีนโปรแกรมบน  3(2-2-5) 

221204 การออกแบบและพัฒนาระบบ 3(2-2-5)  อินเทอร์เน็ต  

 ฐานขอ้มูล  224232 การจัดการฐานขอ้มูลเชิงพืน้ที่ 3(2-2-5) 

224221 การรับรู้ระยะไกล 3(2-3-6) 224272 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 

224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)  ลุ่มน้ า  

224282 ภูมิศาสตร์เมือง   3(2-2-5) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

224322 การรังวัดและการประมวลผล 3(2-2-5) 224335 การเขยีนโปรแกรมส าหรับ 3(2-2-5) 

 ภาพเชิงเลข   เครือขา่ยด้านภูมิสารสนเทศ 

224333 วิธีการเชิงเลขและการเขยีน 3(2-2-5) 224351 การจ าลองแบบปรากฏการณ์ 3(2-2-5) 

 โปรแกรมส าหรับภูมิสารสนเทศ   เชิงพืน้ที่  

224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อ 3(2-2-5) 224361 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) 

 การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 224391 สัมมนา 1(0-2-1) 
224341 วิธีเชิงปริมาณทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 16 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

224462 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(0-6-3) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 224492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 224493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต             
224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 224494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

224401 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณ์  1(0-2-1) รวม 6 หน่วยกิต 

 วิชาชีพภูมิสารสนเทศศาสตร์  (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 12 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

ช่ือปริญญา     

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

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า         126 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

  Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า         90 หน่วยกิต 

 วิชาแกน   จ านวน                        15 หน่วยกิต 

146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   3(2-2-5) 
 Listening and Speaking in Daily Life  Discrete Mathematics  

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 247222 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(2-2-5) 
 Mathematics l   Probability and Statistics  

241325 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข    3(2-2-5)    

 Numerical Methods     
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 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                        57 หน่วยกิต 

 กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ  จ านวน                          6 หน่วยกิต 

225361 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 225391 ระเบยีบวิธวีิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 
 Software Analysis and Design    

      

 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  จ านวน                          6 หน่วยกิต 

225261 การวิเคราะห์และออกแบบ  3(2-2-5) 227252 การออกแบบและพัฒนา  3(2-2-5) 
 ระบบฐานขอ้มูล   ส่วนต่อประสาน    

 Database System Analysis and Design  User Interface Design and Implementation 

      

 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  จ านวน                        18 หน่วยกิต 

225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 225381 การวิเคราะห์และออกแบบ  3(2-2-5) 
 Introduction to Computer Science  เชิงวัตถุ     

225111 การเขยีนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5)  Object Oriented Analysis and Design 

 Structure Programming  225382 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 
225211 การเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)  Software Engineering Concepts  

 Object-Oriented Programming  225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
    Computer Science Project  

      

 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  จ านวน                        21 หน่วยกิต 

225101 ตรรกะพื้นฐานและ  3(2-2-5) 225251 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 การแก้ปัญหา     และอินเทอร์เน็ต  

 Basic Logic and Problem Solving  Computer Networks and Internets 

225241 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี  3(2-2-5) 225301 ทฤษฎีการค านวณ  3(3-0-6) 
 ขัน้พืน้ฐาน     Theory of Computation  

 Data Structures and Fundamental Algorithms 225313 แนวคิดของภาษาโปรแกรม  3(2-2-5) 
225242 การออกแบบและวิเคราะห์ 3(2-2-5)  Programming Language Concept 

 ขัน้ตอนวิธี  225371 ปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Design and Analysis of Algorithms  Introduction to Artificial Intelligence 

      

 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน                          6 หน่วยกิต 

225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 225331 แนวคิดระบบปฎิบัติการ 3(2-2-5) 
 Computer Architectures   Operating Systems Concepts  
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 ให้เลือกรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่เกิน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  

 กลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์    

225321 การโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน 3(2-2-5) 225421 การเขยีนโปรแกรมแบบขนาน 3(2-2-5) 
 Web Application Programming   Parallel Programming  

225322 พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 225422   การเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 แบบวิชวล   ไมโครคอนโทรลเลอร์  

 Introduction to Visual Programming  Micro Controller Programming 

225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5) 225451 การเขยีนโปรแกรมบนเครือข่าย 3(2-2-5) 
 ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่   Network Programming  

 Mobile Application Development 225496 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการ 3(2-2-5) 
225324 การเขยีนโปรแกรมเชิง 3(2-2-5)  คอมพิวเตอร์  

 วัตถุประยุกต์   Current Topic in Computer Science 

 Applied Object-oriented Programming    

      

 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล     

222313 คลังขอ้มูล 3(2-2-5) 225461 ระบบฐานความรู้  3(2-2-5) 
 Data Warehouse              Knowledge Based System  

225362 วิทยาการคณนา 3(2-2-5) 225462 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                                                        3(2-2-5) 
 Computational Science   Big Data Analytics  

225363 เทคโนโลยีประมวลผล 3(2-2-5) 226416 เหมอืงข้อมูล 3(3-0-6) 
 แบบกลุ่มเมฆ   Data Mining  

 Cloud Computing Technology     

225364 หลักการพืน้ฐานระบบ  3(3-0-6)    

 การคน้คนื สารสนเทศ       

 Fundamental of Information Retrieval System    
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 กลุ่มเทคโนโลยีอัจฉริยะ     

225341 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 225372 การเรียนรู้ของเคร่ืองกล 3(3-0-6) 
 Graph Theory   Machine Learning  

225351 ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 225723             การประมวลผลภาพดิจิทัล  3(2-2-5) 
 และเครือข่าย   เบื้องต้น  

 Computer and Network Security   Introduction to Digital image Processing 

222362 ระบบผูเ้ช่ียวชาญและระบบ 3(2-2-5) 225424 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(3-0-6) 
 สนับสนุนการตัดสินใจ   Computer Graphics  

 Expert System and Decision Support System 225452 ระบบกระจาย 3(2-2-5) 
    Distributed System  

      

 ประสบการณ์ภาคสนาม   จ านวน                          6 หน่วยกิต 

225491 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณ์  1(0-2-1) 225494 การฝึกงาน *   6 หน่วยกิต 

 วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์   (ไม่นับหน่วยกิต)  Professional Training  

 Preparation for Computer Science Professional  225495 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

 Experience    Co-Operative Education  

225493 การศึกษาอสิระ * 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา   

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  และสิ่งแวดล้อม  

225101 ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา   3(2-2-5) 225111 การเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 
241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)  เชิงโครงสร้าง  

รวม 18 หน่วยกิต 225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
   241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย   3(2-2-5) 
   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 225242 การออกแบบและวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5)  ขัน้ตอนวิธี  

 ในสังคม  225251 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
225211 การเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)  และอินเทอร์เน็ต  

225241 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี   3(2-2-5) 225261 การวิเคราะห์และออกแบบ  3(2-2-5) 
 ขัน้พืน้ฐาน   ระบบฐานขอ้มูล  

247222 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(2-2-5) 22725 การออกแบบและพัฒนา 3(2-2-5) 
รวม 18 หน่วยกิต  ส่วนต่อประสาน  

   241325 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
 

 
 รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

225301 ทฤษฏีการค านวณ  3(3-0-6) 225313 แนวคิดของภาษาโปรแกรม  3(2-2-5) 
225331 แนวคิดระบบปฎิบัติการ 3(2-2-5) 225361 การวิเคราะห์และออกแบบ  3(2-2-5) 
225381 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5)  ซอฟต์แวร์  

225382 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(2-2-5) 225371 ปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
225XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 225391 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 225XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 
รวม 18 หน่วยกิต XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 
225491 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณ์  1(0-2-1) 225493 การศึกษาอสิระ * 6 หน่วยกิต 

 วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์   (ไม่นับหน่วยกิต) 225494 การฝึกงาน * 6 หน่วยกิต 

225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 225495 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

225XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) รวม 6 หน่วยกิต 

225XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X)    

รวม 12 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

  :  Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

  :  B.Eng. (Computer Engineering)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า   133(1) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        97 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

226112 การเขยีนโปรแกรมเชิงข้ันตอน 3(2-2-5) 241152 แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 
 ค าสั่งและปริทัศน์   Calculus II  

 Procedural Programming and Paradigms 241153 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 4(3-3-8)  Calculus III  

 ทางคอมพิวเตอร์  244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 
 Computer Electrical Circuit Analysis  Physics I  

226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 
 Principles of Electronics   Physics II  
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241151 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 264202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Calculus I   Engineering Statistics  

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                      58 หน่วยกิต 

100007 กฎหมายและจริยธรรม 1(1-0-2) 226314 การวิเคราะห์และการออกแบบ 3(2-2-5) 
 ทางคอมพิวเตอร์   ขัน้ตอนวิธี  

 Computer Laws and Ethics   Algorithm Analysis and Design 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 226351 คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5) 
 เฉพาะ   Computer and Data Communications 

 English for Specific Purposes  226352 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 
226111 หลักการแก้ปัญหาและการ

เขยีน 

3(2-2-5)  Principles of Computer Networks 

 โปรแกรมเบื้องต้น  226381 โครงงานด้านวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 Principles of Problem Solving and Basic   คอมพิวเตอร์ 1  

 Programming   Computer Engineering Project I 

226121 การออกแบบระบบดิจิทัล  226393 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 Digital System Design   Operating System  

226342 ไมโครโพรเซสเซอร์และ 4(3-3-8) 226394 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
 การเช่ือมต่อ   Artificial Intelligence  

 Microprocessor and Interfacing  226395 ระบบจัดการฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 
226241 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)  Database Management System 

 คอมพิวเตอร์  226396 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Computer Architecture and Organization  Software Engineering  

226291 โครงสร้างขอ้มูล 3(2-2-5) 226453 ปฏิบัติการเครือขา่ย 1(0-3-2) 
 Data Structures   คอมพิวเตอร์ข้ันสูง  

226292 การจ าลองและการเขยีน 3(2-2-5)  Advanced Computer Networks Laboratory 

 โปรแกรมเชิงวัตถุ  226482 โครงงานด้านวิศวกรรม 2(0-6-3) 
 Object-Oriented Modeling and Programming  คอมพิวเตอร์ 2  

226213 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับ 3(3-0-6)  Computer Engineering Project II 

 วิศวกรคอมพิวเตอร์  22648 การฝกึงาน*  6 หน่วยกิต 

 Discrete Mathematics for Computer Engineers  Professional Training  

   226484 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

   Co-Operative Education  

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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 กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้    

226343 ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริง 3(2-2-5) 226417 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Real-time Embedded System   แบบรวดเร็ว   

226354 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  Rapid Software Testing  

 และความม่ันคง  226444 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 Computer System Administration and Security  และการประยุกต์  

226371 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(2-2-5)  Internet of Everything and Applications 

 Digital Signal Processing  226472 หัวข้อปัจจุบันด้านวิศวกรรม  3(2-2-5) 
226416 เหมอืงขอ้มูล 3(2-2-5)  คอมพิวเตอร์  

 Data mining   Current Topics in Computer Engineering 

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

     

 หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                         1 หน่วยกิต 

226091 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)    

 วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ไม่นับหน่วยกิต)    

 Preparation for Computer Engineering     

 Professional Experience    

 

แผนการศึกษา     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)  และสิ่งแวดล้อม  

226111 หลักการแก้ปัญหาและการเขยีน 3(2-2-5) 226112 การเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 โปรแกรมเบื้องต้น   เชิงข้ันตอนค าสั่งและปริทัศน์  

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 226121 การออกแบบระบบดิจิทัล 4(3-3-8) 
241151 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 241152 แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 
รวม 19 หน่วยกิต 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

   รวม 20 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002202 การด าเนินชวีิตในสังคม 3(2-2-5)  ในสังคม  

 พหุวัฒนธรรม  226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-6) 
226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 4(3-3-8) 226241 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 
 ทางคอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์  

226291 โครงสร้างขอ้มูล 3(3-3-8) 226213 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับ 3(2-2-5) 
241153 แคลคูลัส 3  3(3-0-6)  วิศวกรคอมพิวเตอร์  

รวม 19 หน่วยกิต 226292 การจ าลองและการเขยีน 3(2-2-5) 
    โปรแกรมเชิงวัตถุ  

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

226342 ไมโครโพรเซสเซอร์และ                  3(2-2-5)      146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)       
 การเช่ือมต่อ      เฉพาะ  

226314 การวิเคราะห์และการออกแบบ 

ขัน้ตอนวิธี 

คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ขอ้มูล 

3(2-2-5) 226352 หลักการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

3(2-3-6) 

226351    3(2-2-5) 226381 โครงงานด้านวิศวกรรม 

คอมพิวเตอร์ 1 
1(0-3-2) 

226393 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 226394 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
226395 ระบบจัดการฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 226396 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
264202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
รวม 19 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
   รวม 19 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100007 กฎหมายและจริยธรรม 1(1-0-2) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 
 ทางคอมพิวเตอร์  226483 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

226453 ปฏิบัติการเครือขา่ย 1(0-3-2) 226484 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 คอมพิวเตอร์ข้ันสูง  รวม 6 หน่วยกิต 

226482 โครงงานด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 2 

2(0-6-3)    

226091 การเตรียมพร้อมฝปึระสบการณ ์ 1(0-2-1)    

 วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (ไม่นับหน่วยกิต)    

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  

  :  Bachelor of Engineering (Software Engineering) 

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  

  :  B.Eng. (Software Engineering)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      128 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน                       92 หน่วยกิต 

 วิชาแกน   จ านวน                       19 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 
 Calculus l   Introductory Physics  

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5) 264202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I   Engineering Statistics  

241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  3(2-2-5) 264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics   Engineering Economics  
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 วิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       73 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       61 หน่วยกิต 

100007 กฎหมายและจริยธรรม  1(1-0-2) 227251 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 ทางคอมพิวเตอร ์   Object-Oriented Software Engineering 

 Computer Laws and Ethics  227252 การออกแบบและพัฒนา 3(2-2-5) 
146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์ 3(3-0-6)  ส่วนต่อประสาน  

 และการอ่านสะทอ้นคดิ   User Interface Design and Implementation 

 Strategic and Reflective Reading 227321 โครงงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
146132 การฟังและการพูด 3(2-2-5)  ซอฟต์แวร์ 1  

 ในชีวิตประจ าวัน   Software Engineering Project I  

 Listening and Speaking in Daily Life 227331 สถาปัตยกรรมและการสร้าง 3(2-2-5) 
225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  ซอฟต์แวร์  

 และอินเทอร์เน็ต   Software Architecture and Construction 

 Computer Networks and Internets 227341 ความต้องการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
227101 พืน้ฐานการแก้ปัญหา  3(2-2-5)  Software Requirements  

 และการเขยีนโปรแกรม 1  227361 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Fundamental of Problem Solving and   Software Testing  

 Programming I 227372 กระบวนการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
227102 พืน้ฐานการแก้ปัญหา   3(2-2-5)  Software Processes  

 และการเขยีนโปรแกรม 2     227373 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 Fundamental of Problem Solving and   Software Project Management 

 Programming II 227422 โครงงานทางวิศวกรรม 2(0-6-3) 
227171 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  ซอฟต์แวร์ 2  

 Introduction to Software Engineering  Software Engineering Project II 

227203 หลักการเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 227474 วิวัฒนาการและการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
 Principles of Object-Oriented Programming  ซอฟต์แวร์  

227204  องค์ประกอบคอมพิวเตอร์    3(2-2-5)  Software Evolution and Maintenance 

 และระบบปฏิบัติการ  227481 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 Computer Organization and Operating Systems   Software Quality and Measurement 

227205  แนวคิดของอัลกอริทึม       3(2-2-5)    

            Concepts of Algorithms     

227206 พืน้ฐานของระบบฐานขอ้มูล   3(2-2-5)    

 Fundamental of Database System    
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

 โดยให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้    

225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5) 227462 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่   แบบอัตโนมัติ  

 Mobile Application Development  Automated Software Testing  

225351 ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 227476 การบริหารการจัดเก็บ 3(3-0-6) 
 และเครือข่าย   ผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

 Computer and Network Security  Software Configuration Management 

227375 หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรม 3(2-2-5)    

 ซอฟต์แวร์     

 Current Topics in Software Engineering    

      

 การฝึกงานและสหกิจศึกษา   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

227424 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 227425 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Co-Operative Education  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                         1 หน่วยกิต 

227423 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์     1(0-2-1)    

 วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์     

 Preparation for Software Engineering     

 Professional Experience     

  

 

    

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
 และสิ่งแวดล้อม  227102 พืน้ฐานการแก้ปัญหา  3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5)  และการเขยีนโปรแกรม 2     

100007 กฎหมายและจริยธรรม 1(1-0-2) 227171 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 ทางคอมพิวเตอร์  241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(2-2-5) 
227101 พืน้ฐานการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 
 และการเขยีนโปรแกรม 1  รวม 19 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)    

รวม 16 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
227203 หลักการเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
227204 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  ในสังคม  

 และระบบปฏิบัติการ  227206 พืน้ฐานของระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 
227205 แนวคิดของอัลกอริทึม 3(2-2-5) 227251 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5) 227252 การออกแบบและพัฒนา 3(2-2-5) 
รวม 18 หน่วยกิต  ส่วนต่อประสาน  

   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146132 การฟังและการพูด 3(2-2-5) 225251 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 ในชีวิตประจ าวัน   และอินเทอร์เน็ต  

227331 สถาปัตยกรรมและการสร้าง 3(2-2-5) 227321 โครงงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 ซอฟต์แวร์   ซอฟต์แวร์ 1  

227341 ความต้องการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 227361 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
227372 กระบวนการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 227373 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 264202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
รวม 18 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์ 3(3-0-6) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 
 และการอ่านสะทอ้นคดิ  227426 การฝึกงาน*  6 หน่วยกิต 

227422 โครงงานทางวิศวกรรม 2(0-6-3) 227427 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 ซอฟต์แวร์ 2  รวม 6 หน่วยกิต 

227423 การเตรียมพร้อมฝกึประสบการณ์ 1(0-2-1)    

 วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์      (ไม่นับหน่วยกิต)    

227474 วิวัฒนาการและการบ ารุงรักษา 3(3-0-6)    

 ซอฟต์แวร์     

227481 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)    

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 17 หน่วยกิต    
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย) 
  :  Bachelor of Fine and Applied Arts (Computer Graphics and  

     Multimedia) 

 ช่ือย่อ :  ศป.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย) 
  :  B.F.A. (Computer Graphics and Multimedia) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้    

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

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

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

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

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

      



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 113 

 

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 
 Body Conditioning   Table Tennis  

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

004154 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Social Dance   Football  

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

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 
 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

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

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

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

 การศึกษาคน้คว้า   Thai Performing Arts  

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

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

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

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

 Language Society and Culture    
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

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

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

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

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

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

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

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

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

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       91 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                      25 หน่วยกิต 

128221 หลักการตลาด 3(3-0-6) 229221 แนวคิดการออกแบบงาน 3(2-2-5) 
 Principle of Marketing   มัลติมีเดีย  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)  Concepts of Multimedia Design 

 เฉพาะ  229323 การน าเสนอผลงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 English for Specific Purposes   Multimedia Presentation  

229102 พืน้ฐานศิลปะส าหรับกราฟิก 3(2-2-5) 229324 การสร้างสรรคอ์ินเตอร์ 3(2-2-5) 
 และมัลติมีเดีย   แอคทฟีมัลติมีเดีย  

 Fundamental Art for Graphics and Multimedia  Interactive Multimedia Design 

229112 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 229391 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1(1-0-2) 
 Computer Graphics Design   กราฟิกและมัลติมีเดีย  

229113 ภาพประกอบดิจิทัล 3(1-4-4)  Graphics and Multimedia Professional Ethics 

 Digital Illustration     
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 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                      54 หน่วยกิต 

221120 การเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 229311 กราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับ 3(2-2-5) 
 Introduction to Programming   เว็บไซต์   

229101 การวาดเส้นพืน้ฐานส าหรับ 3(1-4-4)  Graphics and Multimedia for Website 

 กราฟิกและมัลติมีเดีย  229312 การสร้างโครงเร่ืองและ 3(2-2-5) 
 Fundamental Drawing for Graphics and   ออกแบบตัวละคร 
 Multimedia  Storyboarding and Character Design 

229111 ประวัติศาสตร์กราฟิกและ 3(3-0-6) 229321 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 3(2-2-5) 
 มัลติมีเดีย    3D Animation 

 History of Graphics and Multimedia 229322 ดิจิทัลวีดิโอและ
ออดิโอ  

3(2-2-5) 

229201 การถ่ายภาพส าหรับกราฟิก 3(2-2-5)  Digital Video and Audio  

 และมัลติมีเดีย  229392 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 
 Photography for Graphics and Multimedia  Research Methodology  

229211 การขึ้นรูป 3 มิติ 3(2-2-5) 229411 การออกแบบกราฟิกเชิงขอ้มูล 3(2-2-5) 
 3D Modeling   Information Graphics Design  

229213 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับ 3(2-2-5) 229492 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 สิ่งพิมพ์   กราฟิกและมัลติมีเดีย    

 Computer Graphics for Printing  Computer Graphics and Multimedia Project 

229214 การสร้างสรรค์การฟิกเพื่อ 3(2-2-5) 229493   การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 สิ่งแวดล้อม   Professional Training  

 Environmental Graphics Design 229494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

229222 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3(2-2-5)  Co-operative Education  

 2D Animation     

229223 ทฤษฎีแอนิเมช่ัน  3(2-2-5) หมายเหตุ ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 Theory of Animation     
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 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาต่อไปนี ้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเทา่นั้น  

   

 กลุ่มวิชาอินเตอร์แอคทฟีและเกม    

229325 การสร้างสรรค์เกมเบื้องต้น 3(2-2-5) 229491 หัวข้อปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Basic Game Production   กราฟิกและมัลติมีเดีย  

229326 โมช่ันกราฟิก 3(2-2-5)  Selected Topics in Computer Graphics and 

 Motion Graphics   Multimedia  

229327 อินเตอร์แอคทีฟกับดิจิทัล  3(2-2-5) 235013 แนวคิดและการเขยีน 3(2-2-5) 
 คอนเทนต์   โปรแกรมเชิงวัตถุ  

 Interactive Digital Content   Object-Oriented Concepts and Programming 

      

 กลุ่มวิชาสื่อสร้างสรรค์     

229313 การสร้างสรรคอ์ัตลักษณ์แบรนด์  3(2-2-5) 229327 อินเตอร์แอคทีฟกับดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Brand Identity Design   คอนเทนต์  

229314 กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อมวลชน  3(2-2-5)  Interactive Digital Content 

 Universal Graphics and Multimedia Design    

229315 ความคิดสร้างสรรคท์อ้งถ่ินกับ 3(2-2-5)    

 นวัตกรรมกราฟิกและมัลติมีเดีย    

 Creative Local Community Wisdom and     

 Innovation of Graphics and Multimedia Design    

      

 กลุ่มวิชาภาพเคล่ือนไหว     

229316 แอนิเมช่ันแบบดั้งเดิม  3(2-2-5) 229328 การสร้างดิจิทัลวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ 3(2-2-5) 
 Traditional Animation   Digital Visual Effect  

229326 โมช่ันกราฟิก 3(2-2-5) 229491 หัวข้อปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Motion Graphics   กราฟิกและมัลติมีเดีย  

229413 การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ 3(2-2-5)  Selected Topics in Computer Graphics and 

 เบื้องต้น   Multimedia  

 Basic Film Production     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001103 ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(2-2-5) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

005172 การจัดการด าเนินชวีิต 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

229101 การวาดเส้นพืน้ฐานส าหรับ 3(1-4-4) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 
 กราฟิกและมัลติมีเดีย   005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

229111 ประวัติศาสตร์กราฟิกและ 3(3-0-6)   229102 พืน้ฐานศิลปะส าหรับกราฟิก 3(2-2-5) 

 มัลติมีเดีย   และมัลติมีเดีย  

รวม 18 หน่วยกิต 229112 การออกแบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

    กราฟิก  

   229113 ภาพประกอบดิจิทัล  3(1-4-4) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ *  ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

221120 การเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น   3(2-2-5) 128221 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
229221 แนวคิดการออกแบบงาน 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6) 
 มัลติมีเดีย     วัตถุประสงค์เฉพาะ  

229201 การถ่ายภาพส าหรับกราฟิก 3(2-2-5) 229213   คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับ 3(2-2-5) 

 และมัลติมีเดีย   สิ่งพิมพ์   

229211 การขึ้นรูป 3 มิติ 3(2-2-5) 229214 การสร้างสรรค์กราฟิกเพื่อ 3(2-2-5) 
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x)  สิ่งแวดล้อม  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก* 3(x-x-x) 229222 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 229223 ทฤษฎีแอนิเมช่ัน  3(2-2-5) 

หมายเหตุ *  ให้นิสิตเลือกเรียนวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ รวม 18 หน่วยกิต 

 เชิงวิชาการ English for Academic Purposes    
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

229312 การสร้างโครงเร่ืองและ 3(2-2-5) 229311 กราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับ  3(2-2-5) 

 ออกแบบตัวละคร   เว็บไซต์  

229321 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 3(2-2-5) 229323 การน าเสนอผลงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

229322 ดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ 3(2-2-5) 229324 การสร้างสรรคอ์ินเตอร์ 3(2-2-5) 

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

229xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 229391 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1(1-0-2) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  กราฟิกและมัลติมีเดีย  

รวม 18 หน่วยกิต 229392 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 
   229xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   229xxx วิชาเอกเลือก   3(x-x-x) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

229411 การออกแบบกราฟิกเชิงขอ้มูล 3(2-2-5) 229493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต     

229492 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 229494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต     

 กราฟิกและมัลติมีเดีย  รวม 6 หน่วยกิต 

229xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) หมายเหตุ *  ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)   

รวม 12 หน่วยกิต    

      

      

      

      

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะนิติศาสตร์    
School of Law 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการบริหาร 
และการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ เพื่ อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษาของ
เยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นคร้ังแรก 
โดยส านักวิชาศิลปศาสตร์   
 ในปี งบประมาณ  2551 สาขาวิชานิ ติ ศ าสต ร์                
ได้แยกตัวจากส านักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะ
เป็น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2553 จนถงึปัจจุบัน 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงาน
วิชาการที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ทางกฎหมาย รวมทั้ งจะต้องเป็นนักนิติศาสต ร์ที่ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
สามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนบน
อย่างมีคุณภาพ 

 

หลักสูตรคณะนิติศาสตร์    
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1.  อาชีพที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมาย 

     1.1  นิติกร ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาล 

     1.2  นักกฎหมายในหน่วยงานของเอกชน 

     1.3  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

     1.4  ทนายความ 

     1.5  ต ารวจ พนักงานสอบสวน เจา้หน้าที่สอบสวนคดี 
     1.6  อนุญาโตตุลาการ 

     1.7  ตุลาการศาลปกครอง 
     1.8  อาชีพอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมาย 

 

 

2.  อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย 
     2.1  อัยการ 
     2.2  ผูพ้ิพากษา 
 

สถานที่ต้ัง       
คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 666 ต่อ 1614, 1619 

โทรสาร 0 5446 6719 

E-mail : law.up@up.ac.th 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  นิติศาสตรบัณฑิต  

  :  Bachelor of Laws  

 ช่ือย่อ  :  น.บ.  

  :  LL.B.  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      138 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Multicultural Society  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Ready English   Communication in Digital Society 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Explorative English   Health and Environmental Management 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
 Step UP English   Arts of Living  

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการ 3(2-2-5) 
 Citizen Mind by Citizenship   แสดงออกในสังคม  

    Socialized Personality  

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า         102 หน่วยกิต 

 วิชาแกน  จ านวน               69 หน่วยกิต 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 3(2-2-5) 100217 กฎหมายครอบครัว 2(1-3-4) 
 Civil Law : General Principles  Family Law  

100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(2-2-5) 100218 กฎหมายห้างหุ้นสว่น และบริษัท 3(2-2-5) 
 Introduction to Public Law   Partnership and Company Law 

100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(2-2-5) 100310 กฎหมายมรดก 3(2-2-5) 
 Juristic Act and Contract Law   Succession Law  

100113 กฎหมายทรัพย์สิน 3(2-2-5) 100311 ตราสารเปลี่ยนมือ 2(1-3-4) 
 Property Law   Negotiable Instruments  

100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(2-2-5) 100312 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 3(2-2-5) 
 Constitutional Law   Civil Procedure Law  
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100115 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-3-4) 100313 กฎหมายวิธีพิจารณาความ 3(2-2-5) 
 Legal Profession   อาญา  

100210 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(2-2-5)  Criminal Procedure Law  

 Obligation Law  100314 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
100211 กฎหมายละเมิด จัดการงาน 3(2-2-5)  แผนกคดีเมือง  

 นอกสั่ง และลาภมิควรได้   Public International Law  

 Wrongful Act, Management of Affairs Without  100315 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 
 Mandate and Undue Enrichment Law  Evidence Law  

100212 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 3(2-2-5) 100316 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
 Criminal Law : General Principles  แผนกคดีบุคคล  

100213 เอกเทศสัญญา  3(2-2-5)  Private International Law  

 Specific Contracts  100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 
100214 กฎหมายอาญาภาคความผดิ 3(2-2-5)  และระบบศาลไทย  

 Criminal Law : Specific Offenses  Constitution of Courts of Justice and Thai  

100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกันและ 3(2-2-5)  Judicial System  

 ตัวแทน  100410 นิติปรัชญา 2(1-3-4) 
 Loan, Security Transaction and Agency Law  Legal Philosophy  

100216 กฎหมายปกครอง 3(2-2-5) 100411 กฎหมายวิธีพิจารณาความ 2(1-3-4) 
 Administrative Law   ทางกฎหมายมหาชน  

    Public Procedure Law  

     

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        33 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       27 หน่วยกิต 

100120 หลักพืน้ฐานและประวัติศาสตร์ 2(1-3-4) 100324 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการ 2(1-3-4) 
 กฎหมาย   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   

 Fundamental Principle and Legal History  Environmental and Natural Resources  

100320 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 3(2-2-5)  Conservation Law  

 English for Lawyers  100420 ว่าความและศาลจ าลอง 2(1-3-4) 
100321 กฎหมายภาษอีากร 3(2-2-5)  Advocacy and Moot Court  

 Taxation Law  100421 ระเบยีบวิธีวิจัย  2(1-3-4) 
100322 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)  Research Methodology  

 Labour Law  100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ 2(1-3-4) 
100323 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(1-3-4)  Governmental Administration Law  

 Intellectual Property Law  100423 คลินิกฝกึงานวิชาชีพนักกฎหมาย 6(0-18-9) 
    Legal Professional Internship Clinic  
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

 นิสิตต้องลงเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง กรณีที่นิสิตลงเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามจ านวนที่ 
คณะนิติศาสตร์ประกาศก าหนดจะได้รับเกียรติบัตร    

     

 สาขาวิชากฎหมายมหาชน     

100330 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง 2(1-3-4) 100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ 2(1-3-4) 
 ปกครอง   English Constitutional Law  

 Administrative Procedure Law 100432 ระบบกฎหมายอังกฤษ 2(1-3-4) 
100331 กฎหมายการปกครองส่วน 2(1-3-4)  English Legal System  

 ทอ้งถ่ินและภาษอีากรส่วนทอ้งถ่ิน 100433 กฎหมายประกันสังคม 2(1-3-4) 
 Local Government and Taxation Law  Social Security Law  

100332 สิทธขิัน้พืน้ฐาน 2(1-3-4) 100434 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมาย  

 Basic Rights  มหาชน 2(1-3-4) 
100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ 2(1-3-4)  Current Topics in Public Law  

 Public Economic Law    

      

 กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ    

100340 กฎหมายล้มละลาย และการ  2(1-3-4) 100441 กฎหมายประกันภัย 2(1-3-4) 
 ฟื้นฟูกจิการ  Insurance Law  

 Bankruptcy and Reorganization Law 100442 กฎหมายภาษีการบริโภค 2(1-3-4) 
100341 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค   2(1-3-4)  Consumption Tax  

 Consumer Protection Law  100443 กฎหมายการบริหารองค์กร 2(1-3-4) 
100342 กฎหมายการแขง่ขันทางการคา้ 2(1-3-4)  ธุรกิจ  

 Trade Competition Law   Business Corporate law  

100440 การร่างสัญญาและการเจรา 2(1-3-4) 100444 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจ 2(1-3-4) 
 ต่อรอง   ครอบครัว  

 Contractual Drafting and Negotiation  Law related Family Business  

      

 สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ    

100350 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 2(1-3-4) 100354 กฎหมายการคา้ระหว่าง 2(1-3-4) 
 International Organization Law   ประเทศ  

100351 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย 2(1-3-4)  International Trade law  

 ทะเล 100450 กฎหมายสนธสิัญญา 2(1-3-4) 
 International Law of the Sea   Law of Treaties   
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100352 กฎหมายประชาคมอาเซียน 2(1-3-4) 100451 กฎหมายระหว่างประเทศว่า 2(1-3-4) 
 ASEAN Community Law   ด้วยการทูตและกงสุล  

100353 กฎหมายพาณิชย์นาวี  2(1-3-4)  International Law of Diplomatic and  

 Maritime Law   Consular Relations  

   100452 กฎหมายสิทธมินุษยชน  2(1-3-4) 
    Human Rights Law 

      

 สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิรรม   

100361 กฎหมายเก่ียวกับคดีเด็กและ 2(1-3-4) 100460 สิทธมินุษยชนกับกระบวนการ 2(1-3-4) 
 เยาวชน และวิธพีิจารณาคดีครอบครัว  ยุติธรรมทางอาญา  

 Juvenile Justice and Family Procedure Law  Human Rights and Criminal Justice 

100362 กฎหมายการแพทย์และนิติ 2(1-3-4) 100461 การสืบสวนและสอบสวน 2(1-3-4) 
 วิทยาศาสตร์เบื้องต้น  Investigation and Interrogation 

 Introduction to Medical Law and Forensic Science 100462 กฎหมายจราจรทางบก 2(1-3-4) 
100363 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2(1-3-4)  Land Traffic Law  

 Criminology and Penology  100463 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมาย 2(1-3-4) 
100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 2(1-3-4)  อาญา 

 Economic Crimes  Current Topics in Criminal Law 

    

 สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

100370 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-3-4) 100471 กฎหมายทรัพย์สินทาง 2(1-3-4) 
 Information Technology Law   อุตสาหกรรม 

100371 กฎหมายธุรกรรมทาง 2(1-3-4)  Industrial property law   

 อิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล 100472 การบังคับใช้สิทธ ิวิธี 2(1-3-4) 
 Law on Electronic Commerce  and Digital      พิจารณาคดีและการระงับขอ้พิพาทด้าน 

 Economy   ทรัพย์สินทางปัญญา 
100372 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  2(1-3-4)  Enforcement of right, procedure and  

 ระหว่างประเทศ     dispute resolution in intellectual property 

 International Intellectual Property Law 100473 กฎหมายคุม้ครองขอ้มูล 2(1-3-4) 
100470 กฎหมายอาชญากรรม 2(1-3-4)  Data Protection Law    

 คอมพิวเตอร์และการรักษาความม่ังคง 100474 หัวข้อปัจจุบันทางกฎหมาย  2(1-3-4) 
 ปลอดภัยไซเบอร์  ทรัพย์สินทางปัญญา 
 Cybercrime Law and cyber security  Current Topics in Intellectual Property Law   
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 กลุ่มวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

100380 นิติปรัชญาสิ่งแวดล้อม 2(1-3-4) 100480 กฎหมายที่ดินและนโยบาย 2(1-3-4) 
 Environmental Jurisprudence   การจัดสรรทรัพยากรที่ดิน  

100381 กฎหมายและนโยบายการก ากับ 2(1-3-4)  Land Law and Land Resources Allocation 

 ดูแลมลพิษสิ่งแวดล้อม 100481 คดีสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย 2(1-3-4) 
 Environmental Pollution Governance and Law  วิธีพิจารณาความ  

100382 กฎหมายและนโยบายการก ากับ 2(1-3-4)  Environmental Disputes and Procedure Law 

 ดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ 100482 กฎหมายสิ่งแวดล้อมขา้ม 2(1-3-4) 
 Biodiversity Governance and Law  ประเทศและอาเซียน  

   Translational Environmental Law and ASEAN 

    

 กลุ่มวิชากฎหมายเชิงคลินิก    

100390 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 2(1-3-4) 100490 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมาย 2(0-4-2) 
 Clinical Legal Education   เพื่อความยุติธรรมในสังคม  

100391 คลินิกกฎหมายทั่วไป 2(1-3-4)  Legal Aid Clinic for Social Justice 

 General Law Clinic  100491 คลินิกทักษะทางกฎหมาย 2(0-4-2) 
100392 คลินิกสอนเผยแพรก่ฎหมาย 2(1-3-4)  เฉพาะด้าน  

 ในชุมชน  Specific Legal Skill Clinic  

 Community Law Teaching Clinic    

     

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้หลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่น 

แผนการศึกษา     

     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(2-2-5) 
100120 หลักพืน้ฐานและประวัติศาสตร์ 2(1-3-4) 100113 กฎหมายทรัพย์สิน 3(2-2-5) 

 กฎหมาย  100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(2-2-5) 
100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 3(2-2-5) 100115 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-3-4) 
100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 3(2-2-5) รวม 17 หน่วยกิต 

รวม 17 หน่วยกิต  
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5)  ในสังคม  

 สิ่งแวดล้อม  100214 กฎหมายอาญาภาคความผดิ 3(2-2-5) 
100210 กฎหมายลักษณะหนี้ 3(2-2-5) 100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกัน 3(2-2-5) 
100211 กฎหมายละเมิด จัดการงาน 3(2-2-5)  และตัวแทน  

 นอกสั่ง และลาภมิควรได้ 3(2-2-5) 100216 กฎหมายปกครอง 3(2-2-5) 
100212 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป 3(2-2-5) 100217 กฎหมายครอบครัว 2(1-3-4) 
100213 เอกเทศสัญญา 3(2-2-5) 100218 กฎหมายห้างหุ้นสว่น และบริษัท 3(2-2-5) 
รวม 21 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100310 กฎหมายมรดก 3(2-2-5) 100315 กฎหมายลักษณะพยาน 3(2-2-5) 
100311 ตราสารเปลี่ยนมือ 2(1-3-4) 100316 กฎหมายระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
100312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  3(2-2-5)  แผนกคดีบุคคล  

100313 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5) 100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4) 
100314 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก 3(2-2-5)  และระบบศาลไทย  

 คดีเมือง  100320 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก 3(2-2-5) 
100323 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(1-3-4)  กฎหมาย  

100324 กฎหมายสิง่แวดล้อมและการ 2(1-3-4) 100321 กฎหมายภาษอีากร 3(2-2-5) 
 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ  100322 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 

100xxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 100xxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100115 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-3-4) 100423 คลินิกฝกึงานวิชาชีพนัก 6(0-18-9) 
100410 นิติปรัชญา 2(1-3-4)  กฎหมาย*  

100411 กฎหมายวิธีพิจารณาความทาง 2(1-3-4) รวม 6 หน่วยกิต 

 กฎหมายมหาชน     

100420 ว่าความและศาลจ าลอง 2(1-3-4)    

100421 ระเบยีบวิธวีิจัย 2(1-3-4)    

100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ 2(1-3-4)    

100xxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 20 หน่วยกิต    
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คณะพยาบาลศาสตร์ 

School of Nursing 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 วันที่  20  มิ ถุนายน 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบ ให้จัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นที่
จังหวัดพะเยา และต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม 2539 เปลี่ยนช่ือ
เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ได้จัดตั้งส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขึ้นอีก 1 ส านักวิชา ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาบริบาลเภสัช
กรรม โดยเปดิรับนิสิตรุน่แรก ในปกีารศึกษา 2546  
 ปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ได้ยกเลิกส านักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ โดยให้จัดตั้งแยกเป็น 2 ส านักวิชา คอื ส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์และส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 

 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการขอรับรอง
จัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ขึ้นใหม่ต่อ สภาการพยาบาล และได้รับการรับรอง
จากสภาการพยาบาล เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2549  
 พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะ
เป็ น มห าวิ ท ย าลั ย ใน ก า กั บ ขอ ง รัฐ  ภ าย ใต้ ช่ื อ ว่ า 
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงยกฐานะจากส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ 
   
หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ 

     หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

 1. พยาบาลวิชา ชีพ ในสถานบ ริการสุ ขภาพ             
ทุกระดับ ทัง้ภาครัฐ และเอกชน 

 2. ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและ           
การผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ 

 3 ประกอบวิ ช า ชีพ ใน ส ถ านป ระกอบการ                  
และสถานศึกษา 

 4.  นักวิจัยทางด้านสุขภาพ 

 5.  ประกอบอาชีพอื่น ๆ 

สถานที่ต้ัง 
คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3257 

โทรสาร 0 5446 6713 

E-mail : nurse@up.ac.th 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  พยาบาลศาสตรบัณฑติ  

  :  Bachelor of Nursing Science  

 ช่ือย่อ :  พย.บ.  

  :  B.N.S.  

    

 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  จ านวนไม่น้อยกว่า       142 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Multicultural Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Ready English   Communication in Digital Society 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและ  

 Explorative English   สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Step UP English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Citizen Mind by Citizenship  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Multicultural Society   Socialized Personality  

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า      106                    หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                      21 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

 เฉพาะ   Basic Biochemistry  

 English for Specific Purpose  366213 พยาธวิิทยา 3(2-3-6) 

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)  Pathology  

 Basic Pharmacology  367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6)  Basic Physiology  

 Microbiology and Parasitology    

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6)    

 Basic Anatomy     
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 กลุ่มวิชาชพี   จ านวน                       85 หน่วยกิต 

301111 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการ 2(2-0-4) 301344 การพยาบาลมารดาทารก 2(2-0-4) 

 พยาบาล 1   และการผดุงครรภ์ 3 

 Basic Concepts and Principles in Nursing I  Maternal and Newborn Nursing and  

301113 การสร้างเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)  Midwifery III  

 Health Promotion  301353 ปฏิบัติการพยาบาลกุมาร  2(0-6-3) 

301141 การพยาบาลมารดาทารก 2(2-0-4)  เวชศาสตร์  

 และการผดุงครรภ์ 1   Practicum in Pediatric Nursing 

 Maternal and Newborn Nursing and  301362 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 2(2-0-4) 

301151 การพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ 1  2(2-0-4)  จติเวช 2 

 Nursing for Pediatric I   Mental Health and Psychiatric Nursing II 

301161 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 2(2-0-4) 301363 ปฏิบัติการพยาบาลจติเวช 2(0-6-3) 

 จติเวช 1   Practicum in Psychiatric Nursing 

 Mental Health and Psychiatric Nursing I 301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 3(3-0-6) 

301212 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการ 4(2-6-7)  Community Health Nursing ll  

 พยาบาล 2  301373 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย 2(0-6-3) 

 Basic Concepts and Principles in Nursing ll  ชุมชน 1  

301214 ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน 2(0-6-3)  Practicum in Community Health  

 Practicum in Fundamental Nursing   Nursing I  

301221 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1 2(2-0-4) 301375 การรักษาโรคเบื้องต้น  2(2-0-4) 

 Nursing for Adults l   Primary Medical Care 

301222 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 2(2-0-4) 301381 กฎหมายและจริยศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Nursing for Adults II   ส าหรับวิชาชีพพยาบาล  

301242 การพยาบาลมารดาทารกและ 3(2-2-5)  Laws and Ethics in Nursing Profession 

 การผดุงครรภ์ 2  301382 การวิจัยเบือ้งตน้ทางการพยาบาล 3(2-2-5) 

 Maternal and Newborn Nursing and  Introduction to Research in Nursing 

 Midwifery II  301383 การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4) 

301243 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 2(0-6-3)  Nursing Administration  

 ทารกและการผดุงครรภ์ 1 301426 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 3 2(0-6-3) 

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing   Practicum in Adult Nursing III 

 and Midwifery I 301432 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ 2(0-6-3) 
301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4)  Practicum in Older Adult Nursing 

 Nursing for Pediatric II     

301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 3(3-0-6)    

 Community Health Nursing I    
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301315 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริม 2(0-6-3) 301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 4(0-12-6) 

 สุขภาพเด็กและวัยรุ่น   ทารกและการผดุงครรภ์ 2 

 Practicum in Health promotion for Children   Practicum in Maternal and Newborn 

 and Adolescents   Nursing and Midwifery II  

301316 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริม 2(0-6-3) 301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย 4(0-12-6) 

 สุขภาพผู้ใหญแ่ละผูสู้งอายุ   ชุมชน 2 

 Practicum in Health promotion for Adults   Practicum in Community Health Nursing ll 

 and Older Adults 301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 2(0-6-3) 

301323 การพยาบาลผูใ้หญ่ 3 3(3-0-6)  Practicum in Primary Medical Care 

 Nursing for Adults III  301484 สัมมนา 1(0-2-1) 

301324 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 1 2(0-6-3)  Seminar  

 Practicum in Adult Nursing I  301485 ปฏิบัติบริหารการพยาบาล   2(0-6-3) 

301325 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 2 2(0-6-3)  Practicum in Nursing Administration 

 Practicum in Adult Nursing  II  301486 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 2(0-6-3) 

301331 การพยาบาลผูสู้งอายุ 3(3-0-6)  Professional Nursing Practice  

 Nursing for Older Adults     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี        จ านวน                        6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย  3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-3-6) 

 สิ่งแวดล้อม  365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 366213 พยาธวิิทยา 3(2-3-6) 

367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 301111 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการ 2(2-0-4) 

301113 การสร้างเสริมสุขภาพ  2(2-0-4)  พยาบาล 1  

รวม 17 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 

      

 ภาคฤดูร้อน 

   301161 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 2(2-0-4) 

    จติเวช 1  

   301151 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1  2(2-0-4) 
   301141 การพยาบาลมารดาทารก 2(2-0-4) 
    และการผดุงครรภ์ 1  

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)  ในสังคม  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ  3(3-0-6) 

301221 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1 2(2-0-4)  วัตถุประสงค์เฉพาะ  

301212 แนวคิดพืน้ฐานและ  4(2-6-7) 301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4) 

 หลักการพยาบาล 2  301242 การพยาบาลมารดาทารก 3(2-2-5) 

xxxxxx เลือกเสรี 1  3(x-x-x)  และการผดุงครรภ์ 2  

รวม 21 หน่วยกิต 301222 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 2(2-0-4) 

   301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 3(3-0-6) 

   xxxxxx เลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
   รวม 22 หน่วยกิต 

      



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 135 

 

   ภาคฤดูร้อน 

   301214 ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน 2(0-6-3) 

   301243 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 2(0-6-3) 
    ทารกและการผดุงครรภ์ 1  

   รวม 4 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

301362 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 2(2-0-4) 301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 3(3-0-6) 

 จติเวช 2  301344 การพยาบาลมารดาทารก 2(2-0-4) 

301323 การพยาบาลผูใ้หญ่ 3 3(3-0-6)  และการผดุงครรภ์ 3  

301331 การพยาบาลผูสู้งอายุ 3(3-0-6) 301375 การรักษาโรคเบื้องต้น  2(2-0-4) 

301381 กฎหมายและจริยศาสตร์ 2(2-0-4) 301383 การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4) 

 ส าหรับวิชาชีพพยาบาล  301353 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวช 2(0-6-3) 

301382 การวิจัยเบื้องต้นทาง 3(2-2-5)  ศาสตร์  

 การพยาบาล  301363 ปฏิบัติการพยาบาลจติเวช 2(0-6-3) 

301315 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริม  2(0-6-3) 301324 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 1 2(0-6-3) 

 สุขภาพเด็กและวัยรุ่น      รวม 15 หน่วยกิต 

301316 ปฏิบัตกิารพยาบาลสร้างเสริม  2(0-6-3)    

 สุขภาพผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ     

รวม 17 หน่วยกิต    

      

   ภาคฤดูร้อน 

   301373 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย 2(0-6-3) 
    ชุมชน 1  

   301325 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 2 2(0-6-3) 

   รวม 4 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 4(0-12-6) 301485 ปฏิบัติบริหารการพยาบาล   2(0-6-3) 

 ทารกและการผดุงครรภ์ 2  301486 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 2(0-6-3) 

301426 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 3 2(0-6-3) 301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย 4(0-12-6) 
301432 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ 2(0-6-3)  ชุมชน 2  

301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 2(0-6-3) 301484 สัมมนา 1(0-2-1) 
รวม 10 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คณะแพทยศาสตร์ 
School of Medicine 

ประวัติความเปน็มาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง  
ในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์
โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน คือ พะเยา แพร่ น่าน 
เชียงราย ล าปาง และแม่ฮ่องสอน ที่ประชากรประสบปัญหาภาวะ
ยากจน ปัญหาด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาส              
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการชักน า
ให้เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว 
ดังน้ัน คณะแพทยศาสตร์ จึงมุ่ งผลิตบัณฑิตเป็นทีมสุขภาพ
ครอบครัว (Family Health Team) เพื่อบริการวิชาการและวิจัย
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล           
และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ภายใน 
10 ปี 
หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์   
1.  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

2.  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

3.  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    4.1  สาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพ 

    4.2  สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉนิการแพทย์  
    4.3  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

    4.4  สาขาวชิาอนามัยชุมชน 

    4.5  สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต 

 แพทย์แผนจีน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวชิาการ
สาธารณสุข นักวิชาการทั่วไป 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ 

 อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการแพทย์ แผนไทย
ประยุกต์ ในสถาบันการศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์บัณฑิต หรอืองค์กรอื่น 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 เป็นแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน / 
ส านัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

 1.  นักวิชาการสาธารณสุข, นักส่งเสรมิสุขภาพ 

 2.  นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุข 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์  
 เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถาบัน/ส านัก/หน่วยงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาปฏิบั ติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง นักวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

 เจ้าห น้าที่ ความปลอดภัย ในการท างานระดับวิชาชีพ              
ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นักวิชาการอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ นักสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม                       
ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนวิทยากรและ            
ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน 

     นักวิชาการสาธารณสุข หรอืนักสาธารณสุขชุมชน ในหน่วยงาน
ของรัฐบาล เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์บริการ
สาธารณสุข สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักจัดการ
ระบบบริการด้านสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐบาล องค์กร
พัฒนาเอกชน  (NGO) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบัน ส านัก 
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นักพัฒนาด้านสุขภาพ ผู้ช่วยนักวิจัย 
นักวิจัยภาครัฐและเอกชน งานอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

     นักวิชาการส่ิงแวดล้อม นักสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม นักอนามัย
ส่ิงแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐ เช่น                 
กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมส่งเสริมสุขภาพส่ิงแวดล้อม 
ส านักนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง  ๆ
เจ้าหน้าที่ส่ิงแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ า ผู้ควบคุม
ระบบบ าบัดอากาศเสีย และผูค้วบคุมระบบการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม ประจ าโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัท ที่ปรกึษาด้าน
ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ 

สถานที่ตั้ง 
คณะแพทยศาสตร ์  
มหาวทิยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3313-8  

โทรสาร 0 5446 6698 

E-mail : medicineup2014@gmail.com 
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หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑติ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต  

  :  Bachelor of Traditional Chinese Medicine  

 ช่ือย่อ :  พจ.บ.  

  :  B.CM.  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า        193 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต             21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                          9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                          3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

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

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                          1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

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

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

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 
 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Social Dance   Football  

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

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 
 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

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

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

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

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

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

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

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

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

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

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

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

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

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

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

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

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

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

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

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

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

     

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า     157 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                      55 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 328311 กฎหมายและจรรยาบรรณ 2(2-0-4) 
 เฉพาะ   Laws and Ethics  

 English for Specific Purposes  328412 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  Research Methodology  

 Principles of Chemistry  341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8)  Basic Pharmacology  

 Organic Chemistry  361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 
243101  ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  Microbiology and Parasitology 

 Biology I  361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) 
244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 2(2-0-4)  Immunology 

 Medical Physics  363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 
322103 จติวิทยาทางการแพทย์ 1(1-0-2)  Basic Anatomy 

 Medical Psychology    365211 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น  4(3-3-8) 

322201 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 1 2(1-2-3)  Fundamental Medical Biochemistry 

 Introduction to Clinical Medicine I 366213 พยาธวิิทยา 3(2-3-6) 

322215 อายุรกรรมทางการแพทย์แผน 3(3-0-6)  Pathology 

 ปัจจุบัน  367205 สรีรวิทยา 4(3-3-8) 

 Internal Medicine   Physiology  

322309 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 2 2(1-2-3)    

 Introduction to Clinical Medicine II    
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328211 แพทย์แผนจนีกับระบบ 2(2-0-4)    

 สุขภาพไทย     

 Chinese Medicine and Health System in    

 Thailand     

      

 กลุ่มวิชาชพี   จ านวน                      72 หน่วยกิต 

328121 ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 328420 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์ 3(0-6-3) 

 การแพทย์แผนจนี   แผนจีน  

 Classical Chinese for Traditional Chinese   Pediatric of Traditional Chinese Medicine 

 Medicine study 328421 คัมภีร์โบราณทางการแพทย์ 4(4-0-8) 

328220 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1 2(2-0-4)  แผนจีน  

 Fundamental of Traditional Chinese Medicine I  Selected Classical Literature of Traditional  

328221 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2 3(3-0-6)  Chinese Medicine 

 Fundamental of Traditional Chinese Medicine I 328422 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจนี 4(4-0-8) 

328222 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ 4(3-3-8)  Osteopathy of Traditional Chinese Medicine 

 แผนจีน  328423 อายุรกรรมแพทย์จีน 1 5(3-6-9) 

 Diagnosis of Traditional Chinese Medicine  Chinese Internal Medicine I  

328320 ฝังเข็มและการรมยา 1 3(3-0-6) 328424 อายุรกรรมแพทย์จีน 2 5(3-6-9) 

 Acupuncture and Moxibustion I   Chinese Internal Medicine II  

328321 เภสัชวิทยาจนี 1 4(4-0-8) 328425 จักษุทางการแพทย์แผนจนี 2(2-0-4) 

 Chinese Pharmacology I   Ophthalmology of Traditional Chinese 

328322 เภสัชวิทยาจนี 2 3(3-0-6)  Medicine 

 Chinese Pharmacology II  328426 โรค หู คอ จมูกทางการแพทย์ 2(2-0-4) 

328323 ต้ารับยาจนี 1 3(3-0-6)  แผนจีน  

 Chinese Medicine Formulary I   Ear Nose Throat Disease of Traditional 

328324 ต้ารับยาจนี 2 3(3-0-6)  Chinese Medicine 

 Chinese Medicine Formulary II  328427 สูตินรเีวชทางการแพทย์แผนจนี 4(2-4-6) 

328325 ทุยหนา 1 2(1-2-3)  Gynecology Obstetrician of Traditional 

 Tuina I   Chinese Medicine 

328326 ทุยหนา 2 3(2-2-5) 328428 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Tuina II   Seminar     

328327 ฝังเข็มและการรมยา 2 2(1-2-3) 328429 อายุรกรรมภายนอกทาง 4(4-0-8) 

 Acupuncture and Moxibustion II  การแพทย์แผนจนี  

328328 ฝังเข็มและการรมยา 3 3(2-2-5)  External Medicine of Traditional Chinese 

 Acupuncture and Moxibustion III  Medicine 
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 ฝึกเวชปฏิบัติ   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

328530 ฝกึงานทางคลินิก 1 15 หน่วยกิต 328531 ฝกึงานทางคลินิก 2 15 หน่วยกิต 

 Clinical Work Practice I   Clinical Work Practice II  

 (จ้านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ช่ัวโมง)    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                       24 หน่วยกิต 

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 142464 การฟังภาษาจนีส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III   Chinese Listening for Traditional Chinese  

142212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5)  Medicine 

 Chinese for Communication IV  142465 การพูดภาษาจนีส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

142213 การแปลภาษาจนี 1 3(2-2-5)  Chinese Speaking for Traditional Chinese  

 Chinese Translation I   Medicine  

142362 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1 3(2-2-5) 142466 การอ่านภาษาจนีส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

 Clinical Medicine Chinese I   Chinese Reading for Traditional Chinese  

142363 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2 3(2-2-5)  Medicine  

 Clinical Medicine Chinese II     

     

 

หมายเหตุ * ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาสาขาการแพทย์แผนจนีมหาวิทยาลัยด้าเนินการให้มีการ
เรียนการสอนภาษาจีนกลางและมกีารประเมินระดับความรู้ด้านภาษาจีนกลางไมต่่้ากว่า HSK ระดับ 4 ก่อน
เขา้ศึกษาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาการแพทย์แผนจนีส่วนนิสิตที่จะส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้จะต้องมี
ผลการประเมินระดับความรู้ด้านภาษาจีนกลาง HSK ได้ระดับ 5 
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แผนการศึกษา     

     

  ช้ันปีปรับพื้นฐาน   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 
 การพูดภาษาจีน 1   การพูดภาษาจีน 2  

142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและ 3(2-2-5) 142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและ 3(2-2-5) 
 การเขยีนภาษาจนี 1   การเขยีนภาษาจนี 2  

142241 ไวยากรณ์จนี 1 3(2-2-5) 142303 ภาษติส้านวนจนี 3(3-0-6) 
142301 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนี 3(3-0-6) 142341 ไวยากรณ์จนี 2 3(2-2-5) 
รวม 15 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134* อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  3(3-0-6) 
005172 การจัดการด้าเนินชวีิต 3(2-2-5) 003136* พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 
242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 2(2-0-4) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6) 

xxxxxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1)  วัตถุประสงค์เฉพาะ  

รวม 20 หน่วยกิต 242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

   322103 จติวิทยาทางการแพทย์ 1(1-0-2) 
   รวม 19 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

    ช้ันปีท่ี 1  

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 
   142213 การแปลภาษาจนี 1 3(2-2-5) 
   328121 ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
    การแพทย์แผนจนี  

   รวม 3(6) หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

142212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 322201 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 1 2(1-2-3) 
328220 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจนี 1 2(2-0-4) 322215 อายุรกรรมทางการแพทย์ 3(3-0-6) 

328221 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจนี 2 3(3-0-6)  แผนปัจจุบัน  

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 365211 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 366213 พยาธวิิทยา 3(2-3-6) 

367205 สรีรวิทยา 4(3-3-8) 328211 แพทย์แผนจนีกับระบบ 2(2-0-4) 
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x)  สุขภาพไทย  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 328222 การตรวจวินิจฉัยทาง 4(3-3-8) 

รวม 21(3) หน่วยกิต  การแพทย์แผนจนี  

   341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

    ช้ันปีท่ี 2  

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   142464 การฟังภาษาจนีส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

   142465 การพูดภาษาจนีส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

   142466 การอ่านภาษาจนีส้าหรับแพทย์จีน 3(2-2-5) 

   รวม 0(9) หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

142362 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1 3(2-2-5) 1423163 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2 3(2-2-5) 

322309 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 2 2(1-2-3) 328323 ต้ารับยาจนี 1 3(3-0-6) 

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) 328324 ต้ารับยาจนี 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 เภสัชวิทยาจนี 1 4(4-0-8) 328327 ฝังเข็มและการรมยา 2 2(1-2-3) 

328322 เภสัชวิทยาจนี 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) 
รวม 20(3) หน่วยกิต รวม 19(3) หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

328420 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์ 3(0-6-3) 328412 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 
 แผนจีน  328425 จักษุทางการแพทย์แผนจนี 2(2-0-4) 

328421 คัมภีร์โบราณทางการแพทย์ 4(4-0-8) 328426 โรค หู คอ จมูกทาง 2(2-0-4) 

 แผนจีน   การแพทย์แผนจนี  

328422 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจนี 4(4-0-8) 328428 สัมมนา 1(0-2-1) 

328423 อายุรกรรมแพทย์จีน 1 5(3-6-9) 328427 สูตินรเีวชทางการแพทย์แผนจนี 4(2-4-6) 

328424 อายุรกรรมแพทย์จีน 2 5(3-6-9) 328429 อายุรกรรมภายนอกทาง 4(4-0-8) 

รวม 21 หน่วยกิต  การแพทย์แผนจนี  

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

      

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

328530 ฝกึงานทางคลินิก 1 15 หน่วยกิต 328531 ฝกึงานทางคลินิก 2 15 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  

  :  Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine  

 ช่ือย่อ :  พทป.บ.  

  :  B.ATM.  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า        148 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต             21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                          9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                          3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

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

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                          1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

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

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

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 
 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Social Dance   Football  

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

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 
 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

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

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

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

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

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

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

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

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

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

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

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

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

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

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

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

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

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

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

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

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

     

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      112 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       56 หน่วยกิต 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 321335 เวชศาสตร์ท่ัวไป 2 4(3-2-7) 

 General and Organic Chemistry  General Medicine ll  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 322302 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 3(1-4-4) 
 Biology I   Principles of Medical Pharmacology 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 324322 การปฐมพยาบาลและการ 2(1-2-3) 
 Introductory Physics   ดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 1  

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5)  First Aid and Essential Patient Care l 

 Biostatistics  341211 พฤกษศาสตร์การแพทย์ 3(2-2-5) 
321232 อาการวิทยาและการวินิจฉัยโรค         3(2-2-5)  Medical Botany 

 Symptomatology and Diagnosis 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(3-2-6) 

321233 การสืบคน้และการดูแลรักษาใน 2(2-0-4)  Microbiology and Parasitology 

 เวชศาสตร์ท่ัวไป  363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Investigations and Management in General   Basic Anatomy  

 Medicine  365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

321323 เภสัชเวท 3(2-2-5)  Basic Biochemistry  

 Pharmacognosy  366213 พยาธวิิทยา 3(3-2-6) 

321331 โภชนาการ 2(2-0-4)   Pathology  

 Nutrition  367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

321334 เวชศาสตร์ท่ัวไป 1 4(3-2-7)  Human Physiology  

 General Medicine I     
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       56 หน่วยกิต 

321111 บทน้าทางการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2)   321412 ระเบยีบวิธวีิจัย                                                    3(2-2-5) 

  ประยุกต์      Research Methodology   

 Introduction to Applied Thai Traditional     

 Medicine     

      

 กลุ่มวิชาเภสัชกรรมแผนไทย     

321241 เภสัชกรรมแผนไทย 1       2(1-2-3) 321343 เภสัชกรรมแผนไทย 3                3(2-2-5) 

  Thai Traditional Pharmacy I     Thai Traditional  Pharmacy III   

321242 เภสัชกรรมแผนไทย 2  2(1-2-3) 321344 เภสัชกรรมแผนไทย 4  3(2-2-5) 

  Thai Traditional  Pharmacy II    Thai Traditional  Pharmacy IV  

      

 กลุ่มวิชาเวชกรรมแผนไทย     

321251 เวชกรรมแผนไทย 1                     2(2-0-4) 321353 เวชกรรมแผนไทย 3                 3(2-2-5) 

  Thai Traditional Medicine I     Thai Traditional Medicine III   

321252 เวชกรรมแผนไทย 2                    2(2-0-4) 321354 เวชกรรมแผนไทย 4                 3(2-2-5) 

  Thai Traditional Medicine II     Thai Traditional Medicine IV   

      

 กลุ่มวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย    

321261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1 2(1-2-3) 321363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3 3(2-2-5) 

  Thai Traditional Therapeutic Massage I   Thai Traditional Therapeutic Massage III 

321262 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2  2(1-2-3) 321364 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4 3(2-2-5) 

 Thai Traditional Therapeutic Massage II  Thai Traditional Therapeutic Massage IV 

      

 กลุ่มวิชาการผดุงครรภ์     

321371    การผดุงครรภ์                             2(2-0-4)    

  Midwifery      

      

 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ     

321381 ฝกึปฏิบัติการผดุงครรภ์                     2(0-8-4) 321483 ฝกึปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย      4(0-8-4) 

 Practice in Midwifery   Practice in Thai Traditional  Pharmacy 

321482 ฝกึปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 4(0-8-4) 321484     ฝกึปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย 4(0-8-4) 

 Practice in Thai Traditional Medicine  Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage 
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 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

321493 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต    

 Professional Training     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6  หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

 รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      

      

แผนการศึกษา     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

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

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

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต  3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน*  005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 321111 บทน้าทางการแพทย์แผนไทย 1(1-0-2) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  ประยุกต์   

รวม 17 หน่วยกิต 365222 ชีวเคมีพื้นฐาน  3(2-3-6) 

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(X-X-X) 
 รวม 20 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

321241 เภสัชกรรมแผนไทย 1 2(1-2-3) 321232 อาการวิทยาและการ 3(2-2-5) 

321251 เวชกรรมแผนไทย 1 2(2-0-4)  วินิจฉัยโรค  

321261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1 2(1-2-3) 321233 การสืบคน้และการดูแลรักษา 2(2-0-4) 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(3-2-6)  ในเวชศาสตร์ท่ัวไป  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 321242 เภสัชกรรมแผนไทย 2 2(1-2-3) 

367200 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 321252 เวชกรรมแผนไทย 2 2(2-0-4) 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก * 3(x-x-x) 321262 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2 2(1-2-3) 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x) 324322 การปฐมพยาบาลและการ 2(1-2-3) 

รวม 21 หน่วยกิต  ดูแลผูป้ว่ยเบื้องต้น 1  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 English for  341211 พฤกษศาสตร์การแพทย์ 3(2-2-5) 

 Academic Purposes  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 366213 พยาธวิิทยา  3(3-2-6) 

   00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

321323 เภสัชเวท 3(2-2-5) 247111 ชีวสถิติ                           3(2-2-5) 

321331 โภชนาการ 2(2-0-4) 321335 เวชศาสตร์ท่ัวไป 2  4(3-2-7) 

321334 เวชศาสตร์ท่ัวไป 1   4(3-2-7) 321344 เภสัชกรรมแผนไทย 4 3(2-2-5) 

321343 เภสัชกรรมแผนไทย 3 3(2-2-5) 321354 เวชกรรมแผนไทย 4 3(2-2-5) 

321353 เวชกรรมแผนไทย 3 3(2-2-5) 321364 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4 3(2-2-5) 

321363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3 3(2-2-5) 321381 ฝกึปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2(0-8-4) 

321371 การผดุงครรภ์ 2(2-0-4) 322302 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์  3(1-4-4) 
รวม 20 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

321412       ระเบยีบวิธวีิจัย  3(2-2-5) 321493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

321482 ฝกึปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 4(0-8-4) รวม 6 หน่วยกิต 

321483 ฝกึปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย         4(0-8-4) หมายเหตุ *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

321484     ฝกึปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย         4(0-8-4)    

XXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)    

XXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)    

รวม 21 หน่วยกิต    
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  แพทยศาสตรบัณฑิต  

  :  Doctor of Medicine  

 ช่ือย่อ :  พ.บ.  

  :  M.D.  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      251 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด้าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า      215 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ   จ านวน                       87 หน่วยกิต 

242106 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 322314   ภาษาอังกฤษส้าหรับวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 General and Organic Chemistry  แพทย์  

244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 2(2-0-4)  English for Medical Profession 

 Medical Physics  343335 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 3(2-2-5) 

322101 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 1 2(1-2-3)  Principles of Medical Pharmacology 

 Professional Development l  361353 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา  3(2-3-6) 
322102 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 2 2(1-2-3)  และโรคติดเช้ือMicrobiology  

 Professional Development ll   Parasitology and Infectious Diseases 

322201 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 3 3(1-4-4) 361354 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์ 2(1-3-4) 
 Professional Development lll   Applied Immunology    

      



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 155 

 

322301 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4 3(1-4-4) 363261 บทน้าสู่กายวิภาคศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Professional Development lV   และสรีรวิทยา  

322302 หลักพยาธวิิทยาและนิติเวชศาสตร์ 3(1-4-4)  Introduction to Anatomy and Physiology 

 Principle of Pathology and Forensic Medicine 363262 ระบบผวิหนัง กล้ามเนือ้ 3(1-4-4) 
322303 ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม  1(1-0-2)  และโครงกระดูก 1  

 และโภชนาการ                 Skin and Musculoskeletal System l 

 Metabolic and Nutritional Diseases 363263 ระบบประสาท 1 2(1-2-3) 
322304 ระบบทางเดินอาหาร 2 2(1-2-3)  Nervous System l  

 Gastrointestinal System ll  363264 ระบบประสาท 2 3(1-4-4) 
322305 ระบบเลือด 2(1-2-3)  Nervous System Il  

 Hematologic System  363265 ระบบต่อมไร้ท่อ 1 2(1-2-3) 
322306 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2 2(1-2-3)  Endocrine System l  

 Cardiovascular System ll  365216 ชีววิทยาของเซลล์และเนือ้เยื่อ 2(1-2-3) 
322307 ระบบหายใจ 2 2(1-2-3)  Biology of Cells and Tissues  

 Respiratory System ll  365217 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 4(3-3-8) 
322308 ระบบต่อมไร้ท่อ 2 2(1-2-3)  Biochemistry and Molecular Biology 

 Endocrine System ll  367206 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1 4(2-4-6) 
322309 ระบบผวิหนัง กล้ามเนือ้ 2(1-2-3)  Cardiovascular System l  

 และโครงกระดูก 2  367207 ระบบหายใจ 1 2(1-2-3) 
 Skin and Musculoskeletal System ll  Respiratory System l  

322310 ระบบประสาท 3 2(1-2-3) 367208 ระบบทางเดินอาหาร 1 2(1-2-3) 
 Nervous System Ill   Gastrointestinal System l  

322311 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2 2(1-2-3) 367209 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1 2(1-2-3) 
 Urinary System ll   Urinary System l  

322312 ระบบสืบพันธุ์ 2 2(1-2-3) 367210 ระบบสืบพันธุ์ 1 2(1-2-3) 
 Reproductive System ll   Reproductive System l  

322313 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก  3(1-4-4) 382293 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) 
 Introduction to Clinical Medicine   Hematologic and Immune System 

   382394 หลักสืบคน้ทางห้องปฏิบัติการ  2(1-3-4) 
    ทางการแพทย์        

    Principle of Medical Laboratory Investigation 
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 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                     128 หน่วยกิต 

322401 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด  4(4-0-8) 322505 การดูแลผูป้ว่ยผา่ตัด 3 5(2-6-7) 
 จนถงึวัยรุ่น 1   Perioperative Care lll  

 Health and Diseases of Newborn to Adolescence l 322506 ศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์ 5(2-6-7) 

322402 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด  4(0-8-4)  และเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

 จนถงึวัยรุ่น 2            Orthopedics and rehabilitation 

 Health and Diseases of Newborn to Adolescence ll 322507 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4(2-4-6) 
322403 เวชศาสตร์ครอบครัว  4(1-6-5)  และนิติเวชศาสตร์ 1  

 เวชศาสตร์ชุมชน และอาชีวเวชศาสตร์ 1  Emergency and Forensic Medicine l 

 Family, Community and Occupational Medicines l 322508 จักษุวิทยาทั่วไป 2(1-2-3) 
322404 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่ 4(4-0-8)  General Ophthalmology  

 และผูสู้งอายุ 1  322509 โสต ศอ นาสิก วิทยาทั่วไป 2(1-2-3) 
 Health and Diseases of Adult and Elderly l  General Otolaryngology  

322405 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่ 4(0-8-4) 322510 วิสัญญวีิทยาทั่วไป 2(1-2-3) 
 และผูสู้งอายุ 2   General Anesthesiology  

 Health and Diseases of Adult and Elderly ll 322511 จติเวชศาสตร์ 4(2-4-6) 
322406 สุขภาพและโรคของสตรี 1 4(4-0-8)  Psychiatry  

 Health and Diseases of Women l 322601 สุขภาพและโรคของเด็กแรก            6(0-12-6) 

322407 สุขภาพและโรคของสตรี 2 4(0-8-4)  เกิดจนถงึวัยรุ่น 4  

 Health and Diseases of Women ll  Health and Diseases of Newborn to  

322408 การดูแลผูป้ว่ยผา่ตัด 1 4(4-0-8)  Adolescence lV  

 Perioperative Care l  322602 เวชศาสตร์ครอบครัว  6(0-12-6) 
322409 การดูแลผูป้ว่ยผา่ตัด 2 4(0-8-4)  เวชศาสตร์ชุมชน และอาชีวเวชศาสตร์ 3 

 Perioperative Care ll   Family, Community and Occupational  

322410 วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน 4(1-6-5)  Medicines lll  

 Basic Medical Research  322603 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่ 8(0-16-8) 

322411 รังสีวิทยาทั่วไป 3(2-2-5)  และผูสู้งอายุ 4  

 General radiology   Health and Diseases of Adult and Elderly lV 

322501 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด  4(2-4-6) 322604 สุขภาพและโรคของสตรี 4 6(0-12-6) 

 จนถงึวัยรุ่น 3                        Health and Diseases of Women lV 

 Health and Diseases of Newborn to  322605 การดูแลผูป้ว่ยผา่ตัด 4 8(0-16-8) 

 Adolescence lll  Perioperative Care IV  

322502 เวชศาสตร์ครอบครัว  4(1-6-5) 322606 ศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์ 4(0-8-4) 

 เวชศาสตร์ชุมชน และอาชีวเวชศาสตร์ 2  Orthopedics  

 Family, Community and Occupational  322607 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4(0-8-4) 
 Medicines ll  และนิติเวชศาสตร์ 2  

   Emergency and Forensic Medicine lI 
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322503 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่ 5(2-6-7) 322608 เวชปฏิบัติครอบครัว 2(0-4-2) 

 และผูสู้งอายุ 3   Family Medicine  

 Health and Diseases of Adult and Elderly lll    

322504 สุขภาพและโรคของสตรี 3 4(2-4-6)    

 Health and Diseases of Women lll    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

แผนการศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  และสิ่งแวดล้อม  

004101 ศิลปะในการด้าเนินชวีิต 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 2(2-0-4)  ในสังคม  

322101 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพแพทย์ 1 2(1-2-3) 242106 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 
รวม 19 หน่วยกิต 322102 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพ 2(1-2-3) 

    แพทย์ 2  

   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

Module 3 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 322201 การพัฒนาพืน้ฐานวิชาชีพ 3(1-4-4) 
365216 ชีววิทยาของเซลล์และเนือ้เยื่อ 2(1-2-3)  แพทย์ 3  

365217 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 4(3-3-8) Module 5 โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 2 

363261 บทน้าสู่กายวิภาคศาสตร์ 2(1-2-3) 367206 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1 4(2-4-6) 
 และสรีรวิทยา  367207 ระบบหายใจ 1 2(1-2-3) 
Module 4 โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 1 382293 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) 
363262 ระบบผวิหนัง กล้ามเนือ้ 3(1-4-4) Module 6 โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 3 

 และโครงกระดูก 1  367208 ระบบทางเดินอาหาร 1 2(1-2-3) 
363263 ระบบประสาท 1 2(1-2-3) 367209 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1 2(1-2-3) 
363264 ระบบประสาท 2 3(1-4-4) 367210 ระบบสืบพันธุ์ 1 2(1-2-3) 
363265 ระบบต่อมไร้ท่อ 1 2(1-2-3) รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) Module 9 ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าที่ 3 

322301 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4 3(1-4-4) 322305 ระบบเลือด 2(1-2-3) 
Module 7 ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าที่ 1 322306 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2 2(1-2-3) 
361353 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา  3(2-3-6) 322307 ระบบหายใจ 2 2(1-2-3) 
 และโรคติดเช้ือ  322308 ระบบต่อมไร้ท่อ 2 2(1-2-3) 
361354 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์ 2(1-3-4) Module 10 ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าที่ 4 

382394 หลักสืบคน้ทางห้องปฏิบัติ 2(1-3-4) 322309 ระบบผวิหนัง กล้ามเนือ้ 2(1-2-3) 
 การทางการแพทย์   และโครงกระดูก 2  

Module 8 ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าที่ 2 322310 ระบบประสาท 3 2(1-2-3) 
322302 หลักพยาธวิิทยาและนิติเวชศาสตร์ 3(1-4-4) 322311 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2 2(1-2-3) 
322303 ความผดิปกติทางเมตตาบอลิซึม 1(1-0-2) 322312 ระบบสืบพันธุ์ 2 2(1-2-3) 
 และโภชนาการ  322313 บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 3(1-4-4) 
322304 ระบบทางเดินอาหาร 2 2(1-2-3) 322314 ภาษาอังกฤษส้าหรับ 3(2-2-5) 
343335 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 3(2-2-5)  วิชาชีพแพทย์  

รวม 22 หน่วยกิต รวม 22 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

Module 11 Clinical Approach I  

322401 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 1 4(4-0-8) 
322402 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 2 4(0-8-4) 
322403 เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชนและอาชีวเวชศาสตร์ 1 4(1-6-5) 
322404 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 1 4(4-0-8) 
322405 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 2 4(0-8-4) 
322406 สุขภาพและโรคของสตรี 1 4(4-0-8) 
322407 สุขภาพและโรคของสตรี 2 4(0-8-4) 
322408 การดูแลผูป้ว่ยผา่ตัด 1 4(4-0-8) 
322409 การดูแลผูป้ว่ยผา่ตัด 2 4(0-8-4) 
322410 วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน 4(1-6-5) 
322411 รังสีวิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 
รวม 43 หน่วยกิต 

   

   

ช้ันปีท่ี 5 

Module 12 Clinical Approach II  

322501 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3 4(2-4-6)   
322502 เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชนและอาชีวเวชศาสตร์ 2 4(1-6-5) 
322503 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 3 5(2-6-7) 
322504 สุขภาพและโรคของสตรี 3 4(2-4-6) 
322505 การดูแลผูป้ว่ยผา่ตัด 3 5(2-6-7) 
322506 ศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 5(2-6-7) 
322507 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 1 4(2-4-6) 
322508 จักษุวิทยาทั่วไป 2(1-2-3) 
322509 โสต ศอ นาสิก วิทยาทั่วไป 2(1-2-3) 
322510 วิสัญญวีิทยาทั่วไป 2(1-2-3) 
322511 จติเวชศาสตร์ 4(2-4-6) 
รวม 41 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 6 

Module 13 Clinical  Clerkship  

322601 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4 6(0-12-6) 
322602 เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชนและอาชีวเวชศาสตร์ 3 6(0-12-6) 
322603 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 4 8(0-16-8) 
322604 สุขภาพและโรคของสตรี 4 6(0-12-6) 
322605 การดูแลผูป้ว่ยผา่ตัด 4 8(0-16-8) 
322606 ศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์ 4(0-8-4) 
322607 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 2 4(0-8-4) 
322608 เวชปฏิบัติครอบครัว 2(0-4-2) 

รวม 44 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)  

  :  Bachelor of Science (Health Promotion)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)  

  :  B.Sc. (Health Promotion)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า        133 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด้าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        97 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       31 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   จ านวน                       17 หน่วยกิต 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

 Principle of Chemistry   Microbiology and Parasitology 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 

 Biology I   Fundamental Biochemistry  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6)    

 Life Science Physics     

      

      



162 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)    

 Mathematics I     

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข   จ านวน                       11 หน่วยกิต 

324333 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 3(2-3-6) 

 Family Health   Fundamental Anatomy  

327332 สารสนเทศสุขภาพ 2(1-2-3) 367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

 Health Information   Human Physiology  

      

 กลุ่มวิชาชพีสาธารณสุข   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 324326 การปอ้งกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 
 Health Education and Health Behavior  Prevention and Disease Control 

324322 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 324327 การฝกึปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

 Epidemiology   บูรณาการ  

324323 การบ้าบัดโรคเบื้องต้น  3(2-2-5)  Filed Training Integration  

 Basic Medical Care  324428 ระเบยีบวิธีวิจัย  3(2-2-5) 
324324 การบริหารงานสาธารณสุข  3(2-2-5)  Research Methodology  

 Public Health Administration    325101 อาชีวอนามัยและ 3(2-2-5) 

324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ  3(2-2-5)  ความปลอดภัย  

 และกฎหมายสาธารณสุข   Occupational Health and Safety 

 Professional Ethics and Public Health Law    329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

    Environmental Health  

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

327111 สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3) 327324 การส่งเสริมสุขภาพตามวัย 2 3(2-2-5) 
 เบื้องต้น   Health Promotion by Age Group II 

 Primary Health Education and Health Promotion 327331 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 2(1-2-3) 
327112 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 2(1-2-3)  Primary Health Care  

 New Paradigm in Health Promotion 327433 การศึกษาเฉพาะทาง 2(1-2-3) 
327113 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม 2(1-2-3)  สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  

 สุขภาพ 1   Special study in Health Education and  

 Communication for Health Promotion I  Health Promotion  

327221 การส่งเสริมสุขภาพตามวัย 1    3(2-2-5) 327491 การฝกึงาน * 6 หน่วยกิต 

 Health Promotion by Age Group I  Professional Training    
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327314 การส่งเสริมสุขภาพจิต 2(1-2-3) 327492 การศึกษาอสิระ * 6 หน่วยกิต 

 Mental Health Promotion   Independent Study  

327322 การเสริมสร้างความเขม้แข็ง    3(2-2-5) 327493 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

 ของชุมชน  Co – operative Education    

 Community Capacity Building    

327323 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม 3(2-2-5) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 สุขภาพ 2     

 Communication for Health Promotion II    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

 327334 ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ  3(2-2-5)  327336 นโยบาย กลยุทธ ์ 3(2-2-5) 

 ปฐมภูมิ     และการวางแผนงานส่งเสริมสุขภาพ 

 System of Primary Health Promotion Services  Health Promotion Policy, Strategy and  

 327335 การวางแผนและประเมินผล 3(2-2-5)  Planning  

 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  327337 ระบบสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Program Planning and Project Evaluation in   กับเศรษฐศาสตร์  

 Health Promotion   Health System and Economics 

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

            นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม  3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด้าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

 และสิ่งแวดล้อม  244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 327112 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 2(1-2-3) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 327113 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม 2(1-2-3) 

327111 สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)  สุขภาพ 1  

 เบื้องต้น  รวม 17 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 325101 อาชีวอนามัยและความ 3(2-2-5) 

 ในสังคม   ปลอดภัย  

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 327221 การส่งเสริมสุขภาพตามวัย 1 3(2-2-5) 
324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ  3(2-2-5) 329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 และกฎหมายสาธารณสุข  361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 3(2-3-6) 365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

324322 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 324326 การปอ้งกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 
324323 การบ้าบัดโรคเบื้องต้น  3(2-2-5) 324327  การฝกึปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

324324 การบริหารงานสาธารณสุข  3(2-2-5)  บูรณาการ  

327314 การส่งเสริมสุขภาพจิต 2(1-2-3) 327324 การส่งเสริมสุขภาพตามวัย 2 3(2-2-5) 
327322 การเสริมสร้างความเข็มแข็งของ  3(2-2-5) 327331 การดูแลสุขภาพเบือ้งต้น  2(1-2-3) 

 ชุมชน  327332 สารสนเทศสุขภาพ  2(1-2-3) 

327323 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม 3(2-2-5) 327xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
 สุขภาพ 2  327xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
รวม 17 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

324333 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา 

324428 ระเบยีบวิธีวิจัย  3(2-2-5) 327491 การฝกึงาน 6 หน่วยกิต  
327433 การศึกษาเฉพาะทางสุขศึกษา 2(1-2-3) 327492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต  

 และส่งเสริมสุขภาพ  327493 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต  
xxxxxx วิชาเลือกเสรี    3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี    3(x-x-x)    

รวม 14 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)  

  :  Bachelor of Science (Emergency Medical Operation) 
 ช่ือย่อ :  วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)  

  :  B.Sc. (Emergency Medical Operation)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      140 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

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

 Civilization and Indigenous Wisdom    

     

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

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

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

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 
 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities   Basketball  

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

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Social Dance   Football  

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

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 
 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

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

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 กลุ่มวิชาศกึษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes     

      

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

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

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

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

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

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

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

 Language Society and Culture     
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

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

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

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

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

     

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

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

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

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

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

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

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

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                     104                      หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐาน   จ านวน                      40 หน่วยกิต 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 323246 พยาธสิรีรวิทยา 3(2-2-5) 

 General and Organic Chemistry  Pathophysiology  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 Biology I   Basic Pharmacology  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 361211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

 Life Science Physics   Microbiology and Parasitology 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ 2(2-0-4) 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Principle of Health Management  Basic Anatomy  

323142 หลักวิทยาการระบาด 3(2-2-5) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Principle of Epidemiology   Basic Biochemistry  

323143 จติวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉิน 3(3-0-6) 367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

 การแพทย์   Human Physiology  

 Psychology of Emergency Medical Operation    
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323244 หลักการดูแลสุขภาพ 3(2-2-5)    

 Principle of Health Care     

      

 กลุ่มวิชาเฉพาะ   จ านวน                      64 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 323324 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 2    2(1-4-4) 
 เฉพาะ   Emergency Trauma Care II  

 English for Specific Purpose  323325 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ    2(1-4-4) 
323111 ศัพท์ทางการแพทย์ 1(1-0-2)  Electrocardiography Monitoring 

 Medical Terminology  323332 การปฏิบัติการฉุกเฉิน  3(2-4-6) 
323131 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  2(2-0-4)  การแพทย์  

 Emergency Medical System   Emergency Medical Operation 

323313 การซักประวัติ การตรวจ 2(1-4-4) 323333 กฎหมาย จริยธรรมและ  3(3-0-6) 
 ร่างกายและอาการวิทยา   นิติเวชศาสตร์  

 History Taking, Physical Examination and   Law, ethic and forensic Medicine 

 Symptomology 323334 การจัดการทางการแพทย์ใน  2(1-4-4) 
323212 เทคนิคหัตถการ 1   2(1-4-4)  สถานการณ์สาธารณภัย  

 Procedure I   Medical Management in Disaster             

323314 การช่วยฟื้นคนืชีพ 1 2(1-4-4) 323335 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน 3(2-4-6) 
 Life Support I   Research of Emergency Medicine 

323315 การดูแลผูป้ว่ยฉุกเฉิน 1    3(2-4-6) 323436 สัมมนา 1(0-4-2) 

 Emergency Medical Care I   Seminar  

323316 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 1   3(2-4-6) 323391 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 3 หน่วยกิต 

 Emergency Trauma Care I   การแพทย์ 1  

323331 การยกและการเคลื่อนย้าย     2(1-4-4)  Training of Emergency Medical Operation l 

 Lifting and Moving  323492 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 9 หน่วยกิต 

323321 เทคนิคหัตถการ 2 3(2-4-6)  การแพทย์ 2 

 Procedure Technique II    Training of Emergency Medical Operation II 

323322 การช่วยฟื้นคนืชีพ 2   2(1-4-4) 323493 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 9 หน่วยกิต 

 Life Support II   การแพทย์ 3 

323323 การดูแลผูป้ว่ยฉุกเฉิน 2  2(1-4-4)  Training of Emergency Medical Operation III 

 Emergency Medical Care II       

     

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6  หน่วยกิต 

 ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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แผนการศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

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

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 004XXX กลุ่มพลานามัย* 1(0-2-1) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน* 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

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

243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8) 242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

323111 ศัพท์ทางการแพทย์ 1(1-0-2) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ 2(2-0-4) 323131 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  2(2-0-4) 
323142 หลักวิทยาการระบาด 3(2-2-5) 323143 จติวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉิน 3(3-0-6) 
รวม 19 หน่วยกิต  การแพทย์  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 004154 ว่ายน้้า 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 
323244 หลักการดูแลสุขภาพ 3(2-2-5)  เฉพาะ  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 323212 เทคนิคหัตถการ 1 2(1-4-4) 
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 323246 พยาธสิรีรวิทยา 3(2-2-5) 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไป เลือก* 3(x-x-x) 361211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 00XXXX วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(X-X-X) 
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ รวม 21 หน่วยกิต 

                เชิงวิชาการ English for Academic Proposes    
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ช้ันปีท่ี 3  
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

323313 การซักประวัติ การตรวจร่างกาย 2(1-4-4) 323322 การช่วยฟื้นคนืชีพ 2   2(1-4-4) 
 และอาการวิทยา  323323 การดูแลผูป้ว่ยฉุกเฉิน 2  2(1-4-4) 

323321 เทคนิคหัตถการ 2 3(2-4-6) 323324 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 2    2(1-4-4) 
323314 การช่วยฟื้นคนืชีพ 1 2(1-4-4) 323325 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ    2(1-4-4) 
323315 การดูแลผูป้ว่ยฉุกเฉิน 1    3(2-4-6) 323334 การจัดการทางการแพทย์  2(1-4-4) 
323316 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 1   3(2-4-6)  ในสถานการณ์สาธารณภัย  

323331 การยกและการเคลื่อนย้าย 2(1-4-4) 323335 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน 3(2-2-5) 
323332 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  3(2-4-6) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

323333 กฎหมาย จริยธรรมและ  3(3-0-6) รวม 16 หน่วยกิต 

 นิติเวชศาสตร์  หมายเหตุ  จ้านวนช่ัวโมงภาคปฏิบัติ 360 ช่ัวโมง 

รวม 21 หน่วยกิต    

หมายเหตุ  จ้านวนช่ัวโมงภาคปฏิบัติ 420 ช่ัวโมง    

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   323391 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 3 หน่วยกิต 

    การแพทย์ 1*  

   รวม 3 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ  จ้านวนช่ัวโมงภาคปฏิบัติ 180 ช่ัวโมง 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

323492 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 9 หน่วยกิต 323493 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 9 หน่วยกิต 

 การแพทย์ 2   การแพทย์ขัน้สูง  

รวม 9 หน่วยกิต 323436 สัมมนา* 1(0-4-2) 

หมายเหตุ  จ้านวนช่ัวโมงภาคปฏิบัติ 540 ช่ัวโมง รวม 10 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ  จ้านวนช่ัวโมงภาคปฏิบัติ 600 ช่ัวโมง 

              * จัดการเรียนการสอนรายวิชา 323436 สัมมนา 
2 สัปดาห์ สุดทา้ยของภาคการศึกษา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

 สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน)     

  :  Bachelor of Science (Community Health) 

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (อนามัยชุมชน)  

  :  B.Sc. (Community Health)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      142 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด้าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        69 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์   จ านวน                       25 หน่วยกิต 

242101 หลักเคมี    4(3-3-8) 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

 Principle Chemistry   Microbiology and Parasitology 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 3(2-3-6) 

 Biology I   Fundamental Anatomy  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 

 Life Science Physics   Fundamental Biochemistry  

330201 หลักพยาธวิิทยา 2(2-0-4) 367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

 Principle of Pathology   Human Physiology  
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 วิชาพื้นฐานด้านคณติศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)    

 Mathematics I     

      

 วิชาพื้นฐานด้านสาธารณสุขศาสตร์  จ านวน                        2 หน่วยกิต 

324111 การสาธารณสุข 2(1-2-3)    

 Public Health     

      

 กลุ่มวิชาชพีสาธารณสุข   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 324326 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 

 Health Education and Health Behavior  Prevention and Disease Control 

324322 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

 Epidemiology   บูรณาการ  

324323 การบ้าบัดโรคเบื้องต้น  3(2-2-5)  Filed Training Integration  

 Basic Medical Care  324428 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

324324 การบริหารงานสาธารณสุข 3(2-2-5)  Research Methodology 

 Public Health Administration  325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5) 

324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ  3(2-2-5)  Occupational Health and Safety 

 และกฎหมายสาธารณสุข  329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Professional Ethics and Public Health Law  Environmental Health  

      

 กลุ่มวิชาเอก     

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

324231 การสื่อสารสุขภาพ  3(2-2-5) 324433 โภชนศาสตร์ 2(2-2-5) 

 Health Communication   Nutrition  

324232 การวางแผนและประเมินสุขภาพ 2(1-2-3) 324434 คอมพิวเตอร์ส้าหรับ 2(2-2-5) 

 ชุมชน   งานสาธารณสุขชุมชน  

 Planning and Evaluation in Community Health  Computer for Community Health 

324331 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 324435 ภาคนิพนธด์้านอนามัยชุมชน 2(1-2-3) 

 Sustainable Health System Development  Senior Project in Community Health 

324332 อนามัยชุมชน 3(2-2-5) 324436 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Community Health   Seminar  

324333 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 324441 ฝกึงานวิชาชีพ * 6(0-18-9) 

 Family Health   Professional Training    

324334 จติวิทยาและการให้ค้าปรึกษา 2(2-2-5) 324442 การศึกษาอสิระ *  6(0-18-9) 

 ด้านสุขภาพ   Independent Study  

 Psychology and Counseling in Health    
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324431 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-2-5) 324443 สหกิจศึกษา * 6(0-18-9) 

 Health Economics   Co – operative Education    

324432 การบ้าบัดโรคในระดับปฐมภูมิ 2(2-3-6) 341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Primary Medical Care   Basic Pharmacology  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี        จ านวน                        6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      

      

แผนการศึกษา 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม  3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด้าเนินชวีิต 3(2-2-5)  

003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

 และสิ่งแวดล้อม  244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 324111 การสาธารณสุข 2(1-2-3) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) รวม 15 หน่วยกิต 

รวม 16 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา  3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 324231 การสื่อสารสุขภาพ  3(2-2-5) 

 ในสังคม  324232 การวางแผนและประเมิน 2(1-2-3) 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)  สุขภาพชุมชน  

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 325101 อาชีวอนามัย  3(2-2-5) 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 3(2-3-6)  และความปลอดภัย  

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-3-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 

   รวม 20 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

324322     วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 324326 การป้องกันและควบคุมโรค  3(2-2-5) 

324323 การบ้าบัดโรคเบื้องต้น   3(2-2-5) 324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม  3(0-9-5) 

324324 การบริหารงานสาธารณสุข  3(2-2-5)  บูรณาการ  

324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ  3(2-2-5) 324333 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 

 และกฎหมายสาธารณสุข  324334 จติวิทยาและการให้ 2(2-2-5) 

324331 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 3(2-2-5)  ค้าปรึกษาด้านสุขภาพ  

324332 อนามัยชุมชน  3(2-2-5) 341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

330201 หลักพยาธวิิทยา 2(2-0-4) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

324428 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

324431 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  2(2-2-5) 324441 ฝกึงานวิชาชีพ 6(0-18-9) 

324432 การบ้าบัดโรคในระดับปฐมภูมิ 2(2-3-6) 324442 การศึกษาอสิระ 6(0-18-9) 

324433 โภชนศาสตร์ 2(2-2-5) 324443 สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 

324434 คอมพิวเตอร์ส้าหรับ 2(2-2-5) รวม 6 หน่วยกิต 

 งานสาธารณสุขชุมชน     

324435 ภาคนิพนธด์้านอนามัยชุมชน 2(1-2-3)    

324436 สัมมนา 1(0-2-1)    

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)    

รวม 17 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)     

  :  Bachelor of Science (Environmental Health) 

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  

  :  B.Sc. (Environmental Health)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      142 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด้าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า      106 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษทางสาธารณสุข 3(3-0-6) 329416 สัมมนา  1(0-2-1) 

 English for Public Health   Seminar  

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-3-6) 

 Mathematics I   Microbiology and Parasitology 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Principle of Chemistry   Basic Anatomy  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 

 Life Science Physics   Fundamental Biochemistry  
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324111 การสาธารณสุข 2(1-2-3) 367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

 Public Health   Human Physiology  

324433 โภชนศาสตร์ 2(1-2-3)    

 Nutrition     

      

 กลุ่มวิชาชพีเฉพาะสาธารณสุข  จ านวน                       30 หน่วยกิต 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 324326 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 

 Health Education and Health Behavior  Prevention and Disease Control 

324322 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

 Epidemiology   บูรณาการ  

324323 การบ้าบัดโรคเบื้องต้น  3(2-2-5)  Filed Training Integration  

 Basic medical care  324428 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

324324 การบริหารงานสาธารณสุข 3(2-2-5)  Public Health Research Methodology 

 Public Health Administration  325101 อาชีวอนามัยและ 3(2-2-5) 

324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ  3(2-2-5)  ความปลอดภัย  

 และกฎหมายสาธารณสุข   Occupational Health and Safety 

 Professional Ethics and Public Health Laws 329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

    Environmental Health  

      

 กลุ่มวิชาเอก     

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       46 หน่วยกิต 

329202 การจัดการและควบคุมระบบ  3(2-2-5) 329310 การประเมินความเสี่ยง 3(2-2-5) 
 ก้าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

 Solid waste and sewage management  Risk Assessment in Environmental and  

329203 การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  Health  

 และกฎหมายสิ่งแวดล้อม  329411 การจัดการและควบคุม  3(2-2-5) 
 Environmental quality control and   มลพิษเสียงและความสั่นสะเทอืน      
 environment laws  Noise and Vibration Management and  

329304 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)  Control  

 ในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 329412 การจัดการและควบคุมระบบ 3(2-2-5) 
 Environmental Sanitation in Community and   บ้าบัดของเสียอันตราย  

 Industrial  Hazardous waste management and control 

329305 การสุขาภิบาลอาหาร    2(1-2-3) 329413 การจัดการและควบคุม 3(2-2-5) 
 และความปลอดภัยของอาหาร   มลพิษทางอากาศ  

 Food Sanitation and Food safety  Air pollution management and control 
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329306 การควบคุมพาหะน้าโรค แมลง  2(1-2-3) 329414 การประเมินผลกระทบ 3(2-2-5) 
 และสัตว์ฟันแทะ         ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

 Insects Vectors Control and Rodent  Environmental and Health Impact Assessment 

329307 การจัดการน้้าสะอาด      3(2-2-5) 329415 การจัดการเหตุร้าคาญ กลิ่น 3(2-2-5) 
 และการจัดการคุณภาพน้้า   และเสียง  

 Water Supply and Water Quality   Control for Nuisance Odor and Noise 

 Management 329491 การศึกษาอสิระ* 6(0-18-9) 
329308 มลพิษทางน้้าและเทคโนโลยี  3(2-2-5)  Independent Study  

 การบ้าบัดน้้าเสีย  329492 การฝึกงานวิชาชีพ* 6(0-18-9) 
 Water pollution and Wastewater treatment  Professional Training  

329309 การวิเคราะห์น้้าและน้้าเสีย      3(1-6-5) 329493 สหกิจศึกษา* 6(0-18-9) 
 Water and Wastewater Analysis  Co-operative Education  

      

 หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี        จ านวน                        6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      

      

แผนการศึกษา 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 
003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 
 และสิ่งแวดล้อม  324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ  3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด้าเนินชวีิต  3(2-2-5)  และกฎหมายสาธารณสุข  

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 329203 การควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5) 
324111 การสาธารณสุข 2(1-2-3)  สิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 329304 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
รวม 20 หน่วยกิต  ในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 

   รวม 19 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 146132 การฟังและการพูดในชีวิต 3(2-2-5) 
 ในสังคม    ประจ้าวัน  

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 324433 โภชนศาสตร์ 2(1-2-3) 

324324 การบริหารงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 325101 อาชีวอนามัย 3(2-2-5) 
363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6)  และความปลอดภัย  

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    3(2-3-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 
   รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

324326 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 
324323 การบ้าบัดโรคเบื้องต้น 3(2-2-5)  บูรณาการ  

324322 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 329416 สัมมนา     1(0-2-1) 

329202 การจัดการและควบคุมระบบ 3(2-2-5) 329307 การจัดการน้้าสะอาด 3(2-2-5) 
 ก้าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   และการจัดการคุณภาพน้้า  

329305 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3) 329308 มลพิษทางน้้าและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 และความปลอดภัยของอาหาร   การบ้าบัดน้้าเสีย  

329306 การควบคุมพาหะน้าโรค แมลง  2(1-2-3) 329309 การวิเคราะห์น้้าและน้้าเสีย 3(1-6-5) 
 และสัตว์ฟันแทะ  329310 การประเมินความเสี่ยง 3(2-2-5) 
329414 การประเมินผลกระทบทาง 3(2-2-5)  ทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 
รวม 19 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

324428 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

329411 การจัดการและควบคุมมลพิษ 3(2-2-5) 324491 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 เสียงและความสั่นสะเทอืน  324492 การฝึกงานวิชาชีพ* 6 หน่วยกิต 

329412 การจัดการและควบคุมระบบ 3(2-2-5) 324493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 บ้าบัดของเสียอันตราย  รวม 6 หน่วยกิต 

329413 การจัดการและควบคุมมลพิษ 3(2-2-5)    

 ทางอากาศ     

329415 การจัดการเหตุร้าคาญ กลิ่น 3(2-2-5)    

 และเสียง     

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)    

รวม 18 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
  :  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
  :  B.Sc. (Occupational Health and Safety) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       140 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด้าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน                     107 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     

 วิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  จ านวน                       17 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

 Mathematics I   Life Science Physics  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 

 Principle of Chemistry   Fundamental Biochemistry  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)    

 Biology I     
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 วิชาพื้นฐานสาธารณสุข   จ านวน                      13 หน่วยกิต 

325202 อาชีวเวชศาสตร์  2(1-2-3) 363219       กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 3(2-3-6) 

 Occupational Medicine   Fundamental Anatomy  

327332 สารสนเทศสุขภาพ   2(1-2-3) 367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

 Health Information   Human Physiology  

361353 จุลชีววิทยาปรสิตวิทยา    3(2-3-6)    

 และโรคติดต่อ     

 Microbiology Parasitology and Infectious Diseases    

      

 กลุ่มวิชาชพีสาธารณสุข   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 324326 การป้องกันและควบคุมโรค  3(2-2-5) 
 Health Education and Health Behavior  Prevention and Disease Control 

324322 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 
 Epidemiology   บูรณาการ  

324323 การบ้าบัดโรคเบื้องต้น  3(2-2-5)  Field Training Integration  

 Basic Medical Care  324428 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 
324324 การบริหารงานสาธารณสุข 3(2-2-5)  Research Methodology  

 Public Health Administration  325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  3(2-2-5) 
324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ  3(2-2-5)  Occupational Health and Safety 

 และกฎหมายสาธารณสุข  329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
 Professional Ethics and Public Health Law  Environmental Health  

      

 กลุ่มวิชาเอก     

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       40 หน่วยกิต 

325121 หลักความปลอดภัยในการท้างาน 2(1-2-3) 325353 การฝึกปฏิบัติงานทาง  2(0-6-3) 

 Principle of Safety at Work   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม  

325131 พืน้ฐานวิศวกรรมส้าหรับงาน  2(1-2-3)  Industrial Hygiene and Safety Practice 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 325412 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Basic Engineering for Occupational Health and   Seminar  

 Safety   325413 การฝึกงานวิชาชีพ* 6 หน่วยกิต 

325251 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)  Professional Training  

 Industrial Hygiene  325414 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

325311 การยศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5)  Co-operative Education  

 ในการท้างาน  325415 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Ergonomics and Work Physiology  Independent Study  
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325322 การบริหารงานอาชีวอนามัย 2(1-2-3) 325424 กระบวนการผลติและอันตราย 2(1-2-3) 

 และความปลอดภัย   Process and Hazards  

 Occupational Health and Safety Management 325425 การจัดการเพลิงไหม้ 2(1-2-3) 

325323 การประเมินและการจัดการ  2(1-2-3)  และเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี  

 ความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  Fire and Chemical Emergency Management 

 Occupational Health and Safety Risk Assessment 325434 การระบายอากาศ 2(1-2-3) 

325332 วิศวกรรมความปลอดภัย 2(1-2-3)  ในทางอุตสาหกรรม  

 Safety Engineering   Industrial Ventilation  

325333 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 325442 ระบบการจัดการมาตรฐาน  2(1-2-3) 

 อุตสาหกรรม   อาชีวอนามัย ความปลอดภัย  
 Industrial Environmental Pollution Management  และสิ่งแวดล้อม  

325341 กฎหมายอาชีวอนามัย  2(1-2-3)  Management System of Standard  

 ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม   Occupational Health, Safety and  

 Law of Occupational Health Safety and   Environment  

 Environment    

325352 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง  3(1-4-4) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม       

 Industrial Hygiene Sampling and Analysis    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                        4 หน่วยกิต 

325362 จติวิทยาอาชีวอนามัย 2(1-2-3) 325365 องค์กรและการจัดการ 2(1-2-3) 

 Occupational Health Psychology  ด้านความปลอดภัย  

325363 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 2(1-2-3)  Safety Organization and Management 

 และสิ่งแวดล้อม  325461 การฝึกอบรมและการสื่อสาร 2(1-2-3) 

 Environmental and Occupational Toxicology  ทางด้านความปลอดภัย  

325364 วิศวกรรมและการบริหาร 2(1-2-3)  Safety Training and Communication 

 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง     

 Safety Engineering and Management in     

 Construction     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี        จ านวน                        6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด้าเนินชวีิต  3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

 และสิ่งแวดล้อม  244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 325121 หลักความปลอดภัย 2(1-2-3) 
243101 ชีววิทยา1 4(3-3-8)  ในการท้างาน  

325101 อาชีวอนามัย 3(2-2-5) 325131 พืน้ฐานวิศวกรรมส้าหรับ 2(1-2-3) 
 และความปลอดภัย   งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

รวม 19 หน่วยกิต 329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
   รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 324322 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 
 ในสังคม  325202 อาชีวเวชศาสตร์ 2(1-2-3) 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 325251 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)  

324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ  3(2-2-5) 361353 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา  3(2-3-6) 

 และกฎหมายสาธารณสุข   และโรคติดต่อ  

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 3(2-3-6) 365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) รวม 20 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

324323 การบ้าบัดโรคเบื้องต้น 3(2-2-5) 324326 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 
324324 การบริหารงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 324327 การฝกึปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 
325322 การบริหารงานอาชีวอนามัย  2(1-2-3)  บูรณาการ  

 และความปลอดภัย  325311 การยศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 
325332 วิศวกรรมความปลอดภัย 2(1-2-3)   ในการท้างาน  

325341 กฎหมายอาชีวอนามัย  2(1-2-3)  325323 การประเมินและการจัดการ 2(1-2-3) 

 ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม   ความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย 

325352 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง 3(1-4-4)  และความปลอดภัย  

 ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  325333 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 
325xxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x)  อุตสาหกรรม  

รวม 17 หน่วยกิต 325353 การฝึกปฏิบัติงานทาง 2(0-6-3) 
    สุขศาสตร์อุตสาหกรรม  

   327332 สารสนเทศสุขภาพ 2(1-2-3) 

   325xxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

 324428 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

325412 สัมมนา 1(0-2-1) 325413 การฝึกงานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

325424 กระบวนการผลิตและอันตราย 2(1-2-3) 325414 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

325425 การจัดการเพลิงไหม้ 2(1-2-3) 325415 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 และเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี  รวม 6 หน่วยกิต 

325434 การระบายอากาศ 2(1-2-3)    

 ในทางอุตสาหกรรม     

325442 ระบบการจัดการมาตรฐาน 2(1-2-3)    

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 18 หน่วยกิต    
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คณะเภสัชศาสตร์ 

School of Pharmaceutical Sciences 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ิมเปิด            
การเรียนการสอนเม่ือปี พ.ศ. 2546 เดิมเป็นส่วนหนึ่ง 
ของส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซ่ึงประกอบด้วย
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 

จึงได้มีการแยกการจัดการเรียนการสอนเป็นส านักวิชา
เภสัชศาสตร์ หลังจากที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ยกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  จึงเปลี่ยน ช่ือเป็น             
คณะเภสัชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตเภสัชกรให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ มุ่งเน้นการกระจายเภสัชกร             
สู่ภาคเหนือตอนบน อันเป็นการเพิ่ มบุคลากรให้แก่
ภูมิภาค ซ่ึงจะมีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้ และการ
คุ้มครองด้านยา แก่บุคลากร ทางการแพทย์  ผู้ป่วย               
และประชาชนทั่วไป  

 

หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ 
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

 1. เภ สั ช ก ร ใน โร งพ ย าบ าล สั ง กั ด ต่ า ง ๆ  เช่ น 
โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน 

 2. ท างานในร้านยา หรือบริษัทเอกชน ในต าแหน่ง
เภสัชกร 
 3. เภสัชกรนักวิจัย ท างานเป็นนักวิจัยในศูนย์วิจัย 
บริษัทยา หรือมหาวิทยาลัย 

 4. เภสัชกรในงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมาย
ปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 5. เภสั ชกรประจ าบ ริษัทยา ป ฏิบั ติ งาน ในฝ่ าย        
ขึ้นทะเบียนยา/บริการสารสนเทศทางยา/ผลิตยา/ควบคุม

คุณภาพ/เภสัชกรควบคุมงานวิจัยในมนุษย์ และเภสัชกร
ฝา่ยการตลาด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เคร่ืองส าอาง 
 1. นักวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการการผลิต
และจัดจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 
 2.  นักวิชาการในสถาบันสุขภาพและความงาม 

 3.  ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตเคร่ืองส าอาง จ าหน่าย
และน าเขา้วัตถุดิบทางเคร่ืองส าอาง 
 4.  นักวิจัยหรือนักวิชาการท างานเก่ียวกับความ
ปลอดภัยของเคร่ืองส าอางในหน่วยงานของสถาบันต่าง ๆ 

 5. นักการตลาดในธุรกิจเคร่ืองส าอาง 
 6. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

สถานที่ต้ัง 
คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3182 

โทรสาร 0 5446 6690 

E-mail : pharmacy@up.ac.th 

Website : www.pharmacy.up.ac.th 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม)  

  :  Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)  

 ช่ือย่อ :  ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)  

  :  Pharm.D. (Pharm. Care)  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      228 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
 Thai language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English    

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 
 Civilization and Local Wisdom   Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้    

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

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

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 
 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Social Dance   Football  

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

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 
 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

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

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 หมวดศกึษาทั่วไปวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

      

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

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

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

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

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

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

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

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

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

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

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

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

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

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

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

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

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

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

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      192 หน่วยกิต 

 วิชาแกน                         จ านวน                      144 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์   จ านวน                       49 หน่วยกิต 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 364311 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-6) 

 English for Communication   Medical Microbiology I  

241151 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 364312 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 3(2-3-6) 

 Calculus I   Medical Microbiology II  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 364316 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ท่ัวไป 2(2-0-4) 

 Principle of Chemistry   General Medical Parasitology  

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8) 365213 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1 3(2-3-6) 

 Physical Chemistry  and Applications  Basic Medical Biochemistry I  

242141 เคมีอนิทรีย์   4(3-3-8) 365214 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 2 3(2-3-6) 

 Organic Chemistry   Basic Medical Biochemistry II 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 367221 สรีรวิทยาการแพทย์ 1 3(2-3-6) 

 Cell and Molecular Biology   Medical Physiology I  

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 367222 สรีรวิทยาการแพทย์ 2  4(3-3-8) 

 Introductory Physics   Medical Physiology II  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6)    

 Basic Anatomy     

      

      

      



192 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                       95 หน่วยกิต 

341141 บทน้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม 1(1-0-2) 341441 เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว  3(0-9-5) 
 Introduction to Pharmacy Profession  Family Practice Pharmacy  

341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 3(2-3-6) 341442 กฎหมายทางเภสัชกรรม 2(2-0-4) 

 Pharmaceutical Quality Control I   Laws in Pharmacy  

341221 บทน้าทางเภสัชกรรม 2(2-0-4) 341443 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 

 Introduction to Pharmaceutics   Basic Pharmacoepidemiology 

341222 เภสัชกรรม 1  3(2-3-6) 341444 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ 1(0-2-1) 

 Pharmaceutics I   Professional Ethics  

341301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 4(3-3-8) 341445 การบริหารทางเภสัชศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Pharmaceutical Quality Control II   และบทบาทเภสัชกร  

341302 เภสัชเคมี 1 3(3-0-6)  Research Methodology and Biostatistics 

 Pharmaceutical Chemistry I   for Pharmaceutical Care  

341311 บทน้าสู่เภสัชเวท 2(1-3-4) 341451 เภสัชสนเทศ 3(2-3-6) 

 Introduction to Pharmacognosy   Pharmacoinformatics  

341312 เภสัชเวท 1 3(2-3-6) 341452 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 1 5(4-2-9) 

 Pharmacognosy  I   Applied Pharmacotherapeutics I 

341321 เภสัชกรรม 2 4(3-3-8) 341453 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 2  5(3-6-9) 

 Pharmaceutics  II   Applied Pharmacotherapeutics II 

341322 เภสัชกรรม 3  4(3-3-8) 341454 ระเบยีบวิธวีิจัยและสถิติ 3(2-2-5) 

 Pharmaceutics  III   ส้าหรับบริบาลเภสัชกรรม  

341331 เภสัชวิทยา 1 4(4-0-8)  Research Methodology and Biostatistics  

 Pharmacology I   for Pharmaceutical Care  

341332 เภสัชวิทยา 2 3(3-0-6) 341541 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ 2(1-3-4) 
 Pharmacology II   Professional Communication  

341333 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ 3(3-0-6) 341542 เภสัชศาสตร์สังคมและ 2(2-0-4) 

 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics  พฤติกรรม  

341341 เภสัชเวชศาสตร์ครอบครัว 3(2-3-6)  Social and Behavioral Aspects in 

 Family Medicine Pharmacy   Pharmacy  

341401 เภสัชเคมี 2 3(3-0-6) 341543 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 

 Pharmaceutical Chemistry  II   Basic Pharmacoeconomics  

341411 เภสัชเวท 2 3(2-3-6) 341554 การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม     7 หน่วยกิต 

 Pharmacognosy  II   Pharmacy Training (จ้านวนช่ัวโมง                     
341421 เภสัชกรรม 4 3(2-3-6)  ฝกึงานไม่น้อยกว่า 400 ช่ัวโมง) 

 Pharmaceutics  IV     
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341431 การทบทวนขอ้มูลยาใหม่ 1(0-3-2) 341591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 3(0-9-5) 

 Current Drug Review   Research Project in Pharmaceutical Sciences 

      

 วิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        48 หน่วยกิต 

 จ านวนช่ัวโมงรายวิชาปฏิบัติการ  จ านวนไม่น้อยกว่า      1600 ช่ัวโมง 
 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       38 หน่วยกิต 

341551 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 3  5(3-6-9) 341651 ปฏิบัติการเภสัชกรรม  5 หน่วยกิต 

 Applied Pharmacotherapeutics III   อายุรศาสตร์  

341552 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 4 5(3-6-9)  Clerkship : Medicine  

 Applied Pharmacotherapeutics IV 341652 ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศ   5 หน่วยกิต 

341553 บทน้าสู่ปฏิบัติการทางบริบาล 3(1-6-5)  ทางยา  

 เภสัชกรรม  341653 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน        5 หน่วยกิต 

 Introduction to Clerkship   Clerkship : Community Pharmacy 

341642 ปฏิบัติการการจัดการระบบยา 5หน่วยกิต 341654 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ปว่ยนอก  5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Medication management system  Clerkship : Ambulatory  Care  

341651 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์     5 หน่วยกิต    

 Clerkship : Medicine     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         10 หน่วยกิต 

341601 ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ 5 หน่วยกิต 341656 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม      5 หน่วยกิต 

 ธรรมชาติและเคมียา   ขัน้สูง  

 Clerkship : Natural Products and Medicinal   Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care 

 Chemistry Research  341657 ปฏิบัติการด้านขอ้มูลยาใน          5 หน่วยกิต 

341611 ปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก 5 หน่วยกิค  บริษัทยา  

 Clerkship : Complementary and Alternative   Clerkship : Drug Information in  

 Medicine   Pharmaceutical Industry  

341621 ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะราย 5 หน่วยกิต 341658 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์ 5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Extemporaneous Preparation  คลินิก  

341641 ปฏิบัติการวิจัยด้านเภสัชกรรม  5 หน่วยกิต  Clerkship : Clinical Pharmacokinetics 

 Clerkship : Research in Pharmacy Practice 341691 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

341655 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม  5 หน่วยกิต  Co-operative Education  

 ส้าหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม     

 Clerkship : Pharmaceutical Care in Special Group    

 วิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก* 3(x-x-x) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

241151 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 004xxx พลานามัย 1(0-2-1) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก* 3(x-x-x) 
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการน้าไป  4(3-3-8) 

341141 บทน้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม 1(1-0-2)  ประยุกต์    

รวม 21 หน่วยกิต 242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 002126 ศิลปะในชวีิต รวม 20 หน่วยกิต 

ประจ้าวัน หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 006141 คอมพิวเตอร์ 
 สารสนเทศขั้นพืน้ฐาน 

  

 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก* 3(x-x-x) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน* 3(3-0-6) 

005172 การจัดการด้าเนินชวีิต 3(2-2-5) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

341221 บทน้าทางเภสัชกรรม 2(2-0-4) 341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 3(2-3-6) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 341222 เภสัชกรรม 1 3(2-3-6) 

365213 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1 3(2-3-6) 365214 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

367221 สรีรวิทยาการแพทย์ 1 3(2-3-6) 367222 สรีรวิทยาการแพทย์ 2 4(3-3-8) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษ    

เชิงวิชาการ  
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

341301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 4 (3-3-8) 341302 เภสัชเคมี 1 3(3-0-6) 

341311 บทน้าสู่เภสัชเวท  2(1-3-4) 341312 เภสัชเวท 1  3(2-3-6) 

341321 เภสัชกรรม 2  4(3-3-8) 341322 เภสัชกรรม 3  4(3-3-8) 

341331 เภสัชวิทยา 1 4(4-0-8) 341332 เภสัชวิทยา 2   3(3-0-6) 

364311 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-6) 341333 ชีวเภสัชกรรมและเภสัช 3(3-0-6) 

364316 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ท่ัวไป 2(2-0-4)  จลนศาสตร์  

รวม 19 หน่วยกิต 341341 เภสัชเวชศาสตร์ครอบครัว 3(2-3-6) 

   364312 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 3(2-3-6) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

341401 เภสัชเคมี 2 3(3-0-6) 341431 การทบทวนขอ้มูลยาใหม่ 1(0-3-2) 

341411 เภสัชเวท 2 3(2-3-6) 341443 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 

341421 เภสัชกรรม 4 3(2-3-6) 341444 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ 1(0-2-1) 

341441 เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว 3(0-9-5) 341445 การบริหารทางเภสัชศาสตร์ 3(2-2-5) 

341442 กฎหมายทางเภสัชกรรม 2(2-0-4)  และบทบาทเภสัชกร  

341451 เภสัชสนเทศ 3(2-3-6) 341453 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 2 5(3-6-9) 

341452 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 1 5(4-2-9) 341454 ระเบยีบวิธวีิจัยและสถิติส้าหรับ 3(2-3-6) 

รวม 22 หน่วยกิต  บริบาลเภสัชกรรม  

   xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 341552 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 4  5(3-6-9) 

341541 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ 2(1-3-4) 341553 บทน้าสู่ปฏิบัติการทางบริบาล 3(1-6-5) 

341542 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม 2(2-0-4)  เภสัชกรรม  

341543 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 341554 การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 7 หน่วยกิต 

341551 เภสัชบ้าบัดประยุกต์ 3  5(3-6-9)  (จ้านวนช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 400 ช่ัวโมง) 
xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 341591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 3(0-9-5) 

รวม 17 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 6 

341642 ปฏิบัติการการจัดการระบบยา 5 หน่วยกิต 

341651 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์ 5 หน่วยกิต 

341652 ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศทางยา 5 หน่วยกิต 

341653 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 5 หน่วยกิต 

341654 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ปว่ยนอก 5 หน่วยกิต 

3416xx วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

รวม 35 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ จ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติการวิชาเอกไม่น้อยกว่า 1600 ช่ัวโมง  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 
 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง)  

  :  Bachelor of Science (Cosmetic Science)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง)  

  :  B.Sc. (Cosmetic Science)  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       130 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี ้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
 Thai language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English    

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 
 Civilization and Local Wisdom   Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้    

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

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

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 
 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Social Dance   Football  

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

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 
 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

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

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 หมวดศกึษาทั่วไป วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

      

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

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

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

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

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

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

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

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

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

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิและสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and The World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    

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

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

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

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

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

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

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in The Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       94 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       41 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์   จ านวน                       37 หน่วยกิต 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 
 English for Communication   Biostatistics  

241151 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 
 Calculus I   General Microbiology  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 
 Principle of Chemistry   General Biochemistry  

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8) 363204 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
 Physical Chemistry and Applications  Introductory anatomy  

242141 เคมีอนิทรีย์   4(3-3-8) 367203 สรีรวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 Organic Chemistry   Introduction to Physiology  

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8)    

 Introductory Physics     

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                         4 หน่วยกิต 

342210 วทิยาศาสตร์เครื่องส้าอาง 2(2-0-4) 342211 วัตถุดิบที่ใช้ในเคร่ืองส้าอาง 2(2-0-4) 

 เบ้ืองต้น   Raw Materials in Cosmetics  

 Introduction to Cosmetic Science    
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 วิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        53 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับ   จ านวน                       47 หน่วยกิต 

342220 กฎหมายและจริยธรรมทาง 2(2-0-4) 342325 การประเมินคุณภาพและ 3(2-3-6) 
 เคร่ืองส้าอาง   ความปลอดภัยของเคร่ืองส้าอาง 

 Laws and Ethics in Cosmetics   Quality and Safety Assessment of Cosmetics 

342221 การผลิตเคร่ืองส้าอางที่เป็นมิตร 2(2-0-4) 342326 สุคนธบ้าบัด 3(2-3-6) 
 กับสิ่งแวดล้อม   Aromatherapy  

 Good and Green Manufacturing in Cosmetics 342327 เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองส้าอาง 3(2-2-5) 

342222 ผลิตภัณฑ์ดูแลผวิหนัง 3(2-3-6)  Technology in Cosmetic Formulation 

 Skin Care Products  342328 สัมมนา 1(0-3-2) 
342320 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 3(2-3-6)  Seminar  

 Hair Care Products  342329 โครงงาน 1 1(0-3-2) 
342321 สารธรรมชาติท่ีใช้ในเคร่ืองส้าอาง 4(3-3-8)  Senior Project I  

 Natural Substances in Cosmetics 342430 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ือง 3(2-3-6) 
342322 การตลาดและการเป็น 3(2-2-5)  ส้าอาง 

 ผูป้ระกอบการของธุรกิจเคร่ืองส้าอาง  Cosmetic Products Development 

 Marketing and Entrepreneurship of Cosmetic  342431 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Business   เคร่ืองส้าอาง  

342323 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอางแต่งสีผิว 3(2-3-6)  Labeling and Packaging of Cosmetics 

 Color Cosmetic Products  342432 โครงงาน 2 1(0-3-2) 
342324 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6)  Senior Project II  

 Research Methodology  342433 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

    Professional Training  

  342434 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

   Co-operative Education  

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

342340 สปาเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 342342 อาหารเสริม 3(2-2-5) 
 Spa for Health   Dietary Supplements  

342341 เทคโนโลยีชีวภาพทาง 3(2-2-5) 342343 สุขภาพและความงาม 3(2-3-6) 
 เคร่ืองส้าอาง   Health and Beauty  

 Biotechnology for Cosmetics     

      

 วิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  ทอ้งถ่ิน*  

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

รวม 17 หน่วยกิต 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

   005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

   242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

   365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

   รวม 20 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก* 3(x-x-x) 00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 
00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 
361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 367203 สรีรวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 
242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8) 363204 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
342210 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส้าอาง 2(2-0-4) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 
 เบื้องต้น  342220 กฎหมายและจริยธรรม 2(2-0-4) 
342211 วัตถุดิบที่ใช้ในเคร่ืองส้าอาง 2(2-0-4)  ทางเคร่ืองส้าอาง  

รวม 18 หน่วยกิต 342221 การผลิตเคร่ืองส้าอางที่เป็น 2(2-0-4) 
    มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ 342222 ผลิตภัณฑ์ดูแลผวิหนัง 3(2-3-6) 
 เชิงวิชาการ English for Academic Purposes รวม 20 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

342320 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 3(2-3-6) 342325 การประเมินคุณภาพและ  3(2-3-6) 

342321 สารธรรมชาติท่ีใช้ใน 4(3-3-8)  ความปลอดภัยเคร่ืองส้าอาง  

 เคร่ืองส้าอาง  342326 สุคนธบ้าบัด  3(2-3-6) 

342322 การตลาดและการเป็น 3(2-2-5) 342327 เทคโนโลยีการผลิต 3(2-2-5) 

 ผูป้ระกอบการของธุรกิจเคร่ืองส้าอาง  เคร่ืองส้าอาง  

342323 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอางแต่งสีผิว 3(2-3-6) 342328 สัมมนา 1(0-3-2) 

342324 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 342329 โครงงาน 1 1(0-3-2) 
xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)       342xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

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

   รวม 17 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

342430 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) 342433 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 เคร่ืองส้าอาง  342434 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

342431 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) รวม 6 หน่วยกิต 

 เคร่ืองส้าอาง     

342432 โครงงาน 2 1(0-3-2)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 13 หน่วยกิต    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

School of Political and Social Science 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถือเป็นคณะน้องใหม่
ในปริมณฑลแห่งการแสวงหาความรู้และบนหนทาง             
แห่งปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ”             
ของมหาวิทยาลัยพะเยา อันมีท่ีมาดังนี้ 
 ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เร่ิมเปิด
ด าเนินการการเรียนการสอนคร้ังแรกที่โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยเร่ิมสอนด้านวิทยาศาสตร์
และด้านสังคมศาสตร์ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้ย้ายที่ท าการมา   
ณ ที่ตั้งปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2545 สาขาวิชาพัฒนาสังคม          
ก็ได้ถือก าเนิดขึ้นภายใต้สังกัด ส านักวิชาศิลปศาสตร์  
และให้หลังเพียง 1 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ ก็ได้แยกตัว
ออกมาพรอ้มๆกับคณาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงกัน 

 นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2546 ยังได้มีการเปิดหลักสูตร
พัฒนาสังคม โครงการพิเศษขึ้น อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้           
ก็ถูกปิดลงเม่ือสิ้นปีการศึกษา 2556 แต่ด้านสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ยังมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร            
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)            
ทั้งแผน ก และแผน ข โดยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และเม่ือขึ้นปี 2555 ได้มีการเปิด
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ขึ้นอีกด้วย 

 อนึ่ง จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติให้
เปลี่ยนช่ือจาก “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา” มาเป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เม่ือวันที่ 
21 กรกฎาคม 2550 นั้น ต่อมาในวันที่ 12 กรกฎาคม 
2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็ได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ขึ้น จนต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ก็ได้รับการจัดตั้งเป็น 
“มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามราชกิจจานุเบกษา โดยเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการเต็มรูปแบบ 
และส านักวิชาศิลปศาสตร์  ก็ ได้ เปลี่ ยน ช่ือมาเป็ น          
คณะศิลปศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน 

 นับจากวันที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทดลองเพาะ
กล้าความรู้จนถึงวันนี้กว่า 18 ปี  และนับตั้ งแต่วันที่
สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาพัฒนาสังคม ได้หัดบิน
ภายใต้อ้อมอกของคณะศิลปศาสตร์จนถึงวันนี้กว่า 10 ป ี
ระยะเวลาดังกล่าวนานพอที่จะเป็นที่แน่ใจได้แล้วว่า 
สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ แข็งแรงพอและพร้อมแล้ว            
ที่จะโบยบินไปแสวงหาความรู้และหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์
แห่งปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง
ศาสตร์ของตนเอง มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้มีประกาศ
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557  
เพื่อจัดตั้งคณะใหม่ ในนาม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  รัฐศาสตรบัณฑิต 

  :  Bachelor of Political Science 

 ช่ือย่อ :  ร.บ. 
  :  B.Pol.Sc. 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       130 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

      

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society    

     

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       94   หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน        จ านวน                       33   หน่วยกิต 

100001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ 3(3-0-6) 192102 ความสัมพันธร์ะหว่าง 3(3-0-6) 
 กฎหมาย   ประเทศเบือ้งต้น  

 Introduction to Law   Introduction to International Relations 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 192201 ปรัชญาการเมือง 3(3-0-6) 

 Introduction to Economics   Political Philosophy  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 192301 การเมืองการปกครอง 3(3-0-6) 

 เฉพาะ   เปรียบเทยีบ  

 English for Specific Purposes   Comparative Politics and Government 

161131 จติวิทยาสังคม  3(3-0-6) 192302 ระเบยีบวิธวีิจัย       3(2-2-5) 

 Social Psychology      Research Methodology  
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191100 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 ขัน้พืน้ฐาน   Introduction to Public Administration 

 Fundamental Humanities and Social Sciences    

192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)    

 Introduction to Political Science     

      

 กลุ่มวิชาเอก                  จ านวน                      55   หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ            จ านวน                       34   หน่วยกิต 

192111 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 192312 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  กฎหมายปกครอง  

192211 รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง 3(3-0-6)  Constitutional and Administrative Laws 

 การเมือง  192313 การเมืองระหว่างประเทศร่วม 3(3-0-6) 
 Constitution and Political Institution  สมัย  

192212 ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ 3(3-0-6)  Contemporary International Politics 

 Thai Foreign Relations  192314 การปกครองทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 
192213 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)  Local Government  

 State, Society and Public Policy  192315 เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง 3(3-0-6) 
192214 ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ 3(3-0-6)  ประเทศ  

 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  International Political Economy    

 International Relations of Southeast Asia 192411 สัมมนา 1(0-2-1) 
192311 ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ  3(3-0-6)  Seminar  

 การเมือง และสังคมของภาคเหนือตอนบน 193407 การบริหารงานภาครัฐไทย 3(2-2-5) 
 History, Economy, Politics and Society of   Thai Public Administration  

 Upper Northern Thailand     
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        21 หน่วยกิต 

 นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ต้องเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกเพียง 1 กลุ่ม จากจ านวนทัง้สิน้ 4 กลุ่ม ได้แก่  
1. กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง 2. กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถ่ิน 3. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และ 4. กลุ่มวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นจ านวน              
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ตามรายละเอียดดังนี้ 

      

 กลุ่มวิชาการเมอืงการปกครอง    

100002 กฎหมายอาญาส าหรับนัก 3(3-0-6) 192326 การเมืองกับชีวิต 3(2-2-5) 

 รัฐศาสตร์   Politics and Life    

 Criminal Law for Political Scientist 192327 ขบวนการทางการเมืองและ 3(3-0-6) 

100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับ  3(3-0-6)  สังคม  

 นักรัฐศาสตร์   Political and Social Movements 

 Civil Law and Commercial Law for Political 192328 เพศกับการเมือง  3(3-0-6) 

 Scientist   Gender and Politics   

192321 จริยธรรมและความเป็นธรรม  3(3-0-6) 192421 หัวข้อคัดสรรทาง  3(3-0-6) 

 ทางสังคม   การเมืองการปกครอง  

 Ethics and Social Justice   Selected Topics in Politics and Government 

192322 ประวัติความคดิทางการเมือง 3(3-0-6) 192422 การเมืองการปกครองของ 3(3-0-6) 

 History of Political Thoughts   ประเทศมหาอ านาจ  

192323 ความรุนแรงและสันติวิธี  3(2-2-5)  Politics and Government of Major Powers 

 Violence and Nonviolence  192423 ภูมิรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

192324 แนวคดิมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์  3(3-0-6)  Geo-Politics 

 Marxism and Post-Marxism  192424 การพัฒนา สิ่งแวดล้อม กับ 3(3-0-6) 

147312 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  3(3-0-6)  การเมือง  

 และการเลือกตั้ง   Development, Environment and Politics 

 Political Party Interest Group and Election 192425 ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร์  3(3-0-6) 

    กับการเมือง  

    Language, Literatures, Films and Politics 

      

 กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถ่ิน    

192331 ประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วม 3(3-0-6) 192335 การเมืองและการกระจาย 3(3-0-6) 

 ในการเมืองท้องถ่ิน   อ านาจทางการศึกษาในท้องถ่ิน 

 Democracy and Public Participation in Local   Politics and Educational Decentralization in  

 Government  Local Administration  
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192332 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 192431 การบริหารจัดการทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 

 และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง   อิเล็กทรอนิกส์  

 Local Government and Related Law  E-Local Governance  

192333 การเมืองและการปกครอง  3(3-0-6) 192432 นวัตกรรมเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

 ทอ้งถ่ินเปรียบเทยีบ     ทอ้งถ่ิน  

 Comparative Local Government   Innovations for Local Management 

192334 ภาวะผู้น าและชนช้ันน า 3(3-0-6) 192433 หัวข้อคัดสรรทางการปกครอง 3(3-0-6) 

 ทางการเมือง   ทอ้งถ่ิน  

 Leadership and Political Elite   Selected Topics in Local Government 

      

 กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

192341 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์  3(3-0-6) 192349 นโยบายต่างประเทศของไทย 3(3-0-6) 

 ระหว่างประเทศ   Thai Foreign Policy 

 History of International Relations   192441 นโยบายต่างประเทศของ 3(2-2-5) 

192342 กฎหมายระหว่างประเทศ  3(3-0-6)  ประเทศมหาอ านาจ  

 International Law   Foreign Policy of Major Powers 

192343 องค์การระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 147393 การเมืองโลกผา่นสื่อ  3(2-2-5) 

 International Organizations   Global Politics through Media 

192344 ทฤษฎีความสัมพันธร์ะหว่าง 3(3-0-6) 192443 ความสัมพันธร์ะหว่างกลุ่ม 3(3-0-6) 

 ประเทศ   ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

 Theories of International Relations  Affairs of Greater Mekong Subregion  

147381 ยุทธศาสตร์และความม่ันคงระหว่าง 3(3-0-6)  Countries  

 ประเทศ 192444 พรมแดนศึกษา 3(3-0-6) 
 Strategic Studies and International Security  Boundary Studies  

192346 สิทธมินุษยชนในระบบความ 3(2-2-5) 192445 การทูตและการเจรจา  3(3-0-6) 

 สัมพันธร์ะหว่างประเทศ   ระหว่างประเทศ 

 Human Rights in the International System  Diplomacy and International Negotiation 

192347 การก่อการร้ายในการเมืองโลก 3(3-0-6) 192446 ความสัมพันธร์ะหว่าง 3(3-0-6) 
 Terrorism in International Politics  ประเทศของภูมิภาคท่ีเลือกศึกษา 

192348 การวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6)  International Relations of a Selected Region 

 ต่างประเทศและกระบวนการก าหนดนโยบาย    

 ต่างประเทศ   

 Analysis of Foreign Policy and Process of     

 Foreign Policy Making    
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 กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์     

193231 การจัดการองคก์ารสาธารณะ 3(3-0-6) 193352 การบริหารโครงการ   3(2-2-5) 
 Public Organization Management  Project Management  

193241 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 193354 การต่อต้านทุจริต 3(3-0-6) 
 ภาครัฐ   Anti-Corruption  

 Human Resource Management in Public  193442 ไตรภาคีสัมพันธส์ าหรับนัก 3(2-2-5) 
 Sector   บริหารภาครัฐ  

193251 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)  Tripartite Relations for Public Administrators 

 Public Policy    193444 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 3(2-2-5) 
193302 การบริหารงานคลังสาธารณะ 3(3-0-6)  Conflict Resolution  

 Public Finance Administration     

193303 การบริหารทอ้งถ่ิน 3(2-2-5)    

 Local Governance     

      

 วิชาสหกิจศึกษา การฝึกงาน การศึกษาอิสระ  6   หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา  

192451 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 192453 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Independent  Study   Co-operative Education  

192452 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต    

 Professional Training     

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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แผนการศึกษา     

      

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

100001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  สิ่งแวดล้อม  

191100 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 161131 จติวิทยาสังคม 3(3-0-6) 
 ขัน้พืน้ฐาน  192102 ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  เบื้องต้น  

รวม 18 หน่วยกิต 192111 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
   รวม 18 หน่วยกิต 

    

    

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการ 3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล 3(2-2-5)  แสดงออกในสังคม  

192201 ปรัชญาการเมือง 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6) 

192212 ความสัมพันธไ์ทยกับ 3(3-0-6)  วัตถุประสงค์เฉพาะ  

 ต่างประเทศ  192211 รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง 3(3-0-6) 

193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  การเมือง  

รวม 18 หน่วยกิต 192213 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 

   192214 ความสัมพันธร์ะหว่าง 3(3-0-6) 

    ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

192301 การเมืองการปกครอง 3(3-0-6) 192314 การปกครองทอ้งถ่ิน  3(3-0-6) 

 เปรียบเทยีบ  192315 เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง 3(3-0-6) 

192302 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5)  ประเทศ  

192311 ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ  3(3-0-6) 192xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 การเมือง และสังคมของภาคเหนือตอนบน 192xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

192312 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ 3(3-0-6) 192xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 กฎหมายปกครอง  xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

192313 การเมืองระหว่างประเทศร่วม 3(3-0-6)    

 สมัย  รวม 18 หน่วยกิต 

192xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x)    

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

147410 สัมมนา 1(0-2-1) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

192xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 192451 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

192xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 192452 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

192xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 192453 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

193407 การบริหารงานภาครัฐไทย 3(2-2-5) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 
  :  Bachelor of Arts (Social Development) 

 ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 
  :  B.A. (Social Development) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       124 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Multicultural Society  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Ready English    Communication in Digital Society 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Explorative English   และสิ่งแวดล้อม  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Step UP English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Citizen Mind by Citizenship 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
    ในสังคม  

    Socialized Personality  

     

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        88 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

191103 การประกอบการทางสังคม 3(2-2-5) 191300 ระเบยีบวิธวีิจัยและสถิติ  3(2-2-5) 
 Social Entrepreneurship   Research Methodology and Statistics 

191200 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา  3(3-0-6) 191301 การด าเนินงานพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 
 สังคม   Social Development Operation 

 Social Development Concept and Theory    

      

      

      

      



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 213 

 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

100001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 191201 จติวิทยาสังคมแนวสังคม 3(3-0-6) 
 Introduction to Law   วิทยา 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  Sociological Social Psychology 

 Introduction to Economics  192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)  Introduction to Political Science 

 เฉพาะ     

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       31 หน่วยกิต 

191100 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 191205 ระบบบริหารราชการไทยกับ 3(2-2-5) 
 ขัน้พืน้ฐาน   การพัฒนาสังคม  

 Fundamental Humanities and Social Sciences  Thai Public Administration System and Social  

191101 ปรัชญาสังคม 3(3-0-6)  Development 

 Social Philosophy  191302 สังคมสงเคราะห์และ  3(2-2-5) 
191102 ทฤษฎีและวิธวีิทยาทางสังคม 3(2-2-5)  สวัสดิการสังคมเบื้องต้น  

 วิทยาและมานุษยวิทยา 1  Fundamental Social Work and Social Welfare    

 Sociological and Anthropological Theory and  191303 การบริหารนโยบาย  3(2-2-5) 
 Methodology I   สาธารณะกับการพัฒนาสังคม 

191202 ทฤษฎีและวิธวีิทยาทางสังคม 3(2-2-5)  Public Policy Administration and Social  

 วิทยาและมานุษยวิทยา 2    Development  

 Sociological and Anthropological Theory and 191304 การวางแผน และการ 3(2-2-5) 
 Methodology II   ประเมินโครงการ 

191203 โลกาภิวัตน์กับทอ้งถ่ินนิยม  3(3-0-6)  Development Plan and Development  

 Globalization and Localism   Project Evaluation  

191204 ปัญหาสังคมกับการพัฒนาใน  3(2-2-5) 191400 สัมมนา  1(0-3-2) 
 ประชาคมอาเซียน   Seminar  

 Social Problems and Development in ASEAN    
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        24 หน่วยกิต 

 นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมต้องเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกเพียง 1 กลุ่ม จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ ได้แก่ กลุ่มวิชา  
การวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาสังคม กลุ่มวิชาการ 
จัดการสังคมและการบริหารงานทอ้งถ่ิน และกลุ่มวิชาสังคมศึกษานิสิตสามารถเลือกเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม   

191311 ประวัติศาสตร์เศรษฐกจิ  3(3-0-6) 191417 นโยบายเศรษฐกจิและสังคม 3(2-2-5) 
 การเมืองของการพัฒนา   กับการพัฒนาสังคม 

 History of Economic-Politics in Development  Economic and Social Policy and Social  

191312 ระบบราชการกับการก าหนดนโยบาย 3(2-2-5)  Development  

 Bureaucratic Systems and Policy Making 191418 การวางแผนและการจัดการ 3(2-2-5) 
191313 การวางแผนภาคและเมือง   3(2-2-5)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 City and Regional Planning     Natural Resources and Environmental 

191314 การวางแผนกลยุทธ์  3(2-2-5)  Planning and Management 

 Strategic Planning  191419 การวิจัยเชิงประเมินกับการ 3(2-2-5) 
191315 เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม  3(2-2-5)  ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม 

 Technology and Social Development  Evaluation Research and Application in 

191416 ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)  Social Development 

 Geo-Informatics and Social Development   

    

 (2) กลุ่มวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาสังคม  

191321 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา  3(2-2-5) 191426 การบริหารและการพัฒนา  3(2-2-5) 
 มนุษย์   ทรัพยากรมนุษย์    

 Human Development Concept and Theory    Administration and Human Resource  

191322 จติวิทยาการพัฒนามนุษย์  3(2-2-5)  Development  

 Human Development Psychology 191427 ภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 
191323 ประชากรกับการพัฒนาสังคม  3(2-2-5)  Leadership for Social Development 

 Population and Social Development 191428 การศึกษาและส่งเสริม 3(2-2-5) 
191324 เทคนิคและกระบวนการพัฒนา  3(2-2-5)   ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส  

 มนุษย์   Study and Promotion of the Potential of  

 Human Development Process and Technique  Disadvantaged People  

191325 องค์การและการจัดการกับการ 3(2-2-5) 191429 การวิจัยกับการพัฒนาใน 3(2-2-5) 
 พัฒนาสังคม   องค์การ 
 Organization and Management, and Social   Research and Organization Development 

 Development     
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 (3) กลุ่มวิชาการจัดการสังคมและการบริหารงานท้องถ่ิน  

191331 ระบบการบริหารงานทอ้งถ่ิน  3(2-2-5) 191435 การศึกษาการพัฒนาเมือง  3(2-2-5) 

 Local Administration System   กับชนบท  

191332 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน   3(2-2-5)  Urban and Rural Development Study 

 Study and Analysis of Community 191436 ขา้มพรมแดนศึกษา  3(2-2-5) 

191333 ความเทา่เทยีมทางสังคม 3(2-2-5)  Cross-Border Study  

 กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 191437 ปรัชญากับสังคมไทย   3(2-2-5) 
 Social Equality and Social Movements  Philosophy and Thai Society  

191334 การพัฒนาในสังคม  3(2-2-5) 191438 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 พหุวัฒนธรรม   กับการพัฒนาสังคม  

 Development in Multicultural Society  Cultural Ecology and Social Development 

191335 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(2-2-5) 191439 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  3(2-2-5) 

 กับการพัฒนาสังคม   แบบมีส่วนร่วม  

 Qualitative Research and Social Development  Participatory Action Research  

      

 (4) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    

191341 ประวัติศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 191446 มโนทัศน์และวิธกีารสอน  3(2-2-5) 
 History and Applications   สังคมศึกษา  

191342 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนา 3(2-2-5)  Paradigm and Methodology of Social Study 

 Geography and Development  191447 สื่อกับการพัฒนาสังคม  3(2-2-5) 
191343 ศาสนากับการพัฒนา 3(3-0-6)  Media and Social Development 

 Religion and Development  191448 ทอ้งถ่ินศึกษา  3(2-2-5) 
191344 ศาสตร์แห่งพระราชา  3(2-2-5)  Local Studies  

 Science of the King  191449 การสอนสอดแทรกคุณธรรม  3(2-2-5) 
191445 พลเมืองกับการพัฒนา  3(2-2-5)  จริยธรรม  

 Citizenship and Development   Moral Teaching  

      

 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา จ านวน                        6 หน่วยกิต 

191451 การศึกษาอสิระ * 6 หน่วยกิต 191453 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

 Independent Study   Co-operative Education  

191452 การฝึกงาน *  6 หน่วยกิต หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 Professional Training     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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แผนการศึกษา     

      

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย  3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
100001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 
191100 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)  สิ่งแวดล้อม  

 ขัน้พืน้ฐาน  126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
191101 ปรัชญาสังคม 3(3-0-6) 191102 ทฤษฎีและวิธวีิทยาทางสังคมวิทยา 3(2-2-5) 
192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  และมานุษยวิทยา 1   

รวม 18 หน่วยกิต 191103 การประกอบการทางสังคม 3(2-2-5) 
   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  ในสังคม  

191201 จติวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 
191202 ทฤษฎีและวิธวีิทยาทางสังคม 3(2-2-5)  เฉพาะ  

 วิทยาและมานุษยวิทยา 2  191200 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา 3(3-0-6) 
191204 ปัญหาสังคมกับการพัฒนาใน 3(2-2-5)  สังคม  

 ประชาคมอาเซียน  191203 โลกาภิวัตน์กับทอ้งถ่ินนิยม 3(3-0-6) 
รวม 18 หน่วยกิต 191205 ระบบบริหารราชการไทยกับ 3(2-2-5) 

    การพัฒนาสังคม  

   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

191300 ระเบยีบวิธวีิจัยและสถิติ 3(2-2-5) 191301 การด าเนินงานพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 
191302 สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ 3(2-2-5) 191304 การวางแผน และการ 3(2-2-5) 

 สังคมเบื้องต้น   ประเมินโครงการ  

191303 การบริหารนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 191xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 กับการพัฒนาสังคม  191xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

191xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

191xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 15 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

191400 สัมมนา 1(0-3-2) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

191xxx   วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 191451    การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

191xxx   วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 191452    การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

191xxx   วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 191453    สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

191xxx   วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 13 หน่วยกิต    
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คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
School of Management and Information Sciences 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2547 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่  040/2546 เบื้องต้นใช้ช่ือว่า 
“กลุ่มวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ” ซึ่ งเป็ น                 
การแยกตัวออกจาก “กลุ่มศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” 
ในปัจจุบัน ต่อมาในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ           
และเปลี่ยนช่ือเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นคณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

1. หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต  
 1.1  สาขาวชิาการจัดการการสื่อสาร 
 1.2  สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 2.1  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
 2.2  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

 2.3  สาขาวชิาการตลาด 

3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเทีย่ว 

5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ          
การสื่อสาร 
 นักประชาสัมพันธ,์ พิธีกร, ผู้ประกาศ, นักข่าว, เจ้าหน้าที่
สื่อสารองค์กร, นักจัดรายการวิทยุ และอื่นๆ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 

 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบข้อมูลส าหรับสื่อดิจิทัล              
และส่ือใหม่ 
 2.  ผู้สื่อข่าว  ผู้ประกาศข่าว  ผู้ผลิตรายการ ในองค์กร
สื่อมวลชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นชุมชน 

 3. นักสร้างสรรค์และผลิตสื่อ 

 4. ผู้ประกอบการด้านสื่อ การผลิตสื่อ หรืองานอิสระที่
เกี่ยวขอ้งกับนเิทศศาสตร์ 
 5. นักว ิชาการดา้นการสื่อสาร 
 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ              
การธนาคาร 
 พนักงานธนาคาร, นักวิเคราะห์การลงทุน, นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์, นักการวางแผนการลงทุน, พนักงานกองทุนรวม, 
นักวชิาการทางการเงิน และอื่นๆ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว, อาจารย์, เลขานุการ, นักธุรกิจ
นักการขาย, นักการตลาด และอื่นๆ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

 นักการตลาด, ฝ่ายวางแผนการตลาด, ฝ่ายส่งเสริม
การตลาด, ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ , ผู้บริหารฝ่ายการตลาด, 
ผู้บริหารผลิตภัณฑ์, ผู้ประกอบการธุรกิจ และอื่นๆ 

หลักสูตรบัญชีบณัฑิต 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญั ติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่ เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าท างาน              
ในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้  
ดา้นการท าบัญชี ด้านการสอบบัญชี ดา้นบัญชีบริหาร ด้านการภาษี
อากร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการ    
ให้ค าปรึกษาทางการเงินและบัญชี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
 มัคคุ เทศก์ , พนักงานจัดน าเที่ ยว , พนักงานต้อนรับ 
พนักงานการตลาด, พนักงานตอ้นรับบนเครื่องบิน และอื่น ๆ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 

 เศรษฐกร , เจ้ าหน้ าที่ วิ เค ราะห์นโยบายและแผน , 
นักวิชาการ, บุคลากรทางการศึกษา, อาจารย์, นักวิจัย, 
นักวเิคราะห์, นักสถิติ และอื่น ๆ 

สถานท่ีตัง้ 
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000    
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1500,1508  

โทรสาร 0 5446 6692 

E-mail : mis@up.ac.th 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

 สาขาวิชาการจัดการการส่ือสาร 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  นิเทศศาสตรบัณฑติ (การจัดการการส่ือสาร)     

  :  Bachelor of Communication Arts (Communication Management) 

 ช่ือย่อ :  นศ.บ. (การจัดการการส่ือสาร)  

  :  B.Com.Arts. (Communication Management)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        91 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                        จ านวน                       24 หน่วยกิต 

100005 กฎหมายและจริยธรรม  3(2-2-5) 127133 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน 3(2-2-5) 
 สื่อสารมวลชน     ด้านนิเทศศาสตร์  

 Laws and Ethics for Mass Communication  Information Technology for Communication 

125111 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)  Arts    

 Principles to Communication Arts    127324 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 
125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5)  Research Methodology  

 Language for Communication  146273 ภาษาอังกฤษเพื่องาน 3(2-2-5) 
125212 จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  ด้านนิเทศศาสตร์  

 Psychology for Communication   English for Communication Arts 
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127110 ความรู้ทั่วไปทาง  3(3-0-6)    

 การสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่     

 Introduction to Mass Communication and    

 New Media     

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       67 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       46 หน่วยกิต 

122130 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 125321 เทคนิคการจัดการการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Introduction to Business   Communication Management Technique 

125122 หลักการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 125322 การบริหารภาพลักษณ์  3(2-2-5) 

 Principles of Public Relations   อัตลักษณ์ และช่ือเสียง  

125211 การผลิตสื่อภาพและเสียง 3(0-6-4)  Image Identity and Reputation Management 

 เพื่อการสื่อสาร  125411 การวางแผนการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Production of Audio-Visual Media for   เชิงกลยุทธ์  

 Communication   Strategic Communication Plan 

125221 การออกแบบกราฟิกและ 3(1-4-4) 125412 การบริหารประเด็นและ 3(2-2-5) 

 มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร   การสื่อสารในภาวะวิกฤติ  

 Graphic Design and Multimedia Design for   Issue and Crisis Communication Management 

 Communication  125413 สัมมนา 1(0-3-2) 

125222 วาทนิเทศ 3(2-2-5)  Seminar  

 Speech Communication  125414 การรณรงค์การจัดการ 3(2-2-5) 

125223 หลักการโฆษณา 3(2-2-5)  การสื่อสาร  

 Principles of Advertising   Communication Campaign Management 

125311 การเขยีนเชิงนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 อย่างสร้างสรรค์   Introduction to Economics  

 Creative Writing for Communication Arts 128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

125312 การจัดการการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5)  Principles of Marketing  

 Marketing Communication Management    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาทั้งกลุ่มจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้  

      

 วิชาเลือกกลุ่มการประชาสัมพันธ์    

125531 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 3(2-2-5) 125541 เทคนิคการน าเสนองาน 3(2-2-5) 
 Persuasive Communication   ประชาสัมพันธ์  

125532 การสื่อสารองคก์าร 3(2-2-5)  Presentation Technique for Public Relations 

 Corporate Communication     
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125533 กลยุทธ์การสร้างเนือ้หาและสื่อ 3(2-2-5) 125542 การประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
 เพื่อการประชาสัมพันธ์   เชิงบูรณาการ  

 Media and Content Strategy for Public   Integrated Public Relations  

 Relations     

      

 วิชาเลือกกลุ่มการส่ือสารการตลาด    

125631 เครือขา่ยการสื่อสารและ 3(2-2-5) 125641 การสื่อสารและบริหาร 3(2-2-5) 
 สื่อสังคม   ตราสินค้า  

 Communication Network and Social Media  Brand Communication and Management 

125632 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและผู้รับสาร 3(2-2-5) 125642 การออกแบบประสบการณ์ 3(2-2-5) 
 Consumer and Audience Behavior  และกิจกรรมพิเศษ  

125633 การสื่อสารสุขภาพ 3(2-2-5)  Experience and Special Event Design 

 Health Communication     

      

 วิชาเลือกกลุ่มการบริหารการส่ือสาร    

125731 ภูมิทัศน์ทางการสื่อสาร 3(2-2-5) 125741 การบริหารโครงการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Communication Landscape   Communication Project Management 

125732 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(2-2-5) 125742 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5) 
 Intercultural Communication   ทางสังคม  

125733 การจัดการมวลชนสัมพันธ์ 3(2-2-5)  Communication for Social Change 

 Mass Relationship Management    

      

 วิชาสหกิจศึกษา การฝึกงาน และการศึกษาอิสระ จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา   

125421 การฝึกงาน                                      6 หน่วยกิต 125423 การศึกษาอสิระ                                 6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Independent Study  

125422 สหกิจศึกษา                                      6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education     

      

 วิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

                นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป            
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
125111 หลักนิเทศศาสตร์  3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
127110 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสาร 3(3-0-6)  และสิ่งแวดล้อม  

 มวลชนและสื่อใหม่  125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
127133 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 3(2-2-5) 125122 หลักการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
 งานด้านนิเทศศาสตร์  122130 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
รวม 15 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

    

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)  ในสังคม  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

125211 การผลิตสื่อภาพและเสียง  3(0-6-4) 125221 การออกแบบกราฟิกและ 3(1-4-4) 
 เพื่อการสื่อสาร     มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร  

125212 จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 125222 วาทนิเทศ 3(2-2-5) 
128120 หลักการตลาด  3(3-0-6) 125223 หลักการโฆษณา 3(2-2-5) 
รวม 18 หน่วยกิต 146273 ภาษาอังกฤษเพื่องาน 3(2-2-5) 

    ด้านนิเทศศาสตร์  

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 225 

 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100005 กฎหมายและจริยธรรม 3(2-2-5) 125321 เทคนิคการจัดการการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 สื่อสารมวลชน  125322 การบริหารภาพลักษณ์  3(2-2-5) 
125311 การเขยีนเชิงนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)  อัตลักษณ์ และช่ือเสียง  

 อย่างสร้างสรรค์  125xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 
125312 การจัดการการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 125xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 
127324 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 125xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 15 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

125411 การวางแผนการสื่อสาร 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 เชิงกลยุทธ์   125421 การฝึกงาน * 6 หน่วยกิต   
125412 การบริหารประเด็น 3(2-2-5) 125422 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

 และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ  125423 การศึกษาอสิระ * 6 หน่วยกิต 

125413 สัมมนา 1(0-3-2) รวม 6 หน่วยกิต 

125xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)    

125xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการส่ือสารส่ือใหม่ 
 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  นิเทศศาสตรบัณฑติ (การส่ือสารส่ือใหม่)  

  :  Bachelor of Communication Arts (New Media Communication)   

 ช่ือย่อ :  นศ.บ. (การส่ือสารส่ือใหม่)  

  :  B.Com.Arts. (New Media Communication)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      129 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        93 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                        จ านวน                       24 หน่วยกิต 

100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน 3(2-2-5) 127133 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Laws and Ethics of Mass Communication  เพื่องานด้านนิเทศศาสตร์  

125111 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)  Information Technology for Communication  

 Principles of Communication Arts  Arts  

125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 127324 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 
 Language for Communication   Research Methodology  

125212 จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน 3(2-2-5) 
 Psychology for Communication   นิเทศศาสตร์  

    English for Communication Arts 
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127110 ความรู้ท่ัวไปทางการสื่อสารมวลชน  3(3-0-6)    

 และสื่อใหม่              

 Introduction to Mass Communication and New     

 Media     

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        69 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       48 หน่วยกิต 

127131 การสร้างสรรค์ภาพ 3(2-2-5) 127313 ภูมิทัศน์สื่อในภูมิภาคอาเซียน 2(2-0-4) 
 และเสียงดิจิทัล   Asian Media Landscape  

 Digital Visual and Sound Creation 127320 ขา่วเบือ้งต้น 3(2-2-5) 
127132 การถ่ายภาพดิจิทัล  2(1-2-3)  Introduction to News  

 เพื่อการสื่อสาร      127321 การคดิสร้างสรรค์ด้านการ 2(1-2-3) 
 Digital Photography for Communication  สื่อสาร  

127210 การรู้เทา่ทันสื่อดิจิทัล 2(1-2-3)  Creative Thinking for Communication 

 Digital Media Literacy  127330 การผลิตรายการส าหรับสื่อ 3(2-2-5) 
127220 การเขยีนบทส าหรับสื่อกระจาย 3(2-2-5)  กระจายภาพและเสียง  

 ภาพและเสียง   Production for Broadcasting Media 

 Script Writing for Broadcasting Media 127331 การผลิตรายการส าหรับ 3(2-2-5) 
127222 การเขยีนบทส าหรับสื่อใหม่ 3(2-2-5)  สื่อใหม่  

 Script Writing for New Media   Production for New Media    

127231 การออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) 127341 การบริหารจัดการผูใ้ช้สื่อ 3(2-2-5) 
 เพื่องานสื่อสารมวลชน   Media User Management  

 Graphic Design for Mass Communication 127420 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่ 1(0-3-2) 
127232 การตัดต่อดิจิทัลเบื้องต้น 3(2-2-5)  New Media Communication Project 

 Basic Digital Editing  127440 บริหารองค์กรสื่อท้องถ่ิน 3(2-2-5) 
127310 สื่อภาคพลเมือง   3(2-2-5)  Local Media Organization Management 

 Citizen Media       

127312 สื่อมวลชนทอ้งถ่ิน 3(2-2-5)    

 Local Mass Media     

      

 วิชาเอกบังคับ ภาษาที่ 3     

 ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง เพียง 1 รายวิชา   

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 143372 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 1 3(2-2-5) 
 Chinese for Communication I   Japanese Conversation I  
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 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตลงทะเบยีนเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้ครบดังต่อไปนี ้   

      

 กลุ่มวารสารศาสตร์     

127221 การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ 3(2-2-5) 127322 การผลิตรายการขา่ว 3 (1-4-4) 
 Documentary Television Program Production  News Program Production  

127240 การจัดการเนือ้หาจากมวลชน 3(2-2-5) 127421 การเขยีนขา่วเชิงลึก 3(2-2-5) 
 Crowdsource Management   In-depth News  

127340 การสื่อสารเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)    

 ภัยพิบัติ     

 Communication for  Disaster Management    

      

 กลุ่มส่ือภาพและเสียง     

127223 การพูดและการใช้เสียง 3(2-2-5) 127323 การเล่าเร่ืองแบบบูรณาการสื่อ 3(2-2-5) 
 เพื่องานสื่อสารมวลชน   Trans-Media Storytelling  

 Speech and Voice for Mass Communication 127311 ภาพยนตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
127230 การสร้างเสียงประกอบส าหรับ 3(2-2-5)   Introduction to Film    

 สื่อดิจิทัล     127430 การตัดต่อดิจิทัลขัน้สูง 3(2-2-5) 
 Sound Effect Creation for Digital Media  Advanced Digital Editing  

      

 วิชาการศึกษาอิสระ  การฝึกงานและสหกิจศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

 โดยให้นิสิตเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา   

127450 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 127452 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Professional Training    Independent Study  

127451 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education     

      

 วิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

                สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย  3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
125111 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 

125121 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  และสิ่งแวดล้อม  

125212 จติวิทยาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 127110 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 
127132 การถ่ายภาพดิจิทัล 2(1-2-3)  มวลชนและสื่อใหม่  

 เพื่อการสื่อสาร  127131 การสร้างสรรค์ภาพ 3(2-2-5) 
รวม 17 หน่วยกิต  และเสียงดิจิทัล  

   14xxxx วิชาเอกบังคับ ภาษาท่ี 3 3(2-2-5) 
   รวม 18 หน่วยกิต 

    

    

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  ในสังคม  

127220 การเขยีนบทส าหรับสื่อกระจาย  3(2-2-5) 127210 การรู้เทา่ทันสื่อดิจิทัล 2(1-2-3) 
 ภาพและเสียง  127222 การเขยีนบทส าหรับสื่อใหม่ 3(2-2-5) 
127231 การออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) 127232 การตัดต่อดิจิทัลเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 เพื่องานสื่อสารมวลชน  127xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
127xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) รวม 17 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

127310 สื่อภาคพลเมือง   3(2-2-5) 100005 กฎหมายและจริยธรรม  3(2-2-5) 
127320 ขา่วเบือ้งต้น 3(2-2-5)  สื่อมวลชน  

127321 การคดิสร้างสรรคด์้าน  2(1-2-3) 127312 สื่อมวลชนทอ้งถ่ิน  3(2-2-5) 
 การสื่อสาร  127313 ภูมิทัศน์สื่อในภูมิภาคอาเซียน 2(2-0-4) 
127330 การผลิตรายการส าหรับ 3(2-2-5) 127331 การผลิตรายการส าหรับ 3(2-2-5) 
 สื่อกระจายภาพและเสียง   สื่อใหม่  

127133 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 127341 การบริหารจัดการผูใ้ช้สื่อ 3(2-2-5) 
 เพื่องานด้านนิเทศศาสตร์  127xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
127xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม 17 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

127324 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

127420 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่ 1(0-3-2) 127450 การฝึกงาน  6 หน่วยกิต 

127440 บริหารองค์กรสื่อท้องถ่ิน 3(2-2-5) 127451 สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต   
146273 ภาษาอังกฤษส าหรับ 3(2-2-5) 127452 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

 งานนิเทศศาสตร์  รวม 6 หน่วยกิต 

127xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วย    

      

      

      

      

 

 

  



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 231 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)  

  :  Bachelor of Business Administration (Finance and Banking) 

 ช่ือย่อ :  บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)  

  :  B.B.A. (Finance and Banking)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต          21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 
 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

     

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้    

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

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

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 
 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Social Dance   Football  

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

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 
 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

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

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes     

      

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

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

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

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

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

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

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

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

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

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  
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003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

    

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

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

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

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

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

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        91 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                        จ านวน                       24 หน่วยกิต 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

 Business Law   Financial Accounting  

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Business Finance   Introduction to Economics  

122131 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 128120 หลักการตลาด   3(3-0-6) 

 Principle of Management   Principle of Marketing  

122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 และการปฏิบัติการ   ทางธุรกิจ  

 Production and Operations Management  Fundamental Information Technology In  

    Business  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       67 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       49 หน่วยกิต 

121101 หลักการเงินเบื้องต้น  3(2-2-5) 121306 การจัดการสินเช่ือ 3(2-2-5) 

 Principle of Finance   Credit Management  

121102 การเงินและการธนาคาร 3(2-2-5) 121307 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(2-2-5) 

 Money and Banking    Research Methodology   

121201 หลักการจัดการการเงิน 3(2-2-5) 121401 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Fundamentals of Financial Management  Seminar  

121202 บรรษัทภิบาลและเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 121402 การวางแผนและการควบคุม 3(2-2-5) 

 พอเพียง   ทางการเงิน  

 Corporate Governance and Sufficiency   Financial Planning and Controlling 

 Economy 124201 การภาษอีากร 1 3(3-0-6) 

121301 หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ 3(2-2-5)  Taxation I  

 Principles of Investment in Securities 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

121302 การบริหารความเสี่ยง 3(3-0-6)  ทางธุรกิจ 1    

 และหลักการธุรกิจประกันภัย   English for Business Communication I 

 Risk Management and Principles of Insurance  146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

 Enterprise   ทางธุรกิจ 2    

121303 การวิเคราะห์ทางการเงิน 3(2-2-5)  English for Business Communication II 

 Financial Analysis  247241 สถิติธุรกิจ   3(2-2-5) 

121304 การเงินระหว่างประเทศ  3(2-2-5)  Business Statistics  

 International Finance     

121305 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(2-2-5)    

 Personal Financial Planning     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

121321 วาณิชธนกิจ 3(3-0-6) 121421 การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน 3(2-2-5) 

 Investment Banking   Financial Strategic Management 

121322 การบริหารธนาคารและการเงิน 3(3-0-6) 121422 ตลาดอนุพันธแ์ละตลาดตรา 3(2-2-5) 

 เพื่อสิ่งแวดล้อม   สารหนี ้  

 Bank Management and Green Finance  Derivative Market and Debt Market 

121323 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(2-2-5) 121423 การลงทุนกองทุนรวม 3(2-2-5) 

 และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์   Fund Investment  

 Security Analysis and Portfolio Management    
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121324 การบริหารและการวิเคราะห์ 3(2-2-5) 121424 การลงทุนในตราสารทุน 3(2-2-5) 
 โครงการ   Equity Investment  

 Project Management and Analysis    

     

 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา การฝึกงาน จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

121431 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 121432 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education   Professional Training  

121433 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต    

 Independent Studies      

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

    

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
121101 หลักการเงินเบื้องต้น 3(2-2-5) 121102 การเงินและการธนาคาร 3(2-2-5) 
122131 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 121201 หลักการจัดการการเงิน 3(2-2-5) 
 ทอ้งถ่ิน*  121202 บรรษัทภิบาลและเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 
003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5)  พอเพียง  

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 
121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5)  และการปฎิบัติการ  

124201 การภาษอีากร 1  3(3-0-6) 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 
247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ  

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

121301 หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ 3(2-2-5) 121306 การจัดการสินเช่ือ 3(2-2-5) 
121302 การบริหารความเสี่ยงและ 3(3-0-6) 121307 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 
 หลักการธุรกิจประกันภัย  146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
121303 การวิเคราะห์ทางการเงิน 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 2  

121304 การเงินระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 121XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

121305 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(2-2-5) 121XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

 ทางธุรกิจ 1  รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

121401 สัมมนา 1(0-3-2) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

121402 การวางแผนและการควบคุม 3(2-2-5) 121431 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 ทางการเงิน  121432 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

121XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 121433 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

121XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) รวม 6 หน่วยกิต 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)    

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)  

  :  Bachelor of Business Administration (Business Management) 

 ช่ือย่อ :  บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)  

  :  B.B.A. (Business Management)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต          21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 
 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

     

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้    

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

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

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 
 Body Conditioning   Table Tennis  

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



238 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

004154 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Social Dance   Football  

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

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 
 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

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

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes     

      

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

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

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

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

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

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

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

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

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

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

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

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

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

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

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

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

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        91 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                        จ านวน                       24 หน่วยกิต 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

 Business Law   Financial Accounting  

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Business Finance   Introduction to Economics  

122131 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 128120 หลักการตลาด   3(3-0-6) 

 Principles of Management   Principle of Marketing  

122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 และการปฏิบัติการ   ทางธุรกิจ  

 Production and Operations Management  Fundamental Information Technology In  

    Business  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       67 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       49 หน่วยกิต 

122130 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
 Introduction to Business   Human Resource Management 

122210 พฤติกรรมองคก์ารและภาวะผูน้ า 3(3-0-6) 122420 การจัดการโลจสิติกส์ 3(2-2-5) 
 Organizational Behavior and Leadership  และห่วงโซอุ่ปทาน  

122230 การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อ 3(2-2-5)  Logistics and Supply Chain Management 

 การจัดการ  122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
 Information Use in Business for Management  Strategic Management  

122231 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(2-2-5) 122431 การศึกษาความเป็นไปได้ 3(2-2-5) 
 เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ   ในการด าเนินธุรกิจ  

 Quantitative Analysis for Decision Making in   Feasibility Study in Business  

 Business  122432 สัมมนา 1(0-3-2) 
122310 การสื่อสารในองค์การธุรกิจ 3(2-2-5)  Seminar  

 Business Communication in Organization 122433 นวัตกรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
122330 การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(2-2-5)  และการจัดการความรู้  

 Total Quality Management   Business Innovation and Knowledge  

122331 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  Management  

 International Business  146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

 และการเป็นผู้ประกอบการ   English for Business Communication I 

 Small Business Management and Entrepreneurship 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
122333 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 2  

 Research Methodology   English for Business Communication II 

      

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า       12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้   

122211 การอบรมและพัฒนาบุคลากร 3(2-2-5) 122336 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Training and Personnel Development  Change Management  

122212 อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 3(2-2-5) 122421 การบริหารคลังสินค้า 3(2-2-5) 
 Industrial Relations   Warehouse Management  

122334 การจัดการส านักงานสมัยใหม่ 3(2-2-5) 122440 การจัดการธุรกิจบริการ 3(2-2-5) 
 Modern Office Management   Service Business Management 

122335 การเจรจาต่อรอง 3(2-2-5)    

 และการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ    

 Negotiation and Conflict Management in Business    
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 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ  การฝึกงาน  จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา   

122450 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 122452 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Professional Training    Independent Study  

122451 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education     

      

      

 วิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

                สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             

     

     

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

100004 กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

122130 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 
128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 122131 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย   1(0-2-1) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
รวม 18 หน่วยกิต 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

    ทางธุรกิจ  

   รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122210 พฤติกรรมองคก์ารและภาวะผูน้ า 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

122230 การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อ 3(2-2-5) 122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 

 การจัดการ   และการปฏิบัติการ  

122231 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ 3(2-2-5) 122331 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 การตัดสินใจทางธุรกิจ  146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  ทางธุรกิจ 1  

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

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(3-0-6) 122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(2-2-5) 

122310 การสื่อสารในองค์การธุรกิจ 3(2-2-5)  และการเป็นผู้ประกอบการ  

122330 การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(2-2-5) 122333 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

122420 การจัดการโลจสิติกส์ 3(2-2-5) 122433 นวัตกรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 และห่วงโซอุ่ปทาน   และการจัดการความรู้  

122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  ทางธุรกิจ 2  

รวม 18 หน่วยกิต 122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 122450 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

122431 การศึกษาความเป็นไปได้ใน 3(2-2-5) 122451 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 การด าเนินธุรกิจ  122452 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

122432 สัมมนา 1(0-3-2) รวม 6 หน่วยกิต 

122xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)    

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการตลาด 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  

  :  Bachelor of Business Administration (Marketing) 
 ช่ือย่อ :  บธ.บ. (การตลาด)  

  :  B.B.A. (Marketing)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต          21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้    

     

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

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

 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

     

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้    

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

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

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 
 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities   Basketball  

004154 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Social Dance   Football  

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

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 
 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

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

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes     

      

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

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

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

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

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

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

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

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

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

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

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

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

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

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

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

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

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        91 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                        จ านวน                       24 หน่วยกิต 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

 Business Law   Financial Accounting  

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Business Finance   Introduction to Economics  

122131 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 128120 หลักการตลาด   3(3-0-6) 

 Principle of Management   Principle of Marketing  

122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 และการปฏิบัติการ   ทางธุรกิจ  

 Production and Operations Management  Fundamental Information Technology In  

    Business  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        61 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       46 หน่วยกิต 

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 128330 กลยุทธ์ทางการตลาด 3(2-2-5) 

 Human Resource Management  Marketing Strategies  

128121 จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 128421 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 ส าหรับการตลาด   Research Methodology  

 Ethics and Good Governance for Marketing 128423 การจัดการการตลาด 3(2-2-5) 

128221 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(2-2-5)  Marketing Management  

 Consumer Behavior  128424 สัมมนา 1(0-3-2) 

128222 การตัดสินใจทางการตลาด 3(2-2-5)  Seminar  

 Marketing Decision Making  146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

128321 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

 Product and Pricing Administration  English for Business Communication I 

128322 การบริหารช่องทางทางการตลาด 3(2-2-5) 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Marketing Channel Administration  ทางธุรกิจ 2  

128323 การบริหารการส่งเสริมการตลาด 3(2-2-5)  English for Business Communication II 

 Promotion Administration  247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 

128324 การตลาดดิจิทัล 3(2-2-5)  Business Statistics  

 Digital Marketing     

128325 การตลาดบริการ 3(2-2-5)    

 Service Marketing     

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้   

128311 การบริหารการขาย 3(2-2-5) 128422 การบริหารลูกคา้สัมพันธ์ 3(2-2-5) 

 Sales Administration   และการตลาดสัมพันธภาพ  

128326 การบริหารตราสินค้า 3(2-2-5)  Customer Experience Management and  

 Brand Administration   Relationship Marketing  

128327 การบริหารการคา้ปลีก 3(2-2-5) 128425 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3(2-2-5) 

 Retailing Administration   และการบรรจุภัณฑ์  

128328 การตลาดการเกษตร 3(2-2-5)  New Product Development and Packaging 

 Agricultural Marketing  128426 การตลาดอิงการกุศล 3(2-2-5) 

    Cause Related Marketing  
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128329 ผูป้ระกอบการและการพัฒนา 3(2-2-5) 128427 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 ธุรกิจ   Green Marketing  

 Entrepreneurship and Business Development 128428 การตลาดระดับโลก 3(2-2-5) 

    Global Marketing  

      

 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ  การฝึกงานและสหกิจศึกษา จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา   

128491 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 128493 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Professional Training    Independent Study  

128492 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education     

      

 วิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

                สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             

     

     

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3)  ทอ้งถ่ิน*  

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 
128121 จริยธรรมธุรกิจและ 3(3-0-6) 128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 ธรรมาภิบาลส าหรับการตลาด  122131 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 
121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5)  และการปฏิบัติการ  

128221 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(2-2-5) 122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 128222 การตัดสินใจทางการตลาด 3(2-2-5) 
 ทางธุรกิจ  146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 
รวม 18 หน่วยกิต 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

128321 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 3(2-2-5) 128324 การตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
128322 การบริหารช่องทางทางการตลาด 3(2-2-5) 128325 การตลาดบริการ 3(2-2-5) 
128323 การบริหารการส่งเสริมการตลาด 3(2-2-5) 128330 กลยุทธ์ทางการตลาด 3(2-2-5) 
128xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
128xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  ทางธุรกิจ 2  

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 128xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
รวม 18 หน่วยกิต 128xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

128421 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

128423 การจัดการการตลาด 3(2-2-5) 128491 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

128424 สัมมนา 1(0-3-2) 128492 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

128xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 128493 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

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

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรบัญชีบัณฑติ 

    

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  บัญชีบัณฑติ  

  :  Bachelor of Accountancy  

 ช่ือย่อ :  บช.บ.  

  :  B.Acc.  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       129 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนหน่วยกิต           30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        93 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                        จ านวน                       39 หน่วยกิต 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 124301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 Business Law   Research Methodology  

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Business Finance   Introduction to Economics  

122130 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 Introduction to Business   Principles of Marketing  

122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(2-2-5) 

 Strategic Management   Business English  

124101 การบัญชีขัน้ต้น 1 3(3-0-6)    

 Principles of Accounting I     
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124102 การบัญชีขัน้ต้น 2 3(3-0-6) 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 Principles of Accounting II   ทางธุรกิจ  

124201 การภาษอีากร 1 3(3-0-6)  Fundamental Information Technology in  

 Taxation I   business  

   247241 สถิติธุรกิจ  3(2-2-5) 
    Business Statistics  

      

 วิชาชีพบังคับ   จ านวน                       42 หน่วยกิต 

124211 การบัญชีต้นทุน  3(3-0-6) 124315 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 
 Cost Accounting   Accounting Information Systems 

124212 การบัญชีขัน้กลาง 1 3(3-0-6) 124411 การสอบบัญชี 3(2-2-5) 

 Intermediate Accounting I   Auditing  

124213 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 124412 รายงานการเงิน  3(3-0-6) 
 Management  Accounting   และการวิเคราะห์  

124214 การบัญชีขัน้กลาง 2 3(3-0-6)  Financial Reporting and Analysis 

 Intermediate Accounting II  124413 สัมมนา 3(0-6-3) 

124311 การบัญชีขัน้สูง 1 3(3-0-6)  Seminar   

 Advanced Accounting I  124414 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

124312 การวางระบบบัญชีและ 3(1-4-4)  Professional Training หรือ 

 การควบคุมภายใน  124415 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Accounting System Design and Internal Control  Independent Study                  หรือ 

124313 การตรวจสอบภายใน 3(2-2-5) 124416 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต     
 Internal Audit    Co-operative Educations  

124314 การบัญชีขัน้สูง 2 3(3-0-6) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 Advanced Accounting II     

      

 วิชาชีพเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

124321 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6) 124421 การบัญชีเพื่อการจัด 3(3-0-6) 
 Accounting for Specific Enterprise  การสิ่งแวดล้อม  

124322 โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2-5)  Environmental Management Accounting 

 Software Application for Accounting 124422 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
124323 การภาษอีากร 2 3(3-0-6)  International Accounting  

 Taxation II    

124324 การวางแผนก าไรและ 3(3-0-6)    

 การควบคุม     

 Profit Planning and Control     
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 วิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

                สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             

 

แผนการศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

 สิ่งแวดล้อม  124102 การบัญชีขัน้ต้น 2 3(3-0-6) 

122130 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

124101 การบัญชีขัน้ต้น 1 3(3-0-6) 128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) รวม 18 หน่วยกิต 

 ทางธุรกิจ     

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 121201 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 

 ในสังคม  124213 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 

124201 การภาษอีากร 1 3(3-0-6) 124214 การบัญชีขัน้กลาง 2 3(3-0-6) 

124211 การบัญชีต้นทุน 3(3-0-6) 146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(2-2-5) 

124212 การบัญชีขัน้กลาง 1 3(3-0-6) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 124301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 124313 การตรวจสอบภายใน 3(2-2-5) 

124311 การบัญชีขัน้สูง 1 3(3-0-6) 124314 การบัญชีขัน้สูง 2 3(3-0-6) 

124312 การวางระบบบัญชี 3(1-4-4) 124315 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 
 และการควบคุมภายใน  124xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 

124xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

124xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

124411 การสอบบัญชี 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 
124412 รายงานการเงินและการวิเคราะห์  3(3-0-6) 124414 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

124413 สัมมนา 3(0-6-3) 124415 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

124xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 124416 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

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

รวม 15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)  

  :  Bachelor of Arts (Tourism) 

 ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)  

  :  B.A. (Tourism)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      126 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        84 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       24 หน่วยกิต 

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 123214 จรรยาบรรณวิชาชีพและ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management   กฎหมายส าหรับการทอ่งเที่ยว 

123110 อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)  และการโรงแรม  

 Tourism and Hospitality Industry  Professional Ethics and Laws for Tourism  

123111 จติวิทยาและศิลปะในการบริการ 3(2-2-5)  and Hotel  

 Psychology and Art of Services  123215 พฤติกรรมนักทอ่งเที่ยว 3(3-0-6) 
123112 แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5)  และการสื่อสารขา้มวัฒนธรรม 

 Tourist Destinations   Tourist Behavior and Cross Cultural  

    Communication  
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123113 ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี  3(3-0-6) 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 
 และประวัติศาสตร์ศิลปะ   ทางธุรกิจ  

 Thai History Archaeology and Arts History  Fundamental Information Technology in  

    Business  

      

 กลุ่มวิชาเฉพาะ   จ านวน                       60 หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะบังคับ   จ านวน                       30    หน่วยกิต 

123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 123326 หลักและวิธกีารจัดน าเที่ยว 3(1-4-4) 
 Sustainable Tourism   Procedure of Tour Operation  

123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 123427 กลยุทธ์การพัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Principles of Tourism Business Management  ทอ่งเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ 

123322 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)  Development Strategic in Tourism Hotel and  

 Principles of Tour Guide   Hospitality Industry  

123323 หลักการจัดการโรงแรม 2(2-0-4) 123428 สัมมนา 1(0-3-2) 
 Principles of Hotel Management  Seminar  

123324 งานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 123429 งานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 3(2-2-5) 
 Front Office Operations   Food and Beverage Service  

123325 อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อ 3(2-2-5) 124332 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นัก 3(3-0-6) 
 การท่องเที่ยว   บัญชี  

 Transportation Industry for Tourism  Accounting for Non-Accountant     

      

 วิชาเฉพาะเลือก   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

      

 วิชาความสนใจเฉพาะด้านท่องเที่ยวและวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว  

123230 งานเทศกาลและกิจกรรม 3(2-2-5) 123333 รูปแบบการทอ่งเที่ยวสมัยใหม ่ 3(2-2-5) 
 Festival and Event   Modern Tourism Styles  

123331 การวางแผนนันทนาการ 3(2-2-5) 123434 การวิจัยเพื่อการทอ่งเที่ยว  3(2-2-5) 
 และการทอ่งเที่ยว   โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ 

 Planning of Recreation and Tourism  Research Methodology for Tourism Hotel  

123332 ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน 3(2-2-5)  and Hospitality Industry  

 Community Based-Tourism Business    
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 วิชาความสนใจเฉพาะด้านโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ  

123240 ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ  3(2-2-5) 123343 การจัดการธุรกิจการบนิ 3(3-0-6) 
 และการทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล   Aviation Business Management 

 MICE Business  123444 การจัดการงานเลีย้ง 3(2-2-5) 
123341 งานแมบ่า้น 3(2-2-5)  Catering and Banquet Management 

 Housekeeping Operations     

123342 ศิลปะการผสมเคร่ืองดื่ม 3(2-2-5)    

 Art of Mixology     

      

 วิชาภาษาต่างประเทศ   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

 วิชาภาษาบังคับ   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)    

 และการบริการ     

 English for Tourism and Hospitality    

     

 วิชาภาษาเลือก   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 โดยให้เลือกเรียนไม่เกิน 2 ภาษา    

 กลุ่มวิชาภาษาจีน     

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142121 การพัฒนาทักษะการฟัง 3(2-2-5) 
 Chinese for Communication I   และการพูดภาษาจีน 1  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  Chinese Listening and Speaking I 

 Chinese for Communication II  142461 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
    Chinese for Tour Guide  

      

 กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น     

143371 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 1 3(2-2-5) 143373 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 2 3(2-2-5) 
 Basic Japanese I   Basic Japanese II  

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 1 3(2-2-5) 143474 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 2 3(2-2-5) 
 Japanese Conversation I   Japanese Conversation II  
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 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     

146132 การฟังและการพูดใน 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 
 ชีวิตประจ าวัน   เฉพาะ  

 Listening and Speaking in Daily Life  English for Specific Purposes  

146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง 3(2-2-5) 146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
 ความคิดเห็น   Business English  

 Listening and Speaking for Opinion Expression    

     

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่างๆ ตามท่ีสาขาวิชาการทอ่งเที่ยวก าหนดดังต่อไปนี ้หรือ 

รายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา 

ทั่วไป      

      

 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี จ านวน                        6 หน่วยกิต 

123450 ฝกึงาน  6 หน่วยกิต 123452 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Independent Study  

123451 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education     

 หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิขา  
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
123110 อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 และบริการ   และสิ่งแวดล้อม  

123111 จติวิทยาและศิลปะ 3(2-2-5) 123113 ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี  3(3-0-6) 
 ในการบริการ   และประวัติศาสตร์ศิลปะ  

123112 แหล่งทรัพยากรทาง 3(2-2-5) 123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
 การท่องเที่ยว  124332 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่ 3(3-0-6) 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5)  นักบัญชี  

 ทางธุรกิจ  รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  ในสังคม  

123214 จรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 123221 หลักการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
 และกฎหมายส าหรับ   ทอ่งเที่ยว  

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม  123215 พฤติกรรมนักทอ่งเที่ยว 3(3-0-6) 
122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)  และการสื่อสารขา้มวัฒนธรรม  

XXXXXX วิชาภาษาเลือก 3(X-X-X) 123XXX วิชาเฉพาะเลือก  3(X-X-X) 

รวม 18 หน่วยกิต  (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)  

   XXXXXX วิชาภาษาเลือก 3(X-X-X) 

   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

123322 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) 123324 งานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 
123323 หลักการจัดการโรงแรม 2(2-0-4) 123325 อุตสาหกรรมการขนส่ง 3(2-2-5) 
123XXX วิชาเฉพาะเลือก  3(X-X-X)  เพื่อการทอ่งเที่ยว  

 (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)  123326 หลักและวิธกีารจัดน าเที่ยว 3(1-4-4) 
123XXX วิชาเฉพาะเลือก  3(X-X-X) 123XXX วิชาเฉพาะเลือก  3(X-X-X) 

 (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)   (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)  

XXXXXX วิชาภาษาเลือก 3(X-X-X) XXXXXX วิชาภาษาเลือก 3(X-X-X) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) รวม 15 หน่วยกิต 

รวม 17 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

123427 กลยุทธ์การพัฒนาการทอ่งเที่ยว  3(3-0-6) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ  123450 ฝกึงาน 6 หน่วยกิต 

123428 สัมมนา 1(0-3-2) 123451 สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 

123429 งานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 3(2-2-5) 123452 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

123XXX วิชาเฉพาะเลือก  3(X-X-X) รวม 6 หน่วยกิต 

 (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)     

146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)    

 และบริการ     

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต     

  :  Bachelor of Economics 

 ช่ือย่อ :  ศ.บ.  

  :  B.Econ.  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน                       91 หน่วยกิต 

 วิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       24 หน่วยกิต 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Business Law   ทางธุรกิจ 2  

122140 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)  English for Business Communication II 

 Introduction to Business  241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5)  Mathematics I  

 Financial Accounting  247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  Business Statistics  

 ทางธุรกิจ 1     

 English for Business Communication I    
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 เลือกเรียนภาษา 1 รายวิชา   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 
 Chinese for Communication I   Japanese Skills I  

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                        61 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                        46 หน่วยกิต 

126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 126312 เศรษฐกิจไทย 3(2-2-5) 

 Microeconomics I   Economy of Thailand  

126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(2-2-5) 126313 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 Macroeconomics I   Research Methodology  

126113 คณิตเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

 Mathematical Economics   International Economics  

126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) 126340 การคลังสาธารณะ 3(2-2-5) 

 Microeconomics II   Public Finance  

126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 3(2-2-5) 

 Macroeconomics II   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0-6)  Natural Resources and Environmental  

 Economic Development   Economics  

126250 เศรษฐศาสตร์การเงิน 3(3-0-6) 126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 

 และการธนาคาร   Managerial Economics  

 Economics of Money and Banking 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร 3(2-2-5) 

126311 เศรษฐมติิ 3(2-2-5)  Agricultural Economics  

 Econometrics  126411 สัมมนา 1(0-3-2) 

    Seminar  

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

126421 เศรษฐศาสตร์สถาบัน 3(3-0-6) 126463 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 
 และการเมือง   Health Economics  

126431 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง 3(3-0-6) 126472 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
 ประเทศ   Human Resources Economics  

 International Monetary Economics 126481 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
126444 การคลังและงบประมาณ 3(2-2-5)  Industrial Economics  

 ทอ้งถ่ิน  126483 การวิเคราะห์โครงการ 3(2-2-5) 
 Local Finance and Budget   สาธารณะ  

126451 การลงทุนและการวิเคราะห์ 3(2-2-5)  Public Project Analysis  

 หลักทรัพย์     

 Investment and Portfolio Analysis    
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126462 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ 3(2-2-5) 126492 การตลาดการเกษตร 3(2-2-5) 
 Economics of Service Sector   Agricultural Marketing  

      

 

 กลุ่มวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษาอิสระ จ านวน                        6 หน่วยกิต 

126404 การฝกึงาน*                                                                           6 หน่วยกิต 126406 การศึกษาอสิระ*                                                                 6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Independent Study  

126405 สหกิจศึกษา*                                                                          6 หน่วยกิต     

 Co-operative Education     

 หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

                นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

     

     

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 และสิ่งแวดล้อม  126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(2-2-5) 
122140 ธุรกิจเบื้องต้น   3(3-0-6) 126113 คณิตเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 
126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ(ภาษาเลือก) 3(x-x-x) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 
 ในสังคม  126220 การพัฒนาเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 
124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 126250 เศรษฐศาสตร์การเงิน 3(3-0-6) 
126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6)  และการธนาคาร  

247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
รวม 18 หน่วยกิต  ทางธุรกิจ 1  

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

126311 เศรษฐมติิ 3(2-2-5) 126312 เศรษฐกจิไทย 3(2-2-5) 
126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 3(2-2-5) 
126340 การคลังสาธารณะ 3(2-2-5)  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 
 ทางธุรกิจ 2  126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร 3(2-2-5) 
126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

126410 ระเบยีบวิธีวิจัย 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

126411 สัมมนา 1(0-3-2) 126404 การฝึกงาน * 6 หน่วยกิต 

126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 126405 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต   
126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 126406 การศึกษาอสิระ * 6 หน่วยกิต 

126xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต    

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะวิทยาศาสตร์ 
School of Science  

ประวัติความเปน็มาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก่อต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา”  และในปีการศึกษา 2544 ได้ปรับโครงสร้าง
การบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น ส านักวิชา วันที่ 22 มิถุนายน 
พ.ศ. 2544 ได้มีการแบ่งการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 7 หลักสูตรด้วยกัน              
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน า           
เอาองค์ความรู้  นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เหมาะสมกับสภาพภูมศิาสตร ์
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชน              
ในภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ 
และวิชาชีพชั้นสูง   
 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร           
มีมติเปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” 
เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” และ  ในวันที่ 12 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา  พ .ศ . 2553  ขึ้ น  วันที่  16  กรกฎาคม  พ .ศ . 2553 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ได้รับการจัดต้ังเป็น  “มหาวิทยาลัย
พะเยา” และแยกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ปรัชญา
มหาวิทยาลัยคือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom 

for Community Empowerment) ส า นั ก วิ ช า วิ ท ย าศ าสตร์ แล ะ
เทคโนโลยี ได้ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา
  

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

    1.  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
    2.  สาขาวิชาเคม ี

    3.  สาขาวิชาชวีวิทยา 
    4.  สาขาวิชาฟิสิกส์   
    5.  สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา 
    6.  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
 อาชีพในหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะ/
กระบวนการ คณิตศาสตร ์สถิติ และคอมพิวเตอร ์เช่น รับราชการ
ครู นักวิชาการ นักวางแผน นักวิเคราะห์ระบบในหน่วยงานรัฐหรือ
เอกชน อาชีพอิสระ 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคมี 
 นักวิทยาศาสตร ์นักเคมี นักวิจัย บุคลากรทางด้านการศึกษา 
นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพทั้งหน่วยงานในภาครัฐและ

เอกชน พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุและ
สารเคมี และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา 
 บุคลากรทางการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการในหน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชน เช่น ผู้ควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ในโรงงานอุตสาหกรรม ตัวแทนจ าหน่าย
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์ผูป้ระกอบการธุรกิจ เช่น การเพาะเลีย้ง
เน้ือเยื่อพืช การผลิตพืช การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ  และธุรกิจ              
การประมง 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟิสิกส์   
 นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การแพทย์ หรือ
อุปกรณ์ด้านสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ควบคุม
การผลิต ออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์  ผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์ศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาลัย 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือประถมศึกษาเจ้าหน้าที่ด้าน
วิทยาศาสตร์ประจ าพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้ นักส่ือสาร
วิทยาศาสตร์ ส่ือมวลชนสายข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักพัฒ นาซอฟต์แวร์คอมพิ ว เตอร์ที่ เ ก่ีย วข้อ งกับงาน ด้าน
วิทยาศาสตร์  ต ารวจหน่วยพิ สูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่พิ สูจน์
หลักฐาน หรอืนักนิติวิทยาศาสตร ์นักอุตุนิยมวิทยา 
 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารกีฬา 
 นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, บุคลากรทางการ
ศึกษา, นักพัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกาย, ผู้ฝึกสอนสุขภาพ
ส่วนตัว 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอุตสาหกรรมเคมีและ
เทคโนโลยวีัสด ุ

 นักอุตสาหกรรมเคมีและนักวัสดุศาสตร์, นักวิ จัยด้านวัสดุ
ศาสตร์, เจ้าหน้าที่ควบคุมและประกันคุณภาพ, เจ้าหน้าที่เทคนิค
ด้านเครื่องมือวิเคราะห์ , บุคลากรทางการศึกษา, อาจารย์ , 
นักวิชาการ และอื่นๆ 

สถานที่ตั้ง 
คณะวิทยาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1713  
โทรสาร 0 5446 6664 
E-mail : Science_sc@hotmail.com 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  

  :  Bachelor of Science (Mathematics)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (คณติศาสตร์)  

  :  B.Sc. (Mathematics)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      123 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        86 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                      32 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์  จ านวน                       26 หน่วยกิต 

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

241112 คณิตศาสตร์ 2  3(2-2-5) 244101 ฟิสิกส์ 1  4(3-3-8) 
 Mathematics II   Physics I  

241211 แคลคูลัส 4(3-2-7) 244102 ฟิสิกส์ 2  4(3-3-8) 
 Calculus   Physics II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8)    

 Chemistry I     
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 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)      247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5)      
 เฉพาะ   Statistical Analysis  

 English for specific purpose     

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       54 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       39 หน่วยกิต 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5)      241325 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข  3(2-2-5) 
 Principles of Mathematics   Numerical Methods  

241221 พีชคณิตนามธรรม 1     3(2-2-5) 241326 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 
 Abstract Algebra I   Ordinary Differential Equations 

241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 241421 สัมมนา  1(0-2-1) 
 Mathematical Analysis I   Seminar  

241223 ทฤษฎีเซต 3(2-2-5) 241422 โครงงาน 2(0-4-2) 
 Set Theory   Senior Project  

241321 แคลคูลัสขัน้สูง   3(2-2-5) 241441 การศึกษาอสิระ * 6 หน่วยกิต 

 Advanced Calculus   Independent Study  

241322 อนุกรมฟูเรียร์และ 3(2-2-5) 241442 การฝกึงาน * 6 หน่วยกิต 

 การประยุกต์   Professional Training  

 Fourier Series and Applications 241443 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5)  Co-operative Education  

 Introduction to Complex Variables หมายเหตุ  * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1     3(2-2-5)    

 Linear Algebra I     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    

241331 พีชคณิตนามธรรม 2     3(2-2-5) 241337 ทฤษฎีจ านวน     3(2-2-5) 
 Abstract Algebra II   Theory of Numbers  

241332 เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 241431 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น   3(2-2-5) 
 ในทางคณิตศาสตร์   Introduction to Complex Analysis 

 Computer Tools in Mathematics 241432 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(2-2-5) 
241333 หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5)  Introduction to Topology  

 Current Topics in Mathematics 241433 พีชคณิตเชิงเส้น 2           3(2-2-5) 
241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(2-2-5)  Linear Algebra II  

 Discrete Mathematics      
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241335 ทฤษฎีกราฟ 3(2-2-5) 247342 การเสี่ยงและการประกันภัย 3(2-2-5) 
 Graph Theory   เบื้องต้น  

241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)  Introduction to Risk and Insurance 

 Mathematical Analysis II  247371 การวิจัยด าเนินการ 1 3(2-2-5) 
    Operation Research I  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
241111 คณิตศาสตร์ 1         3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
242104 เคมี 1 4(3-3-8)  และสิ่งแวดล้อม  

244101 ฟิสิกส์ 1                                 4(3-3-8) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 
รวม 17 หน่วยกิต 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

   241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
   รวม 19 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-5-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 
 ในสังคม   เฉพาะ  

241223 ทฤษฎีเซต 3(2-2-5) 241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
241211 แคลคูลัส 4(3-2-7) 241221 พีชคณิตนามธรรม 1 3(2-2-5) 
243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
รวม 20 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

241326 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 241325 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข  3(2-2-5) 
241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5) 241321 แคลคูลัสขัน้สูง   3(2-2-5) 
241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 241322 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 
24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 15 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

241421 สัมมนา  1(0-2-1) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 
241422 โครงงาน 2(0-6-3) 241441 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 241442 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 241443 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาเคมี 
 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคม)ี  

  :  Bachelor of Science (Chemistry)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (เคมี)   

  :  B.Sc. (Chemistry)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       129 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       93                      หน่วยกิต 

 วิชาแกน   จ านวน                      32 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 242251 ศัพท์วิทยาทางเคมี 3(3-0-6) 

 Mathematics I   Terminology in Chemistry  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8) 

 Mathematics II   Biology I  

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Calculus   Introductory Physics  

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 Chemistry I   Statistical Analysis  
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242105 เคมี 2 4(3-3-8)    

 Chemistry II     

      

 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      61 หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะด้านบังคับ   จ านวน                     52 หน่วยกิต 

242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ 2(2-0-4) 242332 เคมีอนินทรีย์ 2 4(3-3-8) 

 การเคมี   Inorganic Chemistry II  

 Chemical Laboratory Safety  242341 สเปกโทรสโกปี 3(3-0-6) 

242221 เคมีวิเคราะห์ 1 3(2-3-6)  Spectroscopy  

 Analytical Chemistry I  242451 สัมมนา 1(0-3-2) 

242222 เคมีวิเคราะห์ 2 3(2-3-6)  Seminar  

 Analytical Chemistry II  242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ 2(2-0-4) 
242241 เคมีอนิทรีย์ 1 4(3-3-8)  ห้องปฏิบัติการ  

 Organic Chemistry I   Quality System and Management in Laboratory 

242242 เคมีอนิทรีย์ 2 4(3-3-8) 242453 โครงงาน 2(0-6-3) 
 Organic Chemistry II   Project in Chemistry  

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 242454 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Physical Chemistry I   Independent Study  

242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 242455 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Physical Chemistry II   Professional Training  

242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ 3(2-3-6) 242456 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 ทางเคมี   Co-operative Education  

 Instrumentation for Chemical Analysis 365215 ชีวเคมีทั่วไป 4(3-3-8) 

242331 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)  General Biochemistry  

 Inorganic Chemistry I  หมายเหตุ : *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

 วิชาเฉพาะด้านเลือก   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    

242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมี 3(2-2-5) 242431 การวิเคราะห์ทางเคมี 3(2-2-5) 

 เชิงฟิสิกส์   อนินทรีย์  

 New Frontier of Researches in Physical   Inorganic Analysis  

 Chemistry  242432 เคมีวัสดุอนินทรีย์ 3(2-2-5) 

242412 เคมีพอลิเมอร์และนาโน 3(2-2-5)  Inorganic Material Chemistry 

 เทคโนโลยีพอลิเมอร์  242441 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5) 

 Polymer Chemistry and Polymer Nanotechnology  และการประยุกต์  

    Natural Products and Application 
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242421 หัวข้อปัจจุบันในเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 242442 เคมีอนิทรีย์สังเคราะห์ 3(2-2-5) 

 Current Topics in Analytical Chemistry  Organic Synthesis  

242422 เคมีสภาวะแวดล้อม 3(2-2-5)    

 Environmental Chemistry     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย  3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ 2(2-0-4)  และสิ่งแวดล้อม  

 การเคมี  241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
242104 เคมี 1 4(3-3-8) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 
243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 
รวม 19 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 

    

    

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล 3(2-2-5) 
 ในสังคม  242251 ศัพท์วิทยาทางเคมี 3(3-0-6) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 242222 เคมีวิเคราะห์ 2 3(2-3-6) 
241221 แคลคูลัส 4(3-2-7) 242242 เคมีอนิทรีย์ 2 4(3-3-8) 
242221 เคมีวิเคราะห์ 1 3(2-3-6) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
242241 เคมีอนิทรีย์ 1 4(3-3-8) รวม 19 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต    

      

      

. 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  4(3-3-8) 242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 
242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห ์ 3(2-3-6) 242332 เคมีอนินทรีย์ 2 4(3-3-8) 

 ทางเคม ี  242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

242331 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

242341 สเปกโทรสโกปี 3(3-0-6) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

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

รวม 16 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

242451 สัมมนา 1(0-3-2) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 
242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ 2(2-0-4) 242454 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 ห้องปฏิบัติการ  242455 การฝึกงาน      6 หน่วยกิต 

242453 โครงงาน 2(0-6-3) 242456 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 11 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาชีววิทยา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  

  :  Bachelor of Science (Biology)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (ชีววิทยา)  

  :  B.Sc. (Biology)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า        129 หน่วยกิต 

 หมวดศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า       93                     หน่วยกิต 

 วิชาแกน   จ านวนไม่น้อยกว่า       28 หน่วยกิต 

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

 Mathematics I   Biology I  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

 Mathematics II   Biology II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 

 Chemistry I   Biology III  

242105 เคมี 2 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Chemistry II   Introductory Physics  
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 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า       65 หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะด้านบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า       53 หน่วยกิต 

 วิชาแกนสาขา   จ านวนไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 
 เฉพาะ   General Microbiology  

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 
 Organic Chemistry   General Biochemistry  

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5)    

 Biostatistics     

      

 วิชาเฉพาะสาขา   จ านวนไม่น้อยกว่า       35 หน่วยกิต 

243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 
 Cell Biology   Genetics  

243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 243401 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3–0-6) 
 Ecology   Research Methodology  

243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 243461 สัมมนา 1(0-2-2) 
 Evolution   Seminar  

243302 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) 243462 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Taxonomy and Systematics   Independent Study  

243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 243463 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Plant Physiology   Professional Training  

243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 243464 สหกิจศึกษา*  

 Animal Physiology   Co-operative Education 6 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ  :*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

 วิชาเฉพาะด้านเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า        12             หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะด้านเลือกให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา ดังนี้  

 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์     

243322 สัณฐานวิทยา 3(2–3-6) 243423 การเจริญเติบโตของพืช 3(2–3-6) 
 และกายวิภาคศาสตร์ของพืช   Plant Growth  

 Plant Morphology and Anatomy 243424 ชีววิทยากล้วยไม้ 3(2-3-6) 
243323 อนุกรมวิธานของพืช 3(2–3-6)  Orchid Biology  

 Plant Taxonomy  243425 การออกแบบการทดลอง 3(2-3-6) 
243421 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2–3-6)  ส าหรับพชืศาสตร์  

 Ethnobotany   Experimental Design for Plant Science 
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243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 3(2–3-6) 243426 การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช 3(2-3-6) 
 Economic Botany   Plant Tissue Culture  

      

 กลุ่มวิชาสัตววิทยา     

243332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2–3-6) 243433 ปรสิตวิทยาทั่วไป 3(2–3-6) 
 Invertebrate Zoology   General Parasitology  

243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2–3-6) 243434 ปักษวีิทยา 3(2–3-6) 
 Vertebrate Zoology   Ornithology  

243431 ชีววิทยาของแมลง 3(2–3-6) 243435 ชีววิทยาของผึ้ง 3(2–3-6) 
 Insect Biology   และการเลีย้งผึ้ง  

243432 ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ 3(2–3-6)  Bee Biology and Apiculture  

 Endocrinology  243436 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ 3(2–3-6) 
    Economic Insects  

      

 กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์     

243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น 3(2-3-6) 243444 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-6) 
 Introductory Cytogenetics   Biological Techniques  

243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์ 3(2-3-6) 243445 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-6) 
 Human Genetics   Introductory Biotechnology  

243442 ชีววิทยาโมเลกุล 3(2-3-6) 243446 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 3(2-3-6) 
 Molecular Biology   Current Topics in Biology  

243443 พันธุศาสตร์ประชากร 3(3-0-6)    

 และปริมาณเบื้องต้น     

 Introduction to Population and Quantitative     

 Genetics     

      

 กลุ่มวิชานิเวศวิทยา     

243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 3(2-3-6) 243452 ชลธวีิทยา 3(2-3-6) 
 ของสัตว์   Limnology  

 Animal Ecology and Behavior  243453 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 
243352 นิเวศวิทยากับการทอ่งเที่ยว 3(2-3-6)  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

 Ecology and Tourism   Environmental Biology and Local Wisdom 

243353 นิเวศวิทยาเขตรอ้น 3(2-3-6) 243454 การติดตามตรวจสอบ 3(2-3-6) 
 Tropical Ecology   ทางชีวภาพส าหรับการประเมินระบบนิเวศ 

243451 ชีววิทยาของมลพิษ 3(3-0-6)  Biological Monitoring for Ecological  

 Pollution Biology   Assessment  
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 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
242104 เคมี 1 4(3-3-8)  และสิ่งแวดล้อม  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
รวม 17 หน่วยกิต 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

   243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 
   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 
 ในสังคม  243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 
242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 
243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) รวม 18 หน่วยกิต 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8)    

รวม 20 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 243302 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) 
 เฉพาะ  243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 
243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 
243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 243XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x- x) 

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) รวม 16 หน่วยกิต 

รวม 17 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

243401 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 
243461 สัมมนา 1(0-2-1) 243462 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

243XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 243463 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

243XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 243494 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

243XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 17 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  

  :  Bachelor of Science (Physics)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (ฟิสิกส์)  

  :  B.Sc. (Physics)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       126 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      90 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       31 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      25 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

 Calculus I   Biology I  

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

 Calculus II   Physics I  

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

 Calculus III   Physics II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8)    

 Chemistry I     



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 279 

 

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(2-2-5) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 เฉพาะ   Statistical Analysis  

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                      59 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                      50 หน่วยกิต 

244181 กระบวนวิธทีางวิทยาศาสตร์ 1(0-3-2) 244311 กลศาสตร์ควอนตัม  3(3-0-6) 

 เชิงฟิสิกส์   Quantum Mechanics  

 Scientific Method in Physics  244322 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 

244201 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6)  Statistical Mechanics  

 Mathematics for Physics  244331 ทัศนศาสตร์ 3(2-2-5) 

244211 กลศาสตร์  3(3-0-6)  Optics  

 Mechanics  244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

244221 อุณหฟิสิกส์ 3(3-0-6)  Electric and Electronic Circuit 

 Thermal Physics  244381 การทดลองฟิสิกส์ 3 1(0-3-2) 

244231 การสั่นสะเทอืนและคลื่น 3(3-0-6)  Experimental Physics III  

 Vibrations and Waves  244382 การทดลองฟิสิกส์ 4 1(0-3-2) 

244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6)  Experimental Physics IV  

 Electromagnetic Theory    244391 โครงงานฟิสิกส์ 2(0-6-3) 

244241 การเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5)  Project in Physics  

 คอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์  244445 นวัตกรรมและการประดิษฐ์  3(2-2-5) 

 Computer Programming for Physics  Innovation and invention  

244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(3-0-6) 244491 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Modern Physics   Seminar  

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 244492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Experimental Physics I   Independent Study  

244282 การทดลองฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 244493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Experimental Physics II   Co-operative Education  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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 วิชาเอกเลือก   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้   

      

 กลุ่มฟิสิกส์ทฤษฎี     

244312 ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้าง 3(3-0-6) 244351 ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค 3(3-0-6) 

 อะตอม   Nuclear and Particles Physics 

 Quantum Theory and atomic structures 244412 ทฤษฎีสนามเบื้องต้น 3(3-0-6) 

244313 กลศาสตร์ลากรองจแ์ละ  3(3-0-6)  Introduction to Field Theory  

 แฮมิลโตเนียน    244451 ชีวฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

 Lagrangian and Hamiltonian Mechanics  Biophysics  

244314 ของไหลจุลภาคเบื้องต้น 3(2-2-5) 244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 Introductory to microfluids   Selected Topics in Physics  

      

 กลุ่มฟิสิกส์นวัตกรรมและการประดิษฐ์    

244301 ฟิสิกส์เชิงค านวณ 3(2-2-5) 244443 ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับ 3(2-2-5) 

 Computational Physics   ฟิสิกส์ประยกุต์  

244441 เคร่ืองมือวัดและระบบเฝา้ 3(2-2-5)  Embedded System for Applied Physics 

 ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์  244444 นวัตกรรมเพื่อการสอน 3(2-2-5) 

 Instrumentation and Data Acquisition System  ฟิสิกส์  

244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และ 3(2-2-5)  Innovation for Physics Teaching 

 การโปรแกรม  244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 Microcontroller and Programming  Selected Topics in Physics  

      

 กลุ่มฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา    

244371 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 244473 จักรวาลวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introductory Astronomy   Introduction to Cosmology  

244411 ทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตน์ 3(3-0-6) 244474 จักรวาลวิทยาและพลังงานมืด 3(2-2-5) 

 Einstein’s Theory of Relativity   Cosmology and Dark Energy 

244471 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ 3(2-2-5) 244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 Astrophysics   Selected Topics in Physics  
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 กลุ่มฟิสิกส์วัสดุศาสตร์     

244360 ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 244363 ผลึกศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Material Physics  และการเลีย้วเบนรังสีเอกซ์  

244361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(3-0-6)  Introductory Crystallography and X-ray  

 Solid State Physics   Diffraction  

244362 เทคโนโลยีการปลูกผลึก     3(2-2-5) 244452 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Crystal Growth Technology   Introduction to Nanotechnology 

   244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

    Selected Topics in Physics  

หมายเหตุ กรณีประสงค์จะเปลี่ยนกลุ่มวิชาเอกเลือก สามารถเปลี่ยนได้ แต่จะต้องศึกษาให้ครบหน่วยกิตที่ระบุเงื่อนไข 

ไว้ในโครงสร้างหลักสูตร     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) O01103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8)  และสิ่งแวดล้อม  

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

244181 กระบวนวิธทีางวิทยาศาสตร์ 1(0-3-2) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

 เชิงฟิสิกส์  244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 ในสังคม  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  เฉพาะ  

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 244231 การสั่นสะเทอืนและคลื่น 3(3-0-6) 

244201 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  3(3-0-6) 244232 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6) 

244211 กลศาสตร์  3(3-0-6) 244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(3-0-6) 

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 244282 การทดลองฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

244221 อุณหฟิสิกส์ 3(3-0-6) 244322 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 

244241 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 244382 การทดลองฟิสิกส์ 4 1(0-3-2) 

 ส าหรับฟิสิกส์     244391 โครงงานฟิสิกส์ 2(0-6-3) 

244311 กลศาสตร์ควอนตัม  3(3-0-6) 244XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

244331 ทัศนศาสตร์ 3(2-2-5) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

244381 การทดลองฟิสิกส์ 3 1(0-3-2) รวม 15 หน่วยกิต 

รวม 16 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

244491 สัมมนา 1(0-3-2) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 
244445 นวัตกรรมและการประดิษฐ์  3(2-2-5) 244492 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

244XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 244493 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

244XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) รวม 6 หน่วยกิต 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)    

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

  
ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 
  :  Bachelor of Science (Science and Technology in Sports) 

 ช่ือย่อ  :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)  

  :  B.Sc. (Science and Technology in Sports) 

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       123 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       87 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐาน   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 
 Life Science Physics   Basic Biochemistry  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 
 Basic Anatomy   Basic Physiology  
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 วิชาเอก   จ านวน                      75 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                      52 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 248313 โภชนาการของสมรรถภาพ 3(2-2-5) 
 เฉพาะ     ทางกาย  

 English for Specific Purposes   Nutrition for Physical Fitness  

248111 พลวัตวิชาชีพ 3(3-0-6) 248314 การออกก าลังกายด้วย 1(0-2-1) 
 Profession Dynamic   จังหวะและการเต้น  

248112 ฟุตบอล 1(0-2-1)  Dance and Rhythmic Exercise 

 Football  248315 สรีรวิทยาของสรรถภาพ 3(2-2-5) 
248113 ยิมนาสติกและโยคะ 1(0-2-1)  ทางกาย  

 Gymnastics and Yoga   Physiology of Physical Fitness 

248114 การประเมินสมรรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 248316 ระเบยีบวิธีวิจัยและการประเมิน 3(2-2-5) 
 Physical Fitness Evaluation   ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

248211 วอลเลย์บอล 1(0-2-1)  Research Methodology and Evaluation in 

 Volleybal   Health Science  

248212 ว่ายน้ าและการช่วยชีวิตทางน้ า 1(0-2-1) 248411 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Swimming and Life Saving   การปรับสมรรถภาพทางกาย 

248213 ทักษะและกลไกการเคลื่อนไหว 3(2-2-5)  Science and Technology for Physical 

 ของร่างกาย   Competency Modification  

 Skill and Mechanic of Body Movement 248412 นวัตกรรมและงานวิจัย 3(2-2-5)   
248214 กรีฑา 1(0-2-1)  ทางสุขภาพและกีฬา 

 Track and Field   Innovation and Research in Health and  

248215 การฝึกด้วยแรงต้านและน้ าหนักตัว 1(0-2-1)  Sports  

 Resistance and Callisthenic Training 248413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(0-4-2) 
248216 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5)  และนิสิตอาสา  

 Sport Biomechanics   Field Experience and Volunteer Student 

248217 จติวิทยาการกีฬา 3(2-2-5) 248491 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Sport Psychology     Professional Training  

248311 เวชศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 248492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต   
 Sports Medicine   Independent Study  

248312 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 248493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Basketball   Co-operative Education  

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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 กลุ่มวิชาเอกบังคับเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         5 หน่วยกิต 

248321 เทนนิส 1(0-2-1) 248326 ศิลปะป้องกันตัวไทยและสากล 1(0-2-1) 
 Tennis   Thai and International Martial Arts 

248322 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 248327 ตะกร้อ 1(0-2-1) 
 Table Tennis   Takraw  

248323 แบดมินตัน 1(0-2-1) 248328 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
 Badminton   Futsal  

248324 กอล์ฟ 1(0-2-1) 248329 จักรยาน 1(0-2-1) 
 Golf   Cycling  

248325 กระบี่กระบอง 1(0-2-1) 248330 เกมสันทนการ 1(0-2-1) 
 Krabi Krabong   Recreation Game  

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

 เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น     

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการฝึกกีฬาและออกก าลังกาย  

248340 หลักวิทยาศาสตร์ในการปรับ 3(2-2-5) 248346 การนวดทางการกีฬา 3(2-2-5) 
 สัดส่วนร่างกายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  และสุขภาพ  

 Scientific Principle’s of Specific Body Composition   Massage for Health and Sport 

 Modification  248347 วิถีสุขภาพ 3(2-2-5) 
248341 การออกก าลังกายบ าบัด 3(2-2-5)  Healthy Lifestyle  

 และวัตถุประสงค์เฉพาะ  248348 สมรรถภาพทางกายของ 3(2-2-5) 
 Exercise Therapy for Special Needs    ผูสู้งอายุและการออกก าลังกาย 

248342 กิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)  Physical Fitness and Exercise for Older person 

 Activities and Sports for Health    248351 การฝึกอบรมผูต้ัดสินกฬีา 3(1-4-4) 
248343 การสร้างสรรค์การออกก าลังกาย 3(1-4-4)  ขัน้พืน้ฐาน  

 และกีฬาแนวใหม่   Basic Referee Clinic for Sports 

 Modern Exercise and Sport Creativity   248352 การวิเคราะห์การแขง่ขัน 3(2-2-5) 
248344 การปรับพฤติกรรมเพื่อสมรรถนะ 3(2-2-5)  และการสอดแนม  

 ทางการกีฬา   Game Analysis and Scouting 

 Behaviors Modification for Sport Performance 248353 นวัตกรรมการออกก าลังกาย 3(1-4-4) 
248345 การออกแบบโปรแกรมการฝึก 3(2-2-5)  Exercise Innovation  

 ทักษะกีฬา     

 Sport Training Program Design     
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 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและกีฬา    

248361 การจัดการแขง่ขันกฬีา 3(2-2-5) 248367 การจัดกิจกรรมนันทนาการ 3(2-2-5) 
 Sport Organizing   และกลุ่มสัมพันธ์  

248362 ธุรกิจบริการสุขภาพและการตลาด 3(2-2-5)  Recreation Activities and Group Dynamics  

 Wellness Business and Marketing  Principle  

248363 ธุรกิจการเป็นตัวแทนนักกีฬา 3(3-0-6) 248368 ชีวิตและความสุข 3(2-2-5) 
 Sports Agency Business   Life and Happiness  

248364 สังคมวิทยาการกีฬา 3(2-2-5) 248369 กิจกรรมผจญภัยและการอยู่ 3(1-4-4) 
 Sport Sociology   คา่ยพักแรม  

248365 อุตสาหกรรมกีฬาการทอ่งเที่ยว   Adventurous Activities and Camping 

 และนันทนาการ  248371 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
 Sport Tourism and Recreation Industry  Personal Development  

248366 การละเล่นพืน้บา้นไทย  3(1-4-4) 248372 สปาและการนวดเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
 และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   Spa and Massage for Health 

 Thai plays and indigenous knowledge      

      

 กลุ่มวิชากีฬา การออกก าลังกายและการส่งเสริมสุขภาพศึกษา  

248381 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 248387 ยาและสิ่งเสพติด 3(2-2-5) 
 ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา   Drug and Narcotic  

 Information Technology for Sport Science 248388 การสอนกีฬา ออกก าลังกาย 3(2-2-5) 
248382 ผูก้ ากับลูกเสือ 3(2-2-5)  และส่งเสริมสุขภาพระดับประถมศึกษา 
 Scoutmaster   Teaching in Sport, Exercise and Health  

248383 เพศศึกษาและโครงการสวัสดิ 3(2-2-5)  Promotion in Elementary school 

 ศึกษาในโรงเรียน  248389 การสอนกีฬา ออกก าลังกาย 3(2-2-5) 
 Sex Education and Safety Program in School  และส่งเสริมสุขภาพระดับมัธยมศึกษา 

248384 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)  Teaching in Sport, Exercise and Health  

 Health Activities   Promotion in High school  

248385 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 248481 การจัดสิ่งแวดและช้ันเรียน 3(2-2-5) 
 ทางการกีฬา   ส่งเสริมสุขภาพและออกก าลังกาย 

 Sports Innovation and Technology  Environment and Classroom Management 

    For Health Promotion and Exercise 
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248386 การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัย 3(2-2-5) 248482 การจัดการเรียนรู้และสื่อ 3(2-2-5) 
 หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ  การสอนส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 

 และการออกก าลังกาย   Learning Management and Education Media 

 Curriculum Development and Curriculum   for Health Promotion and Exercise 

 Research for Health Promotion and Exercise 248483 การบริหารพลศึกษา 3(2-2-5) 
   และโปรแกรมพลศึกษา  

   Physical Education Management and Program 

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                       6 หน่วยกิต 

            นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย  3(2-2-5) 
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
248111 พลวัตวิชาชีพ               3(2-2-5)  และสิ่งแวดล้อม  

248112 ฟุตบอล 1(0-2-1) 241113 ยิมนาสติกและโยคะ 1(0-2-1) 
248114 การประเมินสมรรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  3(2-3-6) 
รวม 16 หน่วยกิต 248213 ทักษะและกลไกการ  3(2-2-5) 

    เคลื่อนไหวของร่างกาย  

   รวม 16 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-5-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตตอล 3(2-2-5) 
 ในสังคม  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ  3(3-0-6) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  วัตถุประสงค์เฉพาะ  

248211 วอลเลย์บอล 1(0-2-1)  248214 กรีฑา 1(0-2-1) 
248212 ว่ายน้ าและการช่วยชีวิตทางน้ า 1(0-2-1)  248215 การฝึกด้วยแรงต้าน 1(0-2-1) 
248217 จติวิทยาการกีฬา 3(2-2-5)  และน้ าหนักตัว  

367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 248216 ชีวกลศาสตร์การกีฬา  3(2-2-5) 
รวม 17 หน่วยกิต 248311 เวชศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 

   รวม 17 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 248315 สรีรวิทยาของสรรถภาพ  3(2-2-5) 
248312 บาสเกตบอล 1(0-2-1)  ทางกาย  

248313 โภชนาการของสมรรถภาพ 3(2-2-5) 248316 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(2-2-5) 
 ทางกาย   และการประเมินทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

248314 การออกก าลังกายด้วยจังหวะ 1(0-2-1) 248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 
 และการเต้น  248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 
248xxx วิชาเอกเลือก 1 (x-x-x) 248xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
248xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 248xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
248xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 17 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

248411 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 การปรับสมรรถภาพทางกาย 248491 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

248412 นวัตกรรมและงานวิจัย 3(2-2-5) 248492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 ทางสุขภาพและกีฬา  248493 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

248413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(0-4-2) รวม 6 หน่วยกิต 

 และนิสิตอาสา     

248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x)    

248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x)    

248xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

248xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 
  
ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ) 
  :  Bachelor of Science (Chemical Industry and Materials  

   Technology) 

 ช่ือย่อ  :  วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมแีละเทคโนโลยีวัสดุ)  

  :  B.Sc. (Chemical Industry and Materials Technology) 

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       120 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยว่า          84 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                       15 หน่วยกิต 

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

 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 
 Principle of Chemistry   Introductory Physics  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                      69 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                      57 หน่วยกิต 

246101 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 246303 สมบัติทางไฟฟ้า แสง  3(2-3-6) 
 Introductory Materials Science   และแมเ่หล็กของวัสดุ  

246102 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(2-3-6)  Electrical Optical and Magnetic Properties 

 เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ   of Materials  

 Safety in Chemical Industry and Materials  246304 ระบบบริหารคุณภาพและ 3(2-3-6) 
 Technology   การจัดการสิ่งแวดล้อม  

246103 เคมีของวัสดุ 3(3-0-6)  Quality and Environmental Management 

 Chemistry of Materials   Systems  

246201 โครงสร้างและความบกพรอ่ง 3(3-0-6) 246305 เคร่ืองมือและการหาลักษณะ 3(2-3-6) 
 ของวัสดุ   เฉพาะของวัสดุ 1  

 Structure and Defect of Materials  Instrumentation and Characterization for 

246221 โลหะและกระบวนการผลิต 3(2-3-6)  Materials I  

 Metals and Metal Processing  246306 ระเบยีบวิธีวิจัย 3(2-3-6) 
246222 เซรามิกส์และกระบวนการผลิต 3(2-3-6)  Research Methodology  

 Ceramics and Ceramic Processing 246401 เคร่ืองมือและการหาลักษณะ 3(2-3-6) 
246223 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต 3(2-3-6)  เฉพาะของวัสดุ 2  

 Polymers and Polymer Processing  Instrumentation and Characterization for 

246211 อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6)  Materials II  

 Fundamental Chemical Industry  246491 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

246212 ปริมาณสารสัมพันธเ์คมี 3(3-0-6)  Independent Study  

 Chemical Stoichiometry  246492 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

246301 อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส 3(3-0-6)  Cooperative Education  

 Thermodynamics and Phase Transformation 261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
246302 สมบัติทางกลและความร้อน 3(2-3-6)  Engineering Drawing  

 ของวัสดุ     

 Mechanical and Thermal Properties of  หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 Materials     
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จาก 2 กลุ่มรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
     

 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมเคมี     

246312 เทคโนโลยีวัสดุประกอบ 3(2-3-6) 246411 อุตสาหกรรมการสกัด 3(2-3-6) 
 Composites Technology   Extraction industry  

246313 อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 246412 เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมี 3(3-0-6) 
 Electronics in Industry   ในอุตสาหกรรม  

246314 ยางและเทคโนโลยีเก่ียวกับยาง 3(3-0-6)  Chemical Kinetics and Chemical Industrial  

 Rubber and Rubber Technology   Reactor  

246315 สารเติมแต่งในกระบวนการ 3(3-0-6) 246413 อุตสาหกรรมสะอาด 3(3-0-6) 
 ทางพอลิเมอร์   Clean Industry  

 Additives in Polymer Processing     

      

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวัสดุ     

246321 การสึกหรอของวัสดุ 3(3-0-6) 246421 นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Wear of Materials   Nanotechnology and Nanomaterials 

246322 เทคโนโลยีเซลล์เช้ือเพลิงเบื้องต้น 3(3-0-6) 246422 เซรามิกส์ไฟฟ้า 3(2-3-6) 
 Introduction to Fuel Cell  Technology  Electroceramics  

246323 โลหะกรรมกายภาพ 3(2-3-6) 246423 การน าพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่ 3(2-3-6) 
 Physical Metallurgy   Polymer Recycling  

246324 การกัดกร่อนและการควบคุม 3(2-3-6) 246424 พอลิเมอร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
 การกัดกร่อน   Bio-Polymer  

 Corrosion and Corrosion Control     

246325 เทคโนโลยีซีเมนต์ 3(2-3-6)    

 Cement Technology     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                       6 หน่วยกิต 

            นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(3-0-6) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
004101 ศิลปในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(3-0-6) 
241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 003201 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  และสิ่งแวดล้อม  

246101 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 
246102 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 246103 เคมีของวัสดุ 3(3-0-6) 
 เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ  รวม 16 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 อังกฤษก้าวหน้า 3(3-0-6) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 246212 ปริมาณสารสัมพันธเ์คมี 3(3-0-6) 
 ในสังคม  246221 โลหะและกระบวนการผลิต 3(2-3-6) 
243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 246222 เซรามิกส์และกระบวนการผลิต 3(2-3-6) 
246201 โครงสร้างและความบกพรอ่ง 3(3-0-6) 246223 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต 3(2-3-6) 
 ของวัสดุ  รวม 18 หน่วยกิต 

246211 อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6)    

รวม 19 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

246301 อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส 3(3-0-6) 246305 เคร่ืองมือและการหาลักษณะ 3(2-3-6) 
246302 สมบัติทางกลและความร้อน 3(2-3-6)  เฉพาะของวัสดุ 1  

 ของวัสดุ  246306 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-3-6) 
246303 สมบัติทางไฟฟ้า แสง  3(2-3-6) 246xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
 และแมเ่หล็กของวัสดุ  246xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
246304 ระบบบริหารคุณภาพ 3(2-3-6) xxxxxx วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x) 
 และการจัดการสิ่งแวดล้อม  รวม 15 หน่วยกิต 

246xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 15 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

246401 เคร่ืองมือและการหาลักษณะ 3(2-3-6) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 
 เฉพาะของวัสดุ 2  246491 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

246xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 246492 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี   3(x-x-x)    

รวม 12 หน่วยกิต    

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
School of Medical Sciences 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ได้ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ได้แก่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี 
และสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการตามแผนพัฒนาสาธารณสุขและ
แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ตลอดจนเพื่อจัดการเรียนการสอน ในระดับพื้นฐานทาง
การแพทย์ (Pre-Clinic) และวิทยาศาสตร์ พื้นฐานในระดับ
ปริญญาตรี ให้แก่นิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
คณะเภสัชศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  สหเวชศาสตร์  
สาธารณสุขศาสตร์ และนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ยัง มุ่งที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้ มี
ความสามารถทางด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อเป็น         
ที่ยอมรับในระดับสากล 

ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายใต้เกณฑ์                
การประเมินตามตัวบ่งช้ีคุณภาพของ สมศ. หลังจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ได้เยี่ยมส ารวจและเข้าประเมินผลการด าเนินงานของ
คณะ ผู้ประเมินได้รายงานถึง จุดแข็ง จุดอ่อน ของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์หลังจากได้ รับรายงานแล้ว 
คณาจารย์ได้ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมิน และ
ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผา่นมาที่ยังขาดแผนงานที่เป็น
รูปธรรม ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินงานในอนาคตเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ 
และครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จึงได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อใ ช้            
เป็นกรอบในการด าเนินงาน ให้สอดรับกับพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยการระดมความคิดของ
คณาจารย์ ในคณะ ที่ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด              
แก่คณะ และให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีมาตรฐาน
เทยีบเคยีงระดับสากล 

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
    1.  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
    2.  สาขาวิชาชีวเคมี 

    3.  โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 นักจุลชีววิทยา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ผูป้ฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพ  ด้าน
ประกันคุณภาพ และด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผูป้ระกอบการธุรกิจ ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีเคม ี

 บุ ค ล า ก รท า ง ก า รศึ ก ษ า  นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการ ผู้ช่วยนักวิจัย      
ผู้ควบคุมคุณภาพ พนักงานท างานในแผนกวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ พนักงานตัวแทนขายเคร่ืองมือ วัสดุ 
สารเคมีทางวิทยาศาสตร์  พนักงานตัวแทนขายยา 
เคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑ์ ศึกษาต่อในสาขาวิชาชีวเคมี 
หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวขอ้ง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร 
 นักโภชนาการและนักก าหนดอาหาร นักวิชาการ 
และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง   
 

สถานที่ต้ัง 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3811-12 

โทรสาร 0 5446 6663 

E-mail : medsci.up@gmail.com 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  

  :  Bachelor of Science (Microbiology)  

 ช่ือย่อ  :   วท.บ. (จุลชีววิทยา)  

  :   B.Sc. (Microbiology)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า           91 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                          22 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน                          11 หน่วยกิต 

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

 Mathematics I   Biology I  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8)    

 General and Organic Chemistry    
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 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                         11 หน่วยกิต 

242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 Quantitative Analysis   General Biochemistry  

247111 ชีวสถิติ   3(2-2-5)    

 Biostatistics     

      

 กลุ่มวิชาเอก  จ านวน                       69 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ  จ านวน                       57 หน่วยกิต 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 361331 สรีรวิทยาจุลินทรีย์ 3(2-3-6) 

 General Microbiology   Microbial Physiology   

361151 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 3(3-0-6) 361341 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3(2-3-6) 

 เบื้องต้น   Environmental Microbiology   

 Introductory Medical Microbiology 361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) 

361201 แบคทีเรียวิทยา 3(2-3-6)  Immunology  

 Bacteriology  361352 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6) 

361202 ปรสิตวิทยา 3(2-3-6)  Medical Bacteriology  

 Parasitology  361371 จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-3-6) 

361204 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6)  Food Microbiology  

 ส าหรับจุลชีววิทยา  361401 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 2(1-3-4) 

 Science Communication for Microbiology   Introduction to Bioinformatics  

361205 ไวรัสวิทยา 3(2-3-6) 361481 การจัดการและการประเมิน 2(2-0-4) 

 Virology   คุณภาพห้องปฏิบัติการ  

361206 ราวิทยา 3(2-3-6)  Management and Laboratory Assessment 

 Mycology  361491 สัมมนา 1(0-2-1) 

361281 เทคนิคและการใช้เคร่ืองมือ  3(2-3-6)  Seminar  

 ทางจุลชีววิทยา  361492 ฝกึงาน*  6 หน่วยกิต 

 Techniques and Instrumentation in   Professional  Training    

 Microbiology  361493 สหกิจศึกษา*  6 หน่วยกิต 

361301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(1-6-5)  Co – operative Education  

 Research Methodology  361494 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

361311 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 3(2-3-6)  Independent Study  

 Microbial Genetics  หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกรายวิชา ดังต่อไปนี้    

361302 ยีสต์และเทคโนโลยียีสต ์ 3(2-3-6) 361359 เทคนิคทางปรสิตวิทยา  3(2-3-6)     

 Yeast and Yeast Technology    Techniques in Parasitology  

361303 สาหร่ายวิทยา 3(2-3-6) 361372 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 

 Phycology    Industrial Microbiology  

361304 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของเห็ด 3(2-3-6) 361451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6)     

 Biology and Technology of Mushroom  วินิจฉัย  

361342 จุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3-6)  Diagnostic Medical Microbiology 

 Agricultural Microbiology  361452 โรคติดเช้ืออุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 3(3-0-6) 

    Emerging and Re - emerging Infectious  

    Diseases    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์  4(3-3-8)  และสิ่งแวดล้อม  

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

รวม 17 หน่วยกิต 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

   361151 จุลชีววิทยาทางการแพทย์  3(3-0-6) 
    เบื้องต้น  

   รวม 20 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา  3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล  3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 361202 ปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

 ในสังคม   361204 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) 

361201 แบคทีเรียวิทยา  3(2-3-6)  ส าหรับจุลชีววิทยา  

361205 ไวรัสวิทยา  3(2-3-6) 361206 ราวิทยา 3(2-3-6) 

361281 เทคนิคและการใช้เคร่ืองมือ 3(2-3-6) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 ทางจุลชีววิทยา  รวม 19 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

361311 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์  3(2-3-6) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

361331 สรีรวิทยาจุลินทรีย์  3(2-3-6) 361301 ระเบยีบวิธีวิจัย  3(1-6-5) 

361341 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 361352 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6) 

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน  3(2-3-6) 361371 จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-3-6) 

361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

361401 ชีวสารสนเทศเบือ้งต้น 2(1-3-4) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

361481 การจัดการและการประเมิน 2(2-0-4) 361492 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 คุณภาพห้องปฏิบัติการ  361493 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

361491 สัมมนา 1(0-2-1) 361494 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 11 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาชีวเคมี 
 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)  

  :  Bachelor of Science (Biochemistry)  

 ช่ือย่อ  :  วท.บ. (ชีวเคมี)  

  :  B.Sc. (Biochemistry)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       128 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

     

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า       92  หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวนไม่น้อยกว่า       43 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      24 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243211 เซลล์และชีววิทยาระดับ 3(3-0-6) 

 Mathematics I   โมเลกุล  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)  Cell and Molecular Biology  

 Mathematics II  244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  Introductory Physics  

 Principle of Chemistry  247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  Biostatistics  

 Biology I     
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 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                       19 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 
 เฉพาะ   Organic Chemistry  

 English for Specific Purposes  361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 
242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8)  General Microbiology  

 Physical Chemistry and Applications    

242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8)    

 Quantitative Analysis     

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        49 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า        37 หน่วยกิต 

365222 หลักการของชีวเคมี 4(3-3-8) 365390 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-3-6) 
 Principles of Biochemistry   Research Methodology  

365323 เคร่ืองมือพื้นฐานทางชีวเคมี 3(1-6-5) 365442 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี 3(1-6-5) 
 Basic Biochemical Instruments   Biochemical Laboratory Techniques 

365324 โรคและความผดิปกติทางชีวเคมี 3(2-3-6) 365472 ชีวเคมีของเวชส าอาง 3(2-3-6) 
 Biochemical Disorders and Diseases  Biochemistry of Cosmeceuticals 

365335 เทคนิคปฏิบัติการทาง 3(1-6-5) 365491 สัมมนา 1(0-3-2) 
 อณูชีววิทยา   Seminar  

 Laboratory Techniques in Molecular Biology 365492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

365341 เทคนิคการเพาะเลีย้งเซลล์ 3(1-6-5)  Independent Study  

 Techniques in Cell Culture  365493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

365351 ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จาก 3(2-3-6)  Professional Training  

 ธรรมชาติ  365494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Biochemistry of Natural Products  Co-operative Education  

365371 ชีวเคมีเทคโนโลยี 2(2-0-4) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 Biochemical Technology     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

365331 ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 365436 ชีวเคมีของภาวะเครียด 3(2-3-6) 
 Environmental Biochemistry    ออกซิเดชัน  

365332 ชีวเคมีของสุขภาวะ 3(2-3-6)  Biochemistry of Oxidative Stress 

 และการมีอายุยืน  365437 ชีวเคมีการกีฬา 3(2-3-6) 
 Biochemistry of Wellness and Longevity  และการออกก าลังกาย 

365333 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ 3(2-3-6)  Biochemistry of Sports and Exercise 

 Nutritional Biochemistry     
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365334 ชีวสารสนเทศศาสตร์พื้นฐาน 3(1-6-5) 365438 พิษวิทยาเชิงชีวเคมี 3(2-3-6) 
 Basic Bioinformatics   และการเกิดมะเร็ง  

365361 ชีวเคมีพันธุศาสตร์ 3(2-3-6)  Biochemical Toxicology and Carcinogenesis 

 Biochemical Genetics     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง  
ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

      

      

แผนการศึกษา     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  และสิ่งแวดล้อม  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
รวม 17 หน่วยกิต 242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

   243211 เซลล์และชีววิทยา 3(3-0-6) 
    ระดับโมเลกุล  

   รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8) 

 ในสังคม  242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 365323 เคร่ืองมือพื้นฐานทางชีวเคมี 3(1-6-5) 
365222 หลักการของชีวเคมี 4(3-3-8) รวม 20 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต    
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 365351 ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) 
 เฉพาะ   จากธรรมชาติ  

365324 โรคและความผดิปกติ 3(2-3-6) 365371 ชีวเคมีเทคโนโลยี 2(2-0-4) 
 ทางชีวเคมี  3653XX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

365335 เทคนิคปฏิบัติการทาง 3(1-6-5) 365XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 อณูชีววิทยา  XXXXXX เลือกเสรี 3(X-X-X) 

365341 เทคนิคการเพาะเลีย้งเซลล์ 3(1-6-5) รวม 14 หน่วยกิต 

365390 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-3-6)    

รวม 15 หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

365442 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี 3(1-6-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

365472 ชีวเคมีของเวชส าอาง 3(2-3-6) 365492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

365491 สัมมนา 1(0-3-2) 365493 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

3654XX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 365494 สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 

3654XX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) รวม 6 หน่วยกิต 

XXXXXX เลือกเสรี 3(X-X-X)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) 
  :  Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)  

 ช่ือย่อ  :  วท.บ. (โภชนาการและการก าหนดอาหาร)  

  :  B.Sc. (Nutrition and Dietetics)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       128 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       94  หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน     

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                     34 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 
 Mathematics I   Microbiology and Parasitology 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 
 General and Organic Chemistry  Basic Anatomy  

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 
 Cell and Molecular Biology     Basic Biochemistry  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 366213 พยาธวิิทยา 3(3-0-6) 
 Life Science Physics   Pathology  
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247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 367201 สรีรวิทยาพืน้ฐานของมนุษย์ 3(2-3-6) 
 Biostatistics   Basic Human Physiology  

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)    

 Basic Pharmacology     

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน  จ านวน                      24 หน่วยกิต 

368110 อาหารและโภชนาการพืน้ฐาน 2(2-0-4) 368315 โภชนาการมนุษย์และ 3(3-0-6) 
 Food and Basic Nutrition   เมแทบอลิซึม  

368111 โภชนาการในวัฏจักรชีวิต 3(3-0-6)  Human Nutrition and Metabolism 

 Nutrition in Life Cycle  368330 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-3-6) 
368212 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(2-3-6)  Research Methodology  

 Science of Cooking  368316 อาหารปลอดภัยและ 2(1-3-4) 
368213 หลักการประกอบอาหาร 3(2-3-6)  สุขาภิบาลอาหาร  

 Principle of cooking   Food Safety and Food Sanitation 

368214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-3-6)    

 การอาหาร     

 Food Science and Technology     

      

 กลุ่มวิชาเอก     

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

368320 การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-3-6) 368426 โภชนาการทางคลินิก 3(2-3-6) 
 Nutritional Assessment   Clinical Nutrition  

368321 โภชนาการและการก าหนด 3(2-3-6) 368427 โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 3(2-3-6) 
 อาหาร   Medical Nutrition Therapy  

 Nutrition and Dietetics  368433 ปัญหาพิเศษทางอาหาร 1(0-3-2) 
368322 การจัดการบริการอาหาร 3(2-3-6)  และโภชนาการ  

 Food Service Management   Special Problem in Food and Nutrition 

368323 การให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ 3(2-3-6) 368434 สัมมนา 1(0-2-1) 
 Nutritional Counseling   Seminar  

368324 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1(1-0-2) 368435 การฝึกงานด้านโภชนาการ 6 หน่วยกิต 

 นักโภชนาการและนักก าหนดอาหาร  และการก าหนดอาหาร ไม่น้อยกว่า 
368325 โภชนาการชุมชน 3(2-3-6)  Professional Training in  400 ช่ัวโมง 

 Community Nutrition   Nutrition and Dietetics  
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368331 การฝึกประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 368436 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 โภชนาการชุมชน 150 ช่ัวโมง  Independent Study  

 Field Experience in Community Nutrition 368437 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

368332 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  Co-operative Education  

 โภชนาการและการก าหนดอาหาร    350 ช่ัวโมง หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 Field Experience in Nutrition and Dietetics    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

368340 การก าหนดอาหารอาเซียน 3(2-3-6) 368343 องค์การและการจัดการ 3(2-3-6) 
 Asian Food Dietetics   Organization and Management 

368341 โภชนาการส าหรับนักกีฬา 3(2-3-6) 368344 โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ 3(2-3-6) 
 Sports Nutrition   Nutrition for Aging  

368342 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-3-6)    

 Health Food Products     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

241111  คณิตศาสตร์  3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 

242103  เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8)  สิ่งแวดล้อม  

368110   อาหารและโภชนาการพืน้ฐาน 2(2-0-4) 243211 เซลล์และชีววิทยาระดับ 3(3-0-6) 

รวม 15 หน่วยกิต  โมเลกุล  

   244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

   368111 โภชนาการในวัฏจักรชีวิต 3(3-0-6) 

   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล  3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 002202  สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 ในสังคม   341334   เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

002201 พลเมืองใจอาสา  3(2-2-5) 363221   กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

361203   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 367201   สรีรวิทยาพืน้ฐานของมนุษย์ 3(2-3-6) 

365212   ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 368214   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(2-3-6) 

368212   วิทยาศาสตร์การประกอบ  3(2-3-6)  การอาหาร  

 อาหาร  รวม 18 หน่วยกิต 

368213   หลักการประกอบอาหาร 3(2-3-6)    

รวม 21 หน่วยกิต    

    

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

247111     ชีวสถิติ 3(2-2-5) 368316   อาหารปลอดภัยและ 2(1-3-64) 

366213  พยาธวิิทยา    3(3-0-6)  สุขาภิบาลอาหาร  

368315    โภชนาการมนุษย์และ 3(3-0-6)  368322   การจัดการบริการอาหาร 3(2-3-6) 

 เมแทบอลิซึม  368323   การให้ค าปรึกษาด้าน 3(2-3-6) 

368320   การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-3-6)  โภชนาการ  

368321   โภชนาการและการก าหนด 3(2-3-6) 368324   จรรยาบรรณทางวิชาชีพนัก 1(1-0-2) 

 อาหาร   โภชนาการ และนักก าหนดอาหาร 
xxxxxx     วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 368325   โภชนาการชุมชน 3(2-3-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 368330   ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-3-6) 

   368331 การฝึกประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 
    โภชนาการชุมชน 150 ช่ัวโมง 

   368xxx    วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 

   รวม 18 หน่วยกิต 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   368332 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
    โภชนาการและการก าหนดอาหาร    350 ช่ัวโมง 
   หมายเหตุ   นิสิตต้องผ่านรายวิชา 368331 การฝึก

ประสบการณ์โภชนาการชุมชน และรายวิชา 368332     
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการก าหนด
อาหาร รวมกันไม่น้อยกว่า 500 ช่ัวโมง     

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

368426   โภชนาการทางคลินิก 3(2-3-6) * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 
368427   โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 3(2-3-6) 368435 การฝึกงานด้านโภชนาการ 6 หน่วยกิต 

368433   ปัญหาพิเศษทางอาหารและ 1(0-3-2)  และการก าหนดอาหาร*   ไม่น้อยกว่า 400 ชม. 
 โภชนาการ  368436 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

368434   สัมมนา  1(0-2-1) 368437 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

368xxx    วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx     วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)       นิสิตที่เลือกเรียนรายวิชา 368434 การฝกึงานด้าน 

รวม 14 หน่วยกิต โภชนาการและการก าหนดอาหาร ต้องผา่นรายวิชาเอก 

   จ านวน 30 หน่วยกิต ผา่นรายวิชา 368331 การฝึก
ประสบการณ์โภชนาการชุมชน และรายวิชา 368332    
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการก าหนด
อาหาร 
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คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
School of  Engineering 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ยกฐานะขึ้นจาก ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา การจัดการเรียนการสอนของส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ในสมัยนั้นเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต เพียง 5สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ            
โดยจัดการเรียนการสอนเพียง ช้ันปีที่ 1 และ 2 เมื่อนิสิตต้องเรียนใน
ช้ันปีที่  3 และ 4 ทางส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จะส่งนิสิต       
ไปเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก 

 ต่อมามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา             
ได้เปลี่ยนช่ือเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อเตรียม        
ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พะเยา ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ คือ มหาวิทยาลัย
พะเยา เมื่ อวันที่  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 แล้ว ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

 ปัจจุบั นคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิ ดสอนทั้ งหมด 9 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 หลักสูตร 
คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และ
วิศวกรรมอุตสาหการ แล ะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 4 หลักสูตร คือ การบริหารงานกอ่สร้าง วิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนี้ยังได้
เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต 1 หลักสูตร  คือ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
    1.  สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 

    2.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
    3.  สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 
    4.  สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
เคร่ืองกล 

 วิศวกรเครื่องกล ที่ท าหน้าที่ ในฝ่ายสาธารณู ปโภค                
ฝ่ายซ่อมบ ารุง หรือฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ ามัน โรงงานผลิตหรือประกอบช้ินส่วน             

ยานยนต์ โรงงานผลิตอาหาร วิศวกรเครื่องกล ที่ท าหน้าที่
ควบคุมการติดต้ังระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในอาคารที่ก าลัง
ก่อสร้าง เช่น งานระบบท่อในอาคารสูง งานระบบปรับอากาศ 
วิศวกรเครื่องกล ในบริษัทต่าง ๆ ข้าราชการ หรือพนักงาน           
ของรัฐ ในต าแหน่งวิศวกรเครื่องกลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
เช่น เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ช่วยนักวิจัย            
ในสาขาวศิวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง : ออกแบบ ควบคุม ตดิต้ัง 
บ ารุงรักษา เกี่ยวกับระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจ่ายไฟฟ้า
ก าลงั การตรวจสอบ การวางแผนโครงการ และให้ค าปรึกษา  
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร : ออกแบบ ควบคุม 
ติดตั้ง บ ารุงรักษา เกี่ยวกับระบบเครื่องส่ง วิทยุ โทรทัศน ์
โทรศัพท์ การตรวจสอบ ซ่อม และใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร            
การหาต าแหน่งติดตั้งสถานีรับ-ส่งสัญญาณระบบสื่อสาร             
และให้ค าปรึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ก่อสร้างและออกแบบงานอาคาร อาคารสาธารณะ 
คลังสินค้า โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอ ปล่อง โครงสร้าง
สะพาน ช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตหลอ่ส าเร็จ เสาเข็มคอนกรีต 
โครงสร้างใต้ดิน สิ่งก่อสร้างช่ัวคราว ทางสาธารณะ ระบบ
ชลประทาน โครงสร้างที่มีการกักของไหล ท่อสง่น้ า ท่อระบายน้ า 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม              
อุตสาหการ 
 งานเกี่ยวกับการลดเวลาการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย วัสดุ 
พลังงาน และทรัพยากรอื่น  ๆ รวมไปถึงงานการควบคุม
คุณภาพของการผลิต งานด้านระบบการผลิตและเครื่องจักร 
งานดา้นการบริหารงานทางวิศวกรรม 

สถานท่ีตัง้ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท ์0 5446 6666 ตอ่ 3389  

โทรสาร 0 5446 6662 

E-mail : Engineering@up.ac.th 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

  :  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

  :  B.Eng. (Mechanical Engineering)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า               147 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า              30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Multicultural Society  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Ready English   Communication in Digital Society 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Explorative English   Health and Environmental Management 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
 Step UP English   Arts of Living  

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
 Citizen Mind by Citizenship   ในสังคม  

    Socialized Personality  

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จ านวน                          21 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

 Calculus I   Physics II  

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 261203 แคลคูลัสประยุกต์ 3(3-0-6) 

 Calculus II   ในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  Applied Calculus in Mechanical Engineering 

 Principle of Chemistry     

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8)    

 Physics I     

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  จ านวน                         27 หน่วยกิต 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 261213 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0-6) 

 Computer Programming   Mechanics of Fluids  
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261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 261311 กลศาสตร์ของของแข็ง 3(3-0-6) 

 Engineering Drawing   Mechanics of Solids  

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics I   Engineering Materials  

261211 เทอร์โมไดนามกิส์ 3(3-0-6) 264209 พืน้ฐานกรรมวิธกีารผลิต 3(2-3-6) 

 Thermodynamics   Fundamental of Manufacturing Processes 

261212 เทอร์โมไดนามกิส์ประยุกต์ 3(3-0-6)    

 Applied Thermodynamics     

      

 วิชาเฉพาะด้าน     

 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม     

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                         27 หน่วยกิต 

261191 ปฏิบัติการยานยนต์ 1(0-3-2) 261392 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกร  1(0-3-2) 

 Automotive Workshop   เคร่ืองกล 2  

261221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)  Laboratory for Mechanical Engineers II 

 Engineering Mechanics II  361393 ฝกึงานด้านวิศวกรรม 3(0-9-5) 
261321 เขยีนแบบเคร่ืองกล 2(1-3-4)  เคร่ืองกล  

 Mechanical Drawing   Training in Mechanical Engineering 

261322 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลขในงาน 3(2-3-4) 261491 การเตรียมโครงงาน 1(0-3-2) 

 วิศวกรรมเคร่ืองกล   ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  

 Numerical Methods in Mechanical Engineering  Mechanical Engineering Pre-Project 

261323 สถิติและการวัดในงาน 3(2-3-6) 261492 โครงงานทางวิศวกรรม 2(0-6-3) 

 วิศวกรรมเคร่ืองกล   เคร่ืองกล  

 Statistics and Measurement in Mechanical   Mechanical Engineering Project 

 Engineering 262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 4(3-3-8) 

261324 แมคคาทรอนิกส์ 3(2-3-6)  Fundamental of Electrical Engineering 

 Mechatronics     

261391 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกร  1(0-3-2)    

 เคร่ืองกล 1     

 Laboratory for Mechanical Engineers I    

      

 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  รวม                             24 หน่วยกิต 

261331 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 261336 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6) 

 Heat Transfer   Thermal System Design  

261332 กลศาสตร์ของเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 261431 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Mechanics of Machinery   Automatic Control  
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261333 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 261432 การออกแบบทางวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Machine Design   เคร่ืองกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย  

261334 การสั่นสะเทอืนทางกล 3(3-0-6)  Computer Aided Mechanical Engineering  

 Mechanical Vibration   Design  

261335 การปรับอากาศ 3(3-0-6)    

 Air-Conditioning     

      

 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม     

 กลุ่มวิชาชพีเลือก   จ านวน                          12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้   

     

 กลุ่มวิชาการอนุรักษ์พลังงานและระบบสาธารณูปโภค   

261440 การอนุรักษแ์ละการจัดการพลังงาน 3(2-3-6) 261444 การระบายอากาศเฉพาะที่ 3(3-0-6) 

 Energy Conservation and Management  และการออกแบบห้องสะอาด  

261441 อาคารใช้พลังงานสุทธิศูนย์ 3(2-3-6)  Local Ventilation and Clean Room Design 

 Net-Zero Energy Building  261445 การบริหารงานระบบและ 3(3-0-6) 

261442 โครงขา่ยอัจฉริยะส าหรับระบบ 3(3-0-6)  การประเมินราคา  

 การจัดการพลังงานในชุมชน   Building Service Construction Management  

 Smart Grid for Community Energy   and Cost Estimation  

 Management Systems 261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

261443 การออกแบบระบบท่อในอาคาร 3(3-0-6)  เคร่ืองกล  

 Design of Plumbing System  Selected Topics in Mechanical Engineering 

      

      

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และพลังงานเพื่ออนาคต   

261450 แหล่งพลังงานทางเลือกและ 3(3-0-6) 261454 ไฮโดรเจนและเซลล์เช้ือเพลิง 3(3-0-6) 

 แหล่งพลังงานหมุนเวียน   Hydrogen and Fuel Cells  

 Alternative and Renewable Energy Resources 261455 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

261451 ระบบกักเก็บพลังงานเบื้องต้น 3(2-3-6)  Basic Aerodynamics  

 Introduction to Energy Storages 261456 เทคโนโลยีกังหันลม 3(3-0-6) 

261452 เทคโนโลยีการเก็บเก่ียวพลังงาน 3(2-3-6)  Wind Turbines Technology  

 Energy Harvesting Technology  261457 เทคโนโลยีของฮีทไปป์ 3(3-0-6) 

261453 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6)  Heat Pipe Technology  

 Power Plant Engineering     

      

      



316 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลส าหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

261460 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 261464 การออกแบบเคร่ืองแลกเปลี่ยน 3(3-0-6) 

 Fluid Machinery   ความร้อน  

261461 การออกแบบอุปกรณ์แปรรูป 3(2-3-6)  Heat Exchanger Design 

 อาหาร  261465 เคร่ืองยนต์เผาไหมภ้ายใน 3(3-0-6) 

 Design of Food Processing Equipment  Internal Combustion Engine 

261462 การอบแห้งและการเก็บรักษา 3(2-3-6) 261466 การออกแบบระบบท่อ 3(3-0-6) 

 ผลผลิตการเกษตร   Design of Piping Systems  

 Drying and Storage of Agricultural Products 261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

261463 การท าความเย็นและระบบห้อง 3(3-0-6)  เคร่ืองกล  

 เย็น   Selected Topics in Mechanical Engineering 

 Refrigeration and Cold Storage Systems    

      

 กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการออกแบบอุปกรณ์ออกก าลังกายและอุปกรณ์อ านวย 

ความสะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ     

261470 พืน้ฐานชีวกลศาสตร์ส าหรับ 3(3-0-6) 261474 กลศาสตร์การแตกหัก 3(3-0-6) 

 การออกแบบทางวิศวกรรม   Fracture Mechanics  

 Basic Biomechanics for Engineering Design 261475 วัสดุเชิงประกอบ 3(3-0-6) 

261471 การออกแบบอุปกรณ์ 3(2-3-6)  Composite materials  

 ออกก าลังกาย  261476 หลักของกลศาสตร์ของแข็ง 3(3-0-6) 

 Fitness Equipment Design   Principles of Solid Mechanics 

261472 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ 3(2-3-6) 261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 สะดวกเบื้องต้น   เคร่ืองกล  

 Introduction to Assistive Technologies  Selected Topics in Mechanical Engineering 

261473 ระเบยีบวิธไีฟไนต์เอลิเมนต์ 3(2-3-6)    

 Finite Element Method     

     

 กลุ่มวิชาหุ่นยนต์ อากาศยานไร้คนขับและนวัตกรรมเพื่อชุมชน  

261480 อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัด 3(2-3-6) 261455 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 ในหุ่นยนต ์   Basic Aerodynamics  

 Robot Actuators and Sensors  261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

261481 หุ่นยนต์เคลื่อนที่เบื้องต้น 3(2-3-6)  เคร่ืองกล  

 Introduction to Mobile Robots   Selected Topics in Mechanical Engineering 

261482 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น 3(2-3-6) 262300 ความคิดสร้างสรรคแ์ละ 3(2-3-6) 

 Introduction to Industrial Robots  นวัตกรรมเพื่อชุมชน  

261483 หุ่นยนต์อากาศยานเบื้องต้น 3(2-3-6)  Creativity and Innovation for Community 

 Introduction to Flying Robots     
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 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

      

  

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  ในสังคม  

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต 261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

   261191 ปฏิบัติการยานยนต์ 1(0-3-2) 

   รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

003102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 และสิ่งแวดล้อม  261203 แคลคูลัสประยุกต์ใน 3(3-0-6) 

262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 4(3-3-8)  งานวิศวกรรมเคร่ืองกล  

261211 เทอร์โมไดนามกิส์ 3(3-0-6) 261212 เทอร์โมไดนามกิส์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

261221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 261213 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0-6) 

264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 264209 พืน้ฐานกรรมวิธกีารผลิต 3(2-3-6) 

รวม 22 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

261311 กลศาสตร์ของของแข็ง 3(3-0-6) 261323 สถิติและการวัดในงาน 3(2-3-6) 

261321 เขยีนแบบเคร่ืองกล 2(1-3-4)  วิศวกรรมเคร่ืองกล  

261322 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลขในงาน 3(2-3-6) 261324 แมคคาทรอนิกส์ 3(2-3-6) 

 วิศวกรรมเคร่ืองกล  261333 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 

261331 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 261334 การสั่นสะเทอืนทางกล 3(3-0-6) 

261332 กลศาสตร์ของเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 261335 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 

261391 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกร 1(0-3-2) 261336 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6) 

 เคร่ืองกล 1  261392 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกร 1(0-3-2) 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)  เคร่ืองกล 2  

รวม 18 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   261393 การฝึกงานด้านวิศวกรรม 3 หน่วยกิต 

    เคร่ืองกล                 (ไม่น้อยกว่า 240 ชม.) 
    Training in Mechanical Engineering 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 261492 โครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2(0-6-3) 

 เฉพาะ  2614XX วิชาชีพเลือก 3(X-X-X) 

261431 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 2614XX วิชาชีพเลือก 3(X-X-X) 

261432 การออกแบบทางวิศวกรรม 3(2-3-6) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

 เคร่ืองกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย  รวม 11 หน่วยกิต 

261491 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2)    

 เคร่ืองกล     

2614XX วิชาชีพเลือก 3(X-X-X)    

2614XX วิชาชีพเลือก 3(X-X-X)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

  :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)  

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

  :  B.Eng. (Electrical Engineering)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า         147 หน่วยกิต 

 หมวดศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Multicultural Society  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Ready English  Communication in Digital Society 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Explorative English   Health and Environmental Management 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
 Step UP English   Arts of Living  

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
 Citizen Mind by Citizenship   ในสังคม  

    Socialized Personality  

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จ านวน                       21 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

 Calculus I   Principle of Chemistry  

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 

 Calculus II  Physics I  

241253 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

 Calculus III  Physics II  
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 หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน                        75 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน                        30 หน่วยกิต 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 262216 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 4(3-3-8) 

 Computer Programming   Engineering Electronics  

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 262323 ระบบควบคุม 4(3-3-8) 

 Engineering Drawing   Control Systems  

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 264109 ปฏิบัติการเคร่ืองมือพืน้ฐาน 1(0-3-2) 
 Engineering Mechanics I   ทางวศิวกรรมและการใช้งาน  

261211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6)  Engineering Tools and Operations  

 Electric Circuit Analysis I   Laboratory 

261212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 264101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Fields   Engineering Materials  

262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-2) 264312 การจดัการทางวิศวกรรม 2(2-0-6) 
 Electric Circuits Laboratory   Engineering Management  

      

 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน                        45      หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวน                        18 หน่วยกิต 

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(3-2-6) 262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-2) 

 Digital Circuit Design   Electrical Engineering Project I 

262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 262493 กฎหมายและจรรยาบรรณ 1(1-0-2) 
 Electric Circuit Analysis II   ส าหรับวศิวกรไฟฟ้า  

262221 เคร่ืองวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)  Laws and Ethics for Electrical Engineers 

 Electrical Instruments and Measurements 262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2       1(0-3-2) 
262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ 3(2-3-6)  Electrical Engineering Project II 

 ประยุกต์ใช้     

 Microcontrollers and Applications    

262391 ฝกึงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-9-5)    

 Training in Electrical Engineering    

      

 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะงาน     

 งานไฟฟ้าก าลัง   จ านวน                        27 หน่วยกิต 

262241 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง  3(3-0-6) 
 Electrical Machines I   Electrical Power System  

262342 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) 
 Electrical Machines II   Power Plant and Substation  
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262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 4(3-3-8) 262448 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2 1(0-3-2) 
 Power Electronics   Electrical Power Engineering  Laboratory II 

262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 1(0-3-2) 262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
 Electrical Power Engineering  Laboratory I  Power System Protection  

262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 262450 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
 Electrical System Design   High Voltage Engineering  

      

 งานไฟฟ้าสื่อสาร   จ านวน                        27 หน่วยกิต 

262271 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 262377 ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 1(0-3-2) 
 Signal and Systems   ประยกุต์ส าหรับวิศวกรรมสื่อสาร 

262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)  Computer Programming and Application  

 Digital Signal Processing   Software for Communication Engineering 

262373 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2 1(0-3-2) 
 Principle of Communication   Communication Engineering Laboratory II 

262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1 1(0-3-2) 262478 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 
 Communication Engineering  Laboratory I  Antenna Engineering  

262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงขา่ย 3(3-0-6) 262480 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) 
 Data Communication and  Networking  Optical Communication  

262376 การสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6) 262481 โครงขา่ยการสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6) 
 Digital Communication   Communication Network  and Transmission  

    Lines  

      

 หมวดวิชาเฉพาะเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชางานไฟฟ้าก าลัง     

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต่อไปนี้  

 กลุ่มวิศวกรรมควบคุม (Control Engineering)  

262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ 3(3-0-6) 262431 การควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Sensors and Transducers   Digital Control 

262425 การควบคุมส าหรับ 3(3-0-6) 262441 ยานยนต์ไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   Electric Vehicles  

 Control in Power Electronics 262454 การประมาณและออกแบบ 3(3-0-6) 
262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  ระบบไฟฟ้า  

 Industrial Automation Systems   Electrical Estimation and System Design 
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262427 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 262459 วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Electrical Machine Design   แบบสวิตชิง  

262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 3(3-0-6)  Power Switching Converters  

 Electric Drives  262497 หัวขอ้คัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

    ควบคุม  

    Selected Topics in Control Engineering 

      

 กลุ่มวิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering)   

262427 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 262462 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 3(3-0-6) 
 Electrical Machine Design   Distributed Generation Systems 

262441 ยานยนต์ไฟฟ้า 3(3-0-6) 262463 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 
 Electric Vehicles   Renewable Energy  

262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง 3(3-0-6) 262464 การอนุรักษแ์ละการจัด 3(3-0-6) 
 Illumination Engineering   การพลังงาน  

262454 การประมาณและออกแบบ 3(3-0-6)  Energy Conservation and Management 

 ระบบไฟฟ้า  262498 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Electrical Estimation and System Design  พลังงาน  

262461 สมาร์ตกริดเบื้องต้น 3(3-0-6)  Selected Topics in Energy Engineering 

 Introduction to Smart Grid    

      

 กลุ่มวิศวกรรมก าลัง (Power Engineering)    

262454 การประมาณและออกแบบ 3(3-0-6) 262458 วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบ 3(3-0-6) 
 ระบบไฟฟ้า   ไฟฟ้าก าลัง  

 Electrical Estimation and System Design  Artificial Intelligence Techniques in Power  

262455 การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)  Systems  

 ในระบบไฟฟ้าก าลัง  262461 สมาร์ตกริดเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Computer Analysis in Electrical Power System  Introduction to Smart Grid  

262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 262462 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 3(3-0-6) 
 Electrical Safety   Distributed Generation Systems 

262457 การป้องกันฟ้าผา่ 3(3-0-6) 262495 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Lightning Protection   ไฟฟ้าก าลัง  

    Selected Topics in Electrical Power Engineering 
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 กลุ่มวิชางานไฟฟ้าสื่อสาร    

 ให้นิสิตเลือกเรียนโดยหน่วยกิตรวมต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

262475 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาการ 3(3-0-6) 262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

 ค านวณ   Microwave Engineering  

 Introduction to Computational Intelligence 262473 การสื่อสารบรอดแบนด์ 3(3-0-6) 

262485 การเขา้รหัสประยุกต์ 3(3-0-6)  Broadband Communication 

 Applied Coding  262483 การสื่อสารดาวเทยีม     3(3-0-6) 

262488 การสื่อสารเชิงภาพ 3(3-0-6)  Satellite Communication  

 Visual Communications  262484 การสื่อสารเคลื่อนที่      3(3-0-6) 

262496 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6)  Mobile Communication  

 สื่อสาร  262300 ความคิดสร้างสรรคแ์ละ 3(2-3-6) 
 Selected Topics in Communication   นวัตกรรมเพื่อชุมชน  

 Engineering  Creativity and Innovation for Community 

262472 อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร 3(3-0-6)   

 Communication Electronics     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

 รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

     

      

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 244102 ฟสิิกส์ 2 4(3-3-8) 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

รวม 20 หน่วยกิต 264109 ปฏิบัติการเคร่ืองมือพื้นฐาน 1(0-3-2) 

    ทางวิศวกรรมและการใช้งาน  

   รวม 20 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) งานไฟฟ้าก าลัง  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 
003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

262211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6)  ในสังคม  

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(2-3-6) 262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 4(3-3-8) 

262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  1(0-3-2) 262241 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
รวม 22 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

   งานไฟฟ้าสื่อสาร  

   002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 
   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

    ในสังคม  

   262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 

   262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 4(3-3-8) 

   262271 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
   รวม 19 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

งานไฟฟ้าก าลัง  งานไฟฟ้าก าลัง  

262221 เคร่ืองวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 262323 ระบบควบคุม 4(3-3-8) 

262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ 3(2-3-6) 262345 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 1(0-3-2) 
 ประยุกต์ใช้  262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 

262342 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) 
262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 4(3-3-8) 264312 การจัดการทางวิศวกรรม 2(2-0-6) 
262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) รวม 16 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต    

      

      

งานไฟฟ้าสื่อสาร  งานไฟฟ้าสื่อสาร  

262221 เคร่ืองวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 262323 ระบบควบคุม 4(3-3-8) 

262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ 3(2-3-6) 262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1 1(0-3-2) 
 ประยุกต์ใช้  262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงขา่ย 3(3-0-6) 

262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 262376 การสื่อสารดิจิทัล 3(3-0-6) 
262373 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 262377 ภาษาคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)  และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมสื่อสาร 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 264312 การจัดการทางวิศวกรรม 2(2-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
   รวม 17 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   262391 ฝกึงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-9-5) 

                                 (ไม่น้อยกว่า 240 ชม.) 
   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

งานไฟฟ้าก าลัง  งานไฟฟ้าก าลัง  

262448 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2 1(0-3-2) 262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-2) 
262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-2) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
262493 กฎหมายและจรรยาบรรณ 1(1-0-2) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า  รวม 13 หน่วยกิต 

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x)    

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) งานไฟฟ้าสื่อสาร  

รวม 15 หน่วยกิต 262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-2) 
   262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

งานไฟฟ้าส่ือสาร  262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2 1(0-3-2) 262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
262478 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
262480 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6) รวม 13 หน่วยกิต 

262481 โครงขา่ยการสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6)    

262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-2)    

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับ 1(1-0-2)    

 วิศวกรไฟฟ้า     

262xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x)    

รวม 15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  

  :  Bachelor of Engineering (Civil Engineering)  

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  

  :  B.Eng. (Civil Engineering)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า          147 หน่วยกิต 

 หมวดศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

      

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Multicultural Society  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Ready English   Communication in Digital Society 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Explorative English   Health and Environmental Management 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
 Step UP English   Arts of Living  

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
 Citizen Mind by Citizenship   ในสังคม  

    Socialized Personality  

     

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        111 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะบังคับ   จ านวน                        99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  จ านวน                        21  หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 
 Calculus I  Principle of Chemistry  

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 
 Calculus II   Physics I  

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 
 Calculus III  Physics II  
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 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา  จ านวน                       28  หน่วยกิต 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 263211 ก าลังวัสดุ 3(3-0-6) 
 Computer Programming   Strength of Materials  

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 263261 การส ารวจ 3(2-3-6) 
 Engineering Drawing   Surveying  

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 263271 ชลศาสตร์ 4(3-3-8) 

 Engineering Statics   Hydraulics  

263103 เขยีนแบบก่อสร้าง 2(1-2-3) 263262 คา่ยฝกึงานส ารวจ  1 หน่วยกิต 

 Construction Drawing   Survey Camp             (ไม่น้อยกว่า 80 ชม.) 
263202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง 3(3-0-6) 264101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 วิศวกรรมโยธา   Engineering Materials  

 Applied Mathematics in Civil Engineering    

      

 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา  จ านวน                        50  หน่วยกิต 

263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3(3-0-6) 263354 การประมาณราคาก่อสร้าง 2(1-2-3) 
 Structural Analysis I   Construction Cost Estimation  

263216 คอนกรีตเทคโนโลยี 4(3-3-8) 263373 หลักอุทกวิทยา 3(3-0-6) 

 Concrete Technology   Principle of Hydrology  

263314  การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3(3-0-6) 263391 การฝกึงาน 3 หน่วยกิต 

 Structural Analysis II   Professional Training   (ไม่น้อยกว่า 240 ชม.) 
263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการ 2(1-3-4) 263452 การบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 ทดสอบ   Construction Management  

 Civil Engineering Materials and Testing 263453  กฎหมายและจรรยาบรรณ 2(1-2-3) 

263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8)  ส าหรับวิศวกรโยธา  

 Reinforced Concrete Design   Laws and Ethics for Civil Engineers 

263318 การออกแบบโครงสร้างไม้ 4(3-3-8) 263475 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

 และเหล็ก   Hydraulic Engineering  

 Design of Timber and Steel Structures 263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-2) 

263331 ปฐพีกลศาสตร์ 4(3-3-8)  Civil Engineering Project I  

 Soil Mechanics  263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 2(0-6-3) 

263333 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-8)  Civil Engineering Project II  

 Foundation Engineering     

263342 วิศวกรรมการทาง 4(3-3-8)    

 Highway Engineering     
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 หมวดวิชาเฉพาะเลือก   ไม่น้อยกว่า                  12  หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง    

263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(2-2-5) 264456 การจัดการผลิตภาพและ 3(3-0-6) 

 Prestressed Concrete Design   คุณภาพในงานก่อสร้าง  

263420 การออกแบบอาคาร 3(2-2-5)  Productivity and Quality Management in 

 Building Design   Construction  

263425 ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต 3(3-0-6) 264457 ธุรกิจก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 Durability of Concrete Structures  Construction Business  

263426 วิศวกรรมแผน่ดินไหวเบือ้งต้น 3(2-2-5) 264458 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 Introduction to Earthquake Engineering  Material and Construction Technology 

263455 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 263493 หัวขอ้คัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) 

 Real Estate Development   Selected Topics in Civil Engineering 

     

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมการทาง   

263435 การปรับปรุงดินเบือ้งต้น 3(3-0-6) 263463  การส ารวจเส้นทาง 3(2-2-5) 
 Introduction to Soil Improvement  Route Surveying  

263441 วิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6) 263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Transportation Engineering   ส าหรับวิศวกรรมโยธา  

263443 วัสดุการทาง 3(2-2-5)  Geographic Information System for Civil 

 Highway Materials   Engineering  

263445 การออกแบบผิวทาง 3(2-2-5) 263465 การส ารวจด้วยภาพถา่ยทาง 3(2-2-5) 

 Pavement Design   อากาศ  

    Photogrammetric Surveying  

   263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) 

    Selected Topics in Civil Engineering 
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 กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า    

264456 การจัดการผลิตภาพและ 3(3-0-6) 263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 3(3-0-6) 

 คุณภาพในงานก่อสร้าง  Water Resources Engineering  

 Productivity and Quality Management in 263478 วิศวกรรมการระบายน้ า 3(3-0-6) 

 Construction   Drainage Engineering  

263464  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 263479 วิศวกรรมชลประทาน 3(3-0-6) 

 ส าหรับวิศวกรรมโยธา   Irrigation Engineering  

 Geographic Information System for Civil 263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) 
 Engineering   Selected Topics in Civil Engineering 

263465 การส ารวจด้วยภาพถา่ยทาง 3(2-2-5)   

 อากาศ     

 Photogrammetric Surveying     

263474 วิศวกรรมการประปาและ 3(3-0-6)    

 สุขาภิบาล    

 Water Supply and Sanitary Engineering    

      

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  ในสังคม  

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต 263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

   263103 เขยีนแบบก่อสร้าง 2(1-2-3) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 สิ่งแวดล้อม  263202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง 3(3-0-6) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)  วิศวกรรมโยธา  

241253 แคลลูลัส 3 3(3-0-6) 263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3(3-0-6) 

263211 ก าลังวัสดุ 3(3-0-6) 263216 คอนกรีตเทคโนโลยี 4(3-3-8) 
263261 การส ารวจ 3(2-3-6) 263262* คา่ยฝกึงานส ารวจ(80 ชม.) 1 หน่วยกิต 

264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 263271 ชลศาสตร์ 4(3-3-8) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

  หมายเหตุ*จัดการเรียนการสอนก่อนการเปดิภาคการศึกษา 2  
   สัปดาห์   
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 263318 การออบแบบโครงสร้างไม้ 4(3-3-8) 
263314 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3(3-0-6)  และเหล็ก  

263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการ 2(1-3-4) 263333 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-8) 

 ทดสอบ  263342 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8) 263354 การประมาณราคาก่อสร้าง 2(1-2-3) 

263331 ปฐพีกลศาสตร์ 4(3-3-8) 263373 หลักอุทกวิทยา 3(3-0-6) 
รวม 16 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 

      

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   263391 การฝึกงาน  3 หน่วยกิต 

    Professional Training   (ไม่น้อยกว่า 240 ชม.) 
   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

263452 การบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 263453 กฎหมายและจรรยาบรรณ 2(1-2-3) 
263475 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6)  ส าหรับวิศวกรโยธา  

263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-2) 263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 2(0-6-3) 

263xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 263xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

263xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 263xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 13 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

  :  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

  :  B.Eng. (Industrial Engineering)  

      

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       147 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย  3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language   Multicultural Society  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม  3(2-2-5) 003102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล  3(2-2-5) 

 Ready English   Communication in Digital Society 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 003201 การจัดการสุขภาพและ  3(2-2-5) 

 Explorative English   สิ่งแวดล้อม  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Step UP English 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา  3(2-2-5)  Arts of Living  

 Citizen Mind by Citizenship 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก  3(2-2-5) 

   ในสังคม  

    Socialized Personality  

      

 หมวดวิชาเฉพาะสาขา   ไม่น้อยกว่า                 111  หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะพื้นฐาน   จ านวน                       50  หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  จ านวน                       21  หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 242101 หลักเคมี  4(3-3-8) 

 Calculus I   Principle of Chemistry  

241152 แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 244101 ฟิสิกส์ 1  4(3-3-8) 

 Calculus II   Physics I  

241153 แคลคูลัส 3  3(3-0-6) 244102 ฟิสิกส์ 2  4(3-3-8) 
 Calculus III   Physics II  
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 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา    จ านวน                         3 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6)    

 เฉพาะ     

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน                       26  หน่วยกิต 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน  4(3-3-8) 

 Computer Programming   Fundamental of Electrical Engineering 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 264101 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 Engineering Drawing   Engineering Materials 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6) 264201 กรรมวิธีการผลิต  3(2-3-6) 

 Engineering Mechanics I   Manufacturing Processes  

261230 ความร้อนและของไหล  3(3-0-6) 264202 สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6) 

 Thermofluids   Engineering Statistics  

261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  1(0-3-2)    

 Mechanical Engineering Laboratory    

      

 วิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า          61 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน  จ านวน                       31 หน่วยกิต 

264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง  3(2-3-6) 264391 โครงงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 advanced Manufacturing Processes  อุตสาหการ 1  

264212 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)  Industrial Engineering Project I 

 Quality Control  264411 สัมมนา  1(0-3-2) 
264311 การเขยีนโปรแกรมวิศวกรรม  3(2-3-6)  Seminar  

 อุตสาหการ 264412 วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6) 
 Industrial Engineering Programming  Safety Engineering  

264312 การจัดการทางวิศวกรรม 2(2-0-6) 264413 ปฏิบัติการวิศวกรรม 2(0-4-2) 
 Engineering Management   อุตสาหการ  

264313 วิศวกรรมเคร่ืองมือ  3(2-3-6)  Industrial Engineering Laboratory 

 Tool Engineering  264414 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(3-0-6)  Industrial Cost Analysis 

 Production Planning and Control 264491 โครงงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
264315 การออกแบบโรงงาน 3(3-0-6)  อุตสาหการ 2 

 อุตสาหกรรม   Industrial Engineering Project II 

 Industrial Plant Design     
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 กลุ่มวิชาชพีวิศวกรรมอุตสาหการ  ไม่น้อยกว่า                 30  หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้   

 กลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต   

 วิชาชีพบังคับกลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต  จ านวน                       12 หน่วยกิต 

264321 การวิจัยด าเนินงาน  3(3-0-6) 264323 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา  3(3-0-6) 

 Operations Research   Maintenance Engineering  

264322 การศึกษาการปฏิบัติงาน  3(3-0-6) 264221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

 ทางอุตสาหการ   Engineering Economics  

 Industrial Work Study   

      

 วิชาชีพเลือกกลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต จ านวนไม่น้อยกว่า        18  หน่วยกิต 

262300 ความคิดสร้างสรรคแ์ละ 3(2-3-6) 264433 การยศาสตร์  3(3-0-6) 

 นวัตกรรมเพื่อชุมชน   Ergonomics  

 Creativity and Innovation for Community 264434 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์  3(2-3-6) 
264331 การออกแบบและวิเคราะห์การ  3(3-0-6)  ส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ทดลอง   Computer Application for Industrial Engineering 

 Design and Analysis of Experiments 264435 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

264332 การจ าลองสถานการณ์  3(2-3-6)  อุตสาหการกลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 

 Simulation   และระบบการผลิต  

264333 การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  Selected topics of Industrial Engineering in  

 Industrial Productivity Improvement  Engineering Management and Production  

264399 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร 3(2-3-6)  System  

 Community Development Voluntary for Engineers 264392 ทักษะและประสบการณ์ 3 หน่วยกิต 

264431 จติวิทยาอุตสาหกรรม  3(3-0-6)  ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ* 

 Industrial Psychology   Skills and Experience in Industrial Engineering 

264432 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ  3(2-3-6) 264492 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 ออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม  Professional Training  

 Computer Aided Design, Manufacturing and  264493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Engineering Co-operative Education  

หมายเหตุ * บังคับเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง    
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 กลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์    

 วิชาชีพบังคับกลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  จ านวน                       12  หน่วยกิต 

264341 การจัดการสินค้าคงคลังและ 3(3-0-6) 264343 การออกแบบระบบขนถ่าย 3(3-0-6) 

 คลังสินค้า   วัตถุดิบ 

 Inventory and Warehouse Management  Material Handling Systems Design 

264342 การขนส่งและกระจายสินค้า 3(3-0-6) 264344 การจัดการโลจสิติกส์ 3(3-0-6) 

 Transportation and Distribution   และโซอุ่ปทาน 

   Logistics and Supply Chain Management 

      

 วิชาชีพเลือกกลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  ไม่น้อยกว่า                 18  หน่วยกิต 

262300 ความคิดสร้างสรรคแ์ละ 3(2-3-6) 264453 การขนถ่ายวัสดุ 3(3-0-6) 

 นวัตกรรมเพื่อชุมชน   และการบรรจภุณัฑ์  

 Creativity and Innovation for Community  Material Handling and Packaging 

264351 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับโลจสิติกส์ 3(3-0-6) 264454 การจัดการการจัดหา 3(3-0-6) 

 Legal Aspects for Logistics   Procurement Management  

264352 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ 3(3-0-6) 264455 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 โลจสิติกส์   อุตสาหการกลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทาน 

 Information Technology for Logistics  และโลจสิติกส์ 
264353 โลจสิติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  Selected topics of Industrial Engineeering in  

 International Logistics   Supply Chain Management and Logistics 

264399 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร 3(2-3-6) 264392 ทักษะและประสบการณ์ใน 3 หน่วยกิต 

 Community Development Voluntary for   วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ* 

 Engineers   Skills and Experience in Industrial Engineering 

264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 264492 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Game Theory and Business Strategy  Professional Training  

264452 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6) 264493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Multimodal Transport   Co-operative Education  

หมายเหตุ * บังคับเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง    
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 กลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ    

 วิชาชีพบังคับกลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ  จ านวน                       12  หน่วยกิต 

264361 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ 3(3-0-6) 264363 ระบบควบคุมและแบบจ าลอง 3(3-0-6) 

 เคร่ืองกลวิทัศน์   Modeling and Control Systems 

 Industrial Robotics and Machine Vision 264364 การผลิตอัตโนมัติ 3(2-3-6) 

264362 ระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)  Manufacturing Automation  

 และการเช่ือมต่อ     

 Computer System and Interfacing    

    

 วิชาชีพเลือกกลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ  จ านวนไม่น้อยกว่า        18  หน่วยกิต 

262300 ความคดิสร้างสรรคแ์ละ 3(2-3-6) 264473 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 นวัตกรรมเพื่อชุมชน   อุตสาหการกลุ่มวิชาการควบคุมและการผลิต 

 Creativity and Innovation for Community  อัตโนมัติ  

264371 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 3(2-3-6)  Selected topics of Industrial Engineering in  

 Flexible Manufacturing System   Automatic Production and Control 

264372 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล 3(3-0-6) 264392 ทักษะและประสบการณ์ใน 3 หน่วยกิต 

 Electronic and Digital Circuit   วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ* 

264373 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับ 3(3-0-6)  Skills and Experience in Industrial Engineering 

 วิศวกรรมอุตสาหการ  264492 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Artificial Intelligence for Industrial Engineering  Professional Training  

264399 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร 3(2-3-6) 264493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Community Development Voluntary for Engineers  Co-operative Education  

264471 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6)    

 Mechanical Design  หมายเหตุ * บังคับเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 
264472 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-3-6)    

 Microprocessor Application     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)  และสิ่งแวดล้อม  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต 261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

   264101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(3-0-6) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

003102 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล 3(2-2-5)  ในสังคม  

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 226101 การเขยีนโปรแกรม 3(3-0-6) 

264201 กรรมวิธีการผลิต 3(2-3-6)  คอมพิวเตอร์  

264202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 261230 ความร้อนและของไหล 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 4(3-3-8) 
   264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 3(2-3-6) 

   264212 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
   รวม 22 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

264311 การเขยีนโปรแกรมวิศวกรรม 3(2-3-6) 261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 

 อุตสาหการ  264312 การจัดการทางวิศวกรรม 2(2-0-6) 

2643XX วิชาชีพบังคับ 3(X-X-X) 264313 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 3(2-3-6) 

2643XX วิชาชีพบังคับ 3(X-X-X) 264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

2643XX วิชาชีพบังคับ 3(X-X-X) 264315 การออกแบบโรงงาน 3(3-0-6) 

2643XX วิชาชีพบังคับ 3(X-X-X)  อุตสาหกรรม  

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 264391 โครงงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

รวม 18 หน่วยกิต   อุตสาหการ 1  

   2643XX วิชาชีพเลือก 3(X-X-X) 

   2643XX  วิชาชีพเลือก 3(X-X-X) 

     หรือ  
   262300 ความคิดสร้างสรรคแ์ละ 3(2-3-6) 
    นวัตกรรมเพื่อชุมชน  

   รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   264392 ทักษะและประสบการณ์ใน 3 หน่วยกิต 

    วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

   รวม 3 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ - ส าหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะ
และประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ เป็น
วิชาชีพเลือก 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

      ส าหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิชาชีพเลือก 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 2644XX วิชาชีพเลือก 3(X-X-X) 

 เฉพาะ  2644XX วิชาชีพเลือก 3(X-X-X) 

264411 สัมมนา 1(0-3-2) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

264412 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) รวม 9 หน่วยกิต 

264413 ปฏิบัติการวิศวกรรม 2(0-4-2)    

 อุตสาหการ     

264414 การวิเคราะห์ต้นทุนทาง 3(3-0-6)    

 อุตสาหกรรม     

264491 โครงงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2)    

 อุตสาหการ 2     

2644XX วิชาชีพเลือก 3(X-X-X)    

รวม 16 หน่วยกิต    

      

  หรือ    

      

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

     ส าหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264492 การฝกึงาน หรือรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา เป็นวิชาชีพเลือก 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 264492 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 เฉพาะ  264493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

264411 สัมมนา 1(0-3-2) รวม 6 หน่วยกิต 

264412 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-4-2)    

264414 การวิเคราะห์ต้นทุนทาง 3(3-0-6)    

 อุตสาหกรรม     

264491 โครงงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2)    

 อุตสาหการ 2     

2644XX วิชาชีพเลือก 3(X-X-X)    

2644XX วิชาชีพเลือก 3(X-X-X)    

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)    

รวม 22 หน่วยกิต    

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะศิลปศาสตร ์
School of Liberal Arts 

ประวัติความเปน็มาโดยย่อ 

 เปิดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรยีนการสอนในวันเสาร์
และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ท าการชั่วคราววิทยาเขตที่โรงเรยีนพะเยา
พทิยาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ท าการมายัง ต าบล
แม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  

ในปีการศึกษา 2544 ได้จัดต้ังกลุ่มวิชาต่างๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา           
คือ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร ์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสรา้ง
การบรหิารออกเป็นสาขาวิชา ส าหรับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 
4 สาขาวิชา คื อสาขาวิ ชาพื้ นฐาน สาขาวิ ชาการจัดการธุ ร กิ จ               
สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มี          
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม  

ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็นส านัก
วิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ สาขาวิชา
พื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม และ              
ได้เปิดสอนหลักสูตรเพิ่ มขึ้น โดยมีสาขาวิชาที่ รับผิดชอบคือ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนสาขาวิชา               
การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากส านักวิชาศิลปะศาสตร์            
ไปสังกัดส านักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์ที่ต้ังขึน้ใหม่  

ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 
2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น           
ในปีการศึกษา 2550 เปิดหลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ           
การยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาศิลปะศาสตร์             
จึงเปล่ียนเป็นคณะศิลปศาสตรจ์นถึงปัจจุบัน 

หลักสูตรคณะศลิปศาสตร ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

     1.  สาขาวิชาภาษาจีน 

     2.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

     3.  สาขาวิชาภาษาไทย 

     4.  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

     5.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจนี 

 อาชีพในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและ
การประชาสัมพันธ์ เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เลขานุการ พนักงานบรษิัท เจ้าหน้าที่

ในองค์กรรัฐและเอกชน ล่าม นักแปล นักเขียน บรรณาธิการ 
เจ้าหน้าที่สายการบิน พนักงานบริการบนเครื่องบิน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่น 

 บุคลากรหรือ เจ้าห น้าที่ ผู้ ใช้ภ าษาญี่ ปุ่ น ในการท างาน                 
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ล่าม เลขานุการ บุคลากร              
ในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม สายการบิน นักแปล ประกอบ
อาชีพอิสระที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 

 บุคลากรองค์กรส่ือส่ิงพิมพ์ อาทิ นักเขียน บรรณาธิการ                   
เป็นต้น นักธุรการวิชาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ช่วย
วิจัยในสาขาที่เก่ียวข้องกับภาษา สังคม วัฒนธรรมไทย บุคลากร           
ในองค์กรส่ือสารมวลชนและประชาสัมพันธ์  อาทิ  ผู้ ส่ือข่าว                    
ผูป้ระกาศข่าว พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส 

 เจ้าหน้าที่ในสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ นักวิเทศ
สัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เลขานุการและเจ้าหน้าที่
ฝา่ยบุคคลของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนบุคลากรในวงการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสายการบิน อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในบริษัทน าเข้าและส่งออกสินค้า พนักงาน
ประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักเขียน 
นักวิชาการ และนักแปล 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

 เจ้าหน้าที่ ด้านการต่างประเทศที่ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ             
ในการติดต่อส่ือสารของทุกหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน 
เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม 
สายการบิน การประชาสัมพันธ์ การน าเข้าและส่งออกสินค้า             
การห นังสือพิมพ์  และส่ือ ส่ิงพิ มพ์  ล่ าม  นักแปล นัก เขียน 
บรรณาธิการ บุคลากรทางการศึกษา (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติม หลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

สถานที่ตั้ง 
คณะศิลปศาสตร ์  
มหาวทิยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  
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 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
  :  Bachelor of Arts (Chinese) 

 ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
  :  B.A. (Chinese) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       123 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Ready English   Health and Environmental Management 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
 Explorative English   Arts of Living  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
 Step UP English   ในสังคม  

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  Socialized Personality  

 Citizen Mind by Citizenship     

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า          87 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวนไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 

146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6) 142398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 
 English for Phayao Studies   Research Methodology  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า         57 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า         42 หน่วยกิต 

142101 ประวัติศาสตร์และสังคมจนี 3(3-0-6) 142224 การพัฒนาทักษะการฟัง 3(2-2-5) 
 Chinese History and Society  และการพูดภาษาจีน 4  

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)  Chinese Listening and Speaking Development IV 

 Chinese for Communication l  142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 
142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  และการเขยีนภาษาจีน1  

 Chinese for Communication ll   Chinese Reading and Writing Development I 

142121 การพัฒนาทักษะการฟัง 3(2-2-5) 142232 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 
 และการพูดภาษาจีน 1   และการเขยีนภาษาจีน 2  

 Chinese Listening and Speaking   Chinese Reading and Writing Development II 

 Development I  142315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 3(2-2-5) 
142122 การพัฒนาทักษะการฟัง 3(2-2-5)  Chinese for Communication V  

 และการพูดภาษาจีน 2  142317 การแปลภาษาจนี 1 3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking  Chinese Translation I  

 Development II  142341 ไวยากรณ์จนี 1 3(3-0-6) 
142213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5)  Chinese Grammar I  

 Chinese for Communication III    

142214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร4     

 Chinese for Communication IV 3(2-2-5)    

142223 การพัฒนาทักษะการฟัง     

 และการพูดภาษาจีน3 3(2-2-5)    

 Chinese Listening and Speaking     

 Development III     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          15 หน่วยกิต 

142301 ศิลปะและวัฒนธรรมจนี 3(3-0-6) 142351 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับวรรณคดีจีน  3(3-0-6) 
 Chinese Arts and Culture   Introduction to Chinese Literature 

142302 วิวัฒนาการตัวอักษรจนี 3(3-0-6) 142429 ภาษาจนีเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 
 Evolution of Chinese Characters  Chinese for Standard Tests  

142303 วัฒนธรรมจนีในประเทศไทย 3(3-0-6) 142461 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์ 

 Chinese Culture in Thailand   Chinese for Tour Guide 3(2-2-5) 
142318 การแปลภาษาจนี 2 3(2-2-5) 142462 ภาษาจีนธุรกิจ  

 Chinese Translation II   Chinese for Business 3(2-2-5) 
142342  ไวยากรณ์จนี 2 3(3-0-6) 142463 การสอนภาษาจีนในฐานะ  

 Chinese Grammar II   ภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
    Teaching Chinese as a Foreign Language 
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 กลุ่มวิชาโท   จ านวนไม่น้อยกว่า           18 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้    

 1) กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น  143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 
143371 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 1 3(2-2-5)  Japanese Conversation 2  

 Basic Japanese 1  143471 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 3 3(2-2-5) 
143372 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 1 3(2-2-5)  Basic Japanese 3  

 Japanese Conversation I  143472 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 
143373 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น2 3(2-2-5)  Japanese Conversation 3  

 Basic Japanese 2     

      

 2) กลุ่มวิชาภาษาไทย     

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี 3(2-2-5) 144210 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
 ประสิทธิภาพ   Academic Writing  

 Effective Communication Skills  144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
144114 การพูด 3(2-2-5)  Critical Reading  

 Speaking  144221 ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 
144130 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6)  Grammar in Thai Language  

 Masterpieces of Thai Literature     

      

 3) กลุ่มวิชาภาษาฝร่ังเศส     

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 145112 การฟังและการพดูภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 
 French I   French Listening and Speaking II 

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-3-5)   

 French II  145221 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 
145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5)  ฝร่ังเศส 1  

 French Listening and Speaking I  French Reading and Writing I  

   145222 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 
   ฝร่ังเศส 2  

   French Reading and Writing II  
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 4) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     

146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และ 3(3-0-6) 146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง 3(2-2-5) 
 การอ่านสะทอ้นคดิ   ความคิดเห็น  

 Strategic and Reflective Reading  Listening and Speaking for Opinion Expression 

146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขยีน 3(3-0-6) 146212 การเขยีนย่อหน้า 3(3-0-6) 
 Grammar for Writing   Paragraph Writing  

146132 การฟังและการพดูในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 146233 การฟังและการพูดประเด็นทาง 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking in Daily Life  สังคมปัจจุบัน  

    Listening and Speaking on Current Issues 

     

 วิชาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา/การศึกษาอิสระ  จ านวนไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

142481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 142483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Independent Study  

142482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education     

      

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

 

 

แผนการศึกษา     

      

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 
142101 ประวัติศาสตร์และสังคมจนี   3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 
 การพูดภาษาจีน 1   การพูดภาษาจีน 2  

รวม 15 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 142214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 

 ในสังคม  142224 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 

142213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5)  การพูดภาษาจีน 4  

142223 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและ 3(2-2-5) 

 การพูดภาษาจีน 3   การเขยีนภาษาจนี 2 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6) 

 และการเขยีนภาษาจีน 1  รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต     

     

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

142315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 3(2-2-5) 142317 การแปลภาษาจนี 1 3(2-2-5) 

142341 ไวยากรณ์จนี 1 3(3-0-6) 142398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 

142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา  

142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 142481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 142482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 142483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

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

รวม 15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญ่ีปุ่น) 
  :  Bachelor of Arts (Japanese) 

 ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุ่น) 
  :  B.A. (Japanese) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       120 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language   Multicultural Society  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Ready English   Communication in Digital Society 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 

 Explorative English   สิ่งแวดล้อม  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Step UP English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Citizen Mind by Citizenship  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

   ในสังคม  

    Socialized Personality  

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า          90 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

143398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 146201 ภาษาอังกฤษส าหรับพะเยาศึกษา 3(3-0-6) 
 Research Methodology   English for Phayao Studies  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า          90 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า          30 หน่วยกิต 

143101 ภาษาญี่ปุน่ 1 3(2–2-5) 143201 ภาษาญี่ปุ่น 3 3(2–2-5) 
 Japanese l   Japanese III  

143102 ภาษาญี่ปุน่ 2 3(2–2-5) 143202 ภาษาญี่ปุ่น 4 3(2–2-5) 
 Japanese 2   Japanese IV  

143111 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 1 3(2–2-5) 143211 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 3(2–2-5) 
 Japanese for Communication l   Japanese for Communication III  

143112 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 143212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4 3(2–2-5) 
 Japanese for Communication ll   Japanese for Communication IV 

143151 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 143321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Japanese Studies   Introduction to Japanese Linguistic 

      

 วิชาเอกบังคับเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 

 เลือกกลุ่มรายวิชา 1 กลุ่ม จากกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้ 
 กลุ่มวิชาไวยากรณ์ญ่ีปุ่น     

143301 ไวยากรณ์ญี่ปุ่น 1 3(2–2-5) 143302 ไวยากรณ์ญี่ปุ่น 2 3(2–2-5) 

 Japanese Grammar ll   Japanese Grammar II  

      

 กลุ่มวิชาทักษะภาษาญ่ีปุ่น     

143311 ภาษาญี่ปุน่ขัน้กลาง 1 3(2-2-5) 143312 ภาษาญี่ปุน่ขัน้กลาง 2 3(2-2-5) 

 Intermediate Japanese I   Intermediate Japanese II  

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า           18 หน่วยกิต 

143331 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน่ 3(3-0-6) 143461 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5) 
 Japanese Society and Culture   เชิงธุรกิจ  

143332 วรรณกรรมญี่ปุน่เบื้องต้น 3(3-0-6)  Japanese Communication for Business 

 Introduction to Japanese Literature 143462 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทอ่งเที่ยว 3(2–2-5) 
143341 ภาษาญี่ปุน่เชิงสังคม 3(2-2-5)  Japanese for Tourism  

 และวัฒนธรรม  143463 การแปลภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5) 
 Japanese Language in Social and Cultural   Japanese Translation     

 Aspects  143464 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม 3(2-2-5) 
143342 ภาษาญี่ปุน่ที่ใช้ในสื่อปัจจุบัน 3(2-2-5)  Japanese Interpreter  

 Japanese in Current media  143465 การสอนภาษาญี่ปุน่ในฐานะ 3(2-2-5) 
143351 สถานการณ์ญี่ปุน่ปัจจุบัน 3(3-0-6)  ภาษาต่างประเทศ  

 Japan Today   Teaching Japanese as a Foreign Language 
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143361 การเขยีนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 143491 สัมมนาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่น 3(3-0-6) 
 Japanese Writing for Business   ศึกษา  

    Seminar in Japanese and Japanese Studies 

      

 กลุ่มวิชาโท   จ านวนไม่น้อยกว่า          90 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มภาษาจนี     

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I   ภาษาจนี 2  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  Chinese Listening and Speaking Development II 

 Chinese for Communication II  142213 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด 3(2-2-5)  Chinese for Communication IIl  

 ภาษาจีน 1  142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและ 3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking Development I  การเขยีนภาษาจนี 1  

    Chinese Reading and Writing Development I 

      

 กลุ่มภาษาไทย     

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพ 3(2-2-5) 144210 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

 Effective Communication Skills   Academic Writing  

144114 การพูด 3(2-2-5) 144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 Speaking   Critical Reading  

144130 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6) 144221 ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 

 Masterpieces of Thai Literature   Grammar in Thai Language    

      

 กลุ่มภาษาฝร่ังเศส     

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

 French I   French Listening and Speaking II 

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 145221 การอ่านและการเขยีนภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 

 French II   French Reading and Writing I  

145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 145222 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking I   ฝร่ังเศส 2  

    French Reading and Writing II  
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 กลุ่มภาษาอังกฤษ     

146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และ 3(3-0-6) 146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง 3(2-2-5) 

 การอ่านสะทอ้นคดิ   ความคดิเห็น  

 Strategic and Reflective Reading  Listening and Speaking for Opinion Expression 

146115 ไวยากรณ์เพื่อการเขยีน 3(3-0-6) 146212 การเขยีนย่อหน้า 3(3-0-6) 

 Grammar for Writing   Paragraph Writing  

146132 การฟังและการพดูในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 146233 การฟังและการพูดประเด็นทาง 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking in Daily Life  สังคมปัจจุบัน  

    Listening and Speaking on Current Issues 

     

 กลุ่มวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษาอิสระ จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้   

143481   การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 143483 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Independent Study  

143482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต    

 Co-operative Education     

      

      

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  

      

แผนการศึกษา     

      

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

143101 ภาษาญี่ปุน่ 1 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 

143111 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 1 3(2–2-5)  สิ่งแวดล้อม  

143151 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 143102 ภาษาญี่ปุน่ 2 3(2-2-5) 

รวม 15 หน่วยกิต 143112 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 2 3(2–2-5) 

   รวม 15 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 143202 ภาษาญี่ปุน่ 4 3(2-2-5) 

 ในสังคม  143212 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 
143201 ภาษาญี่ปุน่ 3  3(2-2-5) 146201 ภาษาอังกฤษส าหรับพะเยาศึกษา 3(3-0-6) 
143211 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) รวม 15 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

143321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6) 143398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 
143xxx   วิชาเอกบังคับเลือก    3(2-2-5) 143xxx   วิชาเอกบังคับเลือก    3(2-2-5) 

143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

xxxxxx กลุ่มวิชาโท 3(x-x-x) xxxxxx กลุ่มวิชาโท 3(x-x-x) 

xxxxxx กลุ่มวิชาโท 3(x-x-x) xxxxxx กลุ่มวิชาโท 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

     

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

143xxx วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

143xxx   วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 143481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

xxxxxx กลุ่มวิชาโท 3(x-x-x) 143482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

xxxxxx กลุ่มวิชาโท 3(x-x-x) 143483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

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

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 18 หน่วยกิต    
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภาษาไทย 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
  :  Bachelor of Arts (Thai) 

 ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
  :  B.A. (Thai) 

   

   

เอกสารแนบนอกเล่ม 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) 
  :  Bachelor of Arts (French) 

 ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) 
  :  B.A. (French) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       126 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language   Multicultural Society  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Ready English   Communication in Digital Society 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 

 Explorative English   สิ่งแวดล้อม  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Step UP English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Citizen Mind by Citizenship  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

    ในสังคม  

    Socialized Personality  

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        90 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6) 145398 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(3-0-6) 

 English for Phayao Studies   Research Methodology  
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 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า        60 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       42 หน่วยกิต 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5) 145221 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

 French I   ฝร่ังเศส1  

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5)  French Reading and Writing I 

 French II  145222 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

145111 การฟังและการพูดภาษา 3(2-2-5)  ฝร่ังเศส 2  

 ฝร่ังเศส 1   French Reading and Writing II 

 French Listening and Speaking I 145241 ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศสเบื้องต้น 3(3-0-6) 

145112 การฟังและการพูดภาษา 3(2-2-5)  Introduction to French Linguistic 

 ฝร่ังเศส 2  145251 อารยธรรมฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

 French Listening and Speaking II  French Civilization 

145141 สัทศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 145301 ภาษาฝร่ังเศส 5 3(2-2-5) 

 French Phonetics   French V  

145201 ภาษาฝร่ังเศส 3 3(2-2-5) 145331 วรรณคดีฝร่ังเศสเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 French III   Introduction to French Literature 

145202 ภาษาฝร่ังเศส 4 3(2-2-5) 145371 การแปลภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 French IV   Introduction to French Translation 

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    

145311 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสและ 3(2-2-5) 145421 การเขยีนภาษาฝร่ังเศสเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

 การอภิปราย   French for Academic Writing  

 French Conversation and Discussion 145441 การวิเคราะห์ขอ้ผดิในการใช้ 3(3-0-6) 

145321 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5)  ภาษาฝร่ังเศส  

 French Printed Media Reading   Error Analysis in French Usage 

145332 วรรณกรรมฝร่ังเศสร่วมสมัย 3(3-0-6) 145461 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับงาน 3(2-2-5) 

 Contemporary French Literature  มัคคุเทศก์  

145341 การสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะ 3(2-2-5)  French for Tourist Guides  

 ภาษาต่างประเทศ  145462 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Teaching French as a Foreign Language  French for Business 

145361 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 145463 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากร 3(2-2-5) 

 French for Hotel  สายการบนิ  

145362 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5)  French for Airline Personnel  

 French for Tourism  145471 การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย 3(2-2-5) 

    French – Thai Translation  
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 กลุ่มวิชาโท   จ านวน                       18 หน่วยกิตา 
 ให้นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้   

 กลุ่มภาษาจนี   

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I   การพูดภาษาจีน 2 

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2   Chinese Listening and Speaking Development II 

 Chinese for Communication II 3(2-2-5) 142213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด   Chinese for Communication III 

 ภาษาจีน 1 3(2-2-5) 142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและ 3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking Development I  การเขยีนภาษาจนี 1  

    Chinese Reading and Writing Development I 

      

 กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

143371 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 1 3(2-2-5) 143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 

 Basic Japanese 1   Japanese Conversation 2  

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 1 3(2-2-5) 143471 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 3 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation I   Basic Japanese 3  

143373 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 2  3(2-2-5) 143472 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 

 Basic Japanese 2   Japanese Conversation 3  

      

 กลุ่มวิชาภาษาไทย   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี 3(2-2-5) 144210 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

 ประสิทธิภาพ   Academic Writing 

 Effective Communication Skills 144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

144114 การพูด 3(2-2-5)  Critical Reading  

 Speaking  144221 ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 

144130 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6)  Grammar in Thai Language  

 Masterpieces of Thai Literature     

      

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และ 3(3-0-6) 146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง 3(2-2-5) 

 การอ่านสะทอ้นคดิ   ความคิดเห็น  

 Strategic and Reflective Reading  Listening and Speaking for Opinion Expression 

146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขยีน 3(3-0-6) 146212 การเขยีนย่อหน้า 3(2-2-5) 

 Grammar for Writing  Paragraph Writing  
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146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 146233 การฟังและการพูดประเด็นทาง 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking in Daily Life  สังคมปัจจุบัน  

    Listening and Speaking on Current Issues 

      

 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

145481 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 145482 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Co-operative Education  

145483 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต  

 Independent Study     

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  

      

      

แผนการศึกษา     

      

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5)  สิ่งแวดล้อม  

145141 สัทศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 

รวม 15 หน่วยกิต 145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 
   รวม 15 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 145202 ภาษาฝร่ังเศส 4 3(2-2-5) 

145201 ภาษาฝร่ังเศส 3 3(2-2-5) 145222 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 

145221 การอ่านและการเขยีนภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5)  ฝร่ังเศส 2  

145241 ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศสเบื้องต้น 3(3-0-6) 145251 อารยธรรมฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

145301 ภาษาฝร่ังเศส 5 3(2-2-5) 145371 การแปลภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 3(2-2-5) 

145331 วรรณคดีฝร่ังเศสเบื้องต้น 3(3-0-6) 145398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 

145xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 145xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาโท 3(X-X-X) XXXXXX วิชาโท 3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาโท 3(X-X-X) XXXXXX วิชาโท 3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

145xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

145XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 145481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

145XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 145482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

145XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 145483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

XXXXXX วิชาโท 3(X-X-X) รวม 6 หน่วยกิต 

XXXXXX วิชาโท 3(X-X-X)    

รวม 18 หน่วยกิต    
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
  :  Bachelor of Arts (English) 

 ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  :  B.A. (English) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       120 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า          84 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                           6 หน่วยกิต 

146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6) 146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 
 English for Phayao Studies   Research Methodology  
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 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า         54 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาทักษะ     

146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และ 3(3-0-6) 146212 การเขยีนย่อหน้า 3(2-2-5) 
 การอ่านสะทอ้นคดิ   Paragraph Writing  

 Strategic and Reflective Reading  146233 การฟังและการพูดประเด็น 3(2-2-5) 
146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขยีน   3(3-0-6)  ทางสังคมปัจจุบัน  

 Grammar for Writing   Listening and Speaking on Current Issues 

146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 146234 การฟังและการพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking in Daily Life  Listening and Speaking for Public Speaking 

146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง  3(2-2-5) 146311 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
 ความคิดเห็น    Academic Writing  

 Listening and Speaking for Opinion Expression    

      

 กลุ่มวิชาทักษะด้านวิชาชีพ     

146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
 และการบริการ   Business English  

 English for Tourism and Hospitality    

146423 หลักการแปล  3(3-0-6)    

 Principle of Translation     

      

 กลุ่มวิชาวรรณคดี     

146242 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 146346 กวีนิพนธ ์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Literature   Poetry  

146245 วรรณกรรมร้อยแก้ว 3(3-0-6) 146347 บทละคร 3(2-2-5) 
 Prose   Drama  

      

 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์     

146164 สัทศาสตร์และสรวิทยา 3(2-2-5) 146364 อรรถศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Phonetics and Phonology   Semantics  

146265 ระบบค าและวากยสัมพันธ์ 3(2-2-5)    

 Morphology and Syntax     
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 กลุ่มวิชาโท   จ านวนไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 

 นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี ้  

      

 กลุ่มภาษาจนี   

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 
 Chinese for Communication I   การพูดภาษาจีน 2  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  Chinese Listening and Speaking Development II 

 Chinese for Communication II  142213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 
142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5)  Chinese for Communication III  

 การพูดภาษาจีน 1  142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking Development I  และการเขยีนภาษาจีน 1  

   Chinese Reading and Writing Development I 

     

 กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

143371 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 1 3(2-2-5) 143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2   3(2-2-5) 

 Basic Japanese 1   Japanese Conversation II  

143372 การสนทนาภาษาญี่ปุน่ 1   3(2-2-5) 143471 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 3 3(2-2-5) 

 Japanese Conversation I   Basic Japanese III  

143373 ภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น 2   3(2-2-5) 143472 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3   3(2-2-5) 

 Basic Japanese II   Japanese Conversation III  

      

 กลุ่มภาษาไทย     

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี 3(2-2-5) 144210 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
 ประสิทธิภาพ   Academic Writing  

 Effective Communication Skills  144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
144114 การพูด 3(2-2-5)  Critical Reading  

 Speaking  144221 ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 
144130 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6)  Grammar in Thai Language  

 Masterpieces of Thai Literature     
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 กลุ่มภาษาฝร่ังเศส     

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1                         3(2-2-5)    145221 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 
 French I        ฝร่ังเศส 1   

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2                         3(2-2-5)       French Reading and Writing I 

 French II  145222 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 
145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5)  ฝร่ังเศส 2   

 French Listening and Speaking I    French Reading and Writing II 

145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5)    

 French Listening and Speaking II    

      

 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระและการฝึกงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้   

146481 การฝึกงาน   6 หน่วยกิต 146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Independent Study  

146482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต    

 Co-Operative Education     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  

      

      

แผนการศึกษา     

      

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขยีน 3(3-0-6) 

 สิ่งแวดล้อม   146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง  3(2-2-5) 

146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์ 3(3-0-6)  ความคิดเห็น   

 และการอ่านสะทอ้นคดิ  146164 สัทศาสตร์และสรวิทยา 3(2-2-5) 

146132       การฟังและการพูดใน 3(2-2-5) รวม 15 หน่วยกิต 

 ชีวิตประจ าวัน     

รวม 15 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6) 

 ในสังคม  146234 การฟังและการพูดในที่  3(2-2-5)     

146212 การเขยีนย่อหน้า 3(2-2-5)  สาธารณะ  

146233 การฟังและการพูดประเด็น  3(2-2-5)  146245 วรรณกรรมร้อยแก้ว 3(3-0-6) 

 ทางสังคมปัจจุบัน   146265 ระบบค าและวากยสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

146242 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)  รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146311 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 146347 บทละคร 3(2-2-5) 

146346 กวีนิพนธ ์ 3(3-0-6) 146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

146364 อรรถศาสตร์ 3(2-2-5)  และการบริการ  

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 146398 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

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

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146423 หลักการแปล 3(3-0-6) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 146481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 146482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

 

 

 

 



364 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

School of Architecture and Fine Arts 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ก่อตั้ง
ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2553 โดยมี
ปรัชญาของคณะ คือ ปัญญาสร้างสรรค์สังคม ใช้สีประจ าคณะ 
คือ สีซิลเวอร์ ในปีการศึกษา 2553 เปิดหลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาออกแบบผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2555 ได้ เปิดการเรียนการสอนใน 2
หลักสูตร 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรสถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

 ในปีการศึกษา 2556 ได้ เปิดการเรียนการสอนใน 2 
หลักสูตร 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล และหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
 ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดการเรียนการสอน จ านวน 1 
หลักสูตร 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

หลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 
1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล 

2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
   2.1  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
    2.2  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

   3.1  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

   3.2  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
สากล 

 นักดนตรี นักร้อง บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัยและ
นักวิชาการทางด้านดนตรีสากล ผู้จัดแสดงคอนเสิร์ตและละคร
เพลง  ผู้ประกอบการบริษัทค่ายเพลง ห้องซ้อมดนตรี และ             
ห้องบันทึกเสียง ผู้บันทึกและตัดต่อเสียงดนตรี ผู้ประกอบการ
ร้านขายเครื่องดนตรี ขายวัสดุและซ่อมเครื่องดนตรี ช่างผู้ผลิต
เครื่องดนตรี นักดนตรีบ าบัด นักดนตรีเพื่อศาสนพิธี วาทยกร 
ผู้ประพันธ์เพลง ผู้เรียบเรียงเสยีงประสาน ผู้อ านวยเพลง ผู้ปรับ
วงดนตรีสากล  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 ศิลปิน สร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดง นักธุรกิจ
ทางด้านการจัดการแสดง  นักวิชาการในองค์กรทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม นักวิเคราะห์ วิจารณ์ด้านศิลปะการแสดง 
นักวจิัยทางดา้นศิลปะการแสดง บุคลากรทางการศึกษา 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและ               
การออกแบบ 

  นักออกแบบ ได้แก่ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  
กราฟิก เครื่องประดับ สิ่งทอ เครื่องปั้นดินเผา, ตกแต่งภายใน  
ภูมิทัศน์  สื่อ  การแสดง ผู้ประกอบการในสายศิลปะและ               
การออกแบบ พนักงานหน่วยงานราชการตามกรอบคุณวุฒิ
การศึกษา นักวชิาการ และที่ปรึกษาด้านศิลปกรรม ศิลปิน 

หลั กสูต รสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิช า
สถาปัตยกรรม 

 สถาปนิก, นักออกแบบ นักเขียนแบบ นักธุรกิจด้าน            
การออกแบบ ผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง นักพัฒนาชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย        
ผู้ประมาณราคาและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ควบคุม 
การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างนักวิจัย             
งานดา้นสถาปัตยกรรม  

หลั กสูต รสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิช า
สถาปัตยกรรมภายใน 

 มัณฑนากร นักออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน นักเขียน
แบบสถาปัตยกรรมภายใน  นักธุรกิจด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน ผู้รับเหมาก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม
ภายใน นักออกแบบเครื่องเรือน นักออกแบบแสงสว่าง                   
ที่ปรึกษา ผู้บริหารและอ านวยการก่อสร้าง นักออกแบบ
นทิรรศการ นักออกแบบกราฟกิ นักวชิาการดา้นสถาปัตยกรรม
ภายใน วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน และมัณฑนศิลป์ 

สถานท่ีตัง้ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ตอ่ 3362 

โทรสาร 0 5446 6715 

E-mail : safa@up.ac.th 

Website : safa.up.ac.th 
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล)  

  :  Bachelor of Music (Western Music)  

 ช่ือย่อ :  ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)  

  :  B.M. (Western Music)  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        91 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐาน   จ านวน                       43 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 185117 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3(3-0-6) 
 เฉพาะ   Theory of Western Music II  

 English for Specific Purposes  185211 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 3(3-0-6) 
185111 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3(1-4-4)  Theory of Harmony I  

 ขัน้พืน้ฐาน 1  185212 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 3(3-0-6) 
 Basic of Western Music Instrumental Skills and   Theory of Harmony II  

 Ensemble I  185311 การแต่งท านองสอดประสาน 3(3-0-6) 
    Counterpoint  
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185112 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3(1-4-4) 185312 ประวัติและวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 ขัน้พืน้ฐาน 2   ดนตรีสากล  

 Basic of Western Music Instrumental Skills and   Western Music History  and Literature 

 Ensemble II  185313 รูปแบบและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
185113 การอ่านโน้ตสากลและการฝกึ 3(2-2-5)  ดนตรีสากล  

 โสตประสาท 1   Form and Analysis of Western Music 

 Sight-Singing and Aural Training I 185411 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 
185114 การอ่านโน้ตสากลและการฝกึ 3(2-2-5)  Research Methodology  

 โสตประสาท 2  185412 สัมมนา 1(0-2-1) 
 Sight-Singing and Aural Training II  Seminar  

185115 คยี์บอร์ดขัน้พืน้ฐาน 3(2-2-5)    

 Basic of Keyboard Skills     

185116 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3(3-0-6)    

 Theory of Western Music I     

      

 กลุ่มวิชาเอก     

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       24 หน่วยกิต 

 กลุ่มรายวิชาปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากล จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้    

      

 กลุ่มวิชาคยี์บอร์ด     

185221 คยี์บอร์ด 1 3(1-4-4)   185321 คยี์บอร์ด 3 3(1-4-4) 
 Keyboard  I   Keyboard  III  

185222 คยี์บอร์ด 2 3(1-4-4) 185322 คยี์บอร์ด 4 3(1-4-4) 
 Keyboard  II   Keyboard  IV  

      

 กลุ่มวิชาขับร้อง     

185223 ขับร้อง 1 3(1-4-4) 185323 ขับร้อง 3 3(1-4-4) 
 Voice  I   Voice  III  

185224 ขับร้อง 2 3(1-4-4) 185324 ขับร้อง 4 3(1-4-4) 
 Voice  II   Voice  IV    

      

 กลุ่มวิชาเคร่ืองสาย     

185225 เคร่ืองสาย 1 3(1-4-4) 185325 เคร่ืองสาย 3 3(1-4-4) 
 String  I   String  III  

185226 เคร่ืองสาย 2 3(1-4-4) 185326 เคร่ืองสาย 4 3(1-4-4) 
 String  II   String  IV  
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กลุ่มวิชากีต้าร์  

185227 กีต้าร์ 1 3(1-4-4) 185327 กีต้าร์ 3 3(1-4-4) 
 Guitar  I   Guitar  III  

185228 กีต้าร์ 2 3(1-4-4) 185328 กีต้าร์ 4 3(1-4-4)
 Guitar  II   Guitar  IV  

      

 กลุ่มวิชาเคร่ืองลมไม้     

185229 เคร่ืองลมไม้ 1 3(1-4-4) 185329 เคร่ืองลมไม้ 3 3(1-4-4) 
 Woodwind  I   Woodwind  III  

185231 เคร่ืองลมไม้ 2 3(1-4-4) 185331 เคร่ืองลมไม้ 4 3(1-4-4) 
 Woodwind  II   Woodwind  IV  

      

 กลุ่มวิชาเคร่ืองทองเหลือง     

185232 เคร่ืองทองเหลือง 1 3(1-4-4) 185332 เคร่ืองทองเหลือง 3 3(1-4-4) 
 Brass  I   Brass  III  

185233 เคร่ืองทองเหลือง 2 3(1-4-4) 185333 เคร่ืองทองเหลือง 4 3(1-4-4) 
 Brass  II   Brass  IV  

      

 กลุ่มวิชาเคร่ืองกระทบ                   

185234 เคร่ืองกระทบ 1 3(1-4-4) 185334 เคร่ืองกระทบ 3 3(1-4-4) 
 Percussion  I   Percussion  III  

185235 เคร่ืองกระทบ 2 3(1-4-4) 185335 เคร่ืองกระทบ 4 3(1-4-4) 
 Percussion  II   Percussion  IV  

      

 กลุ่มรายวิชาปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล          จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้    

      

 กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีคลาสสิก    

185241 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 1 3(1-4-4) 185341 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 3 3(1-4-4) 
 Classical Music Ensemble I   Classical Music Ensemble III  

185242 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 2 3(1-4-4) 185342 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 4 3(1-4-4) 
 Classical Music Ensemble II   Classical Music Ensemble IV  
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 กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์    

185243 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 1 3(1-4-4) 185343 การรวมวงดนตรีแจส๊และบูลส์ 3 3(1-4-4) 
 Jazz and Blues Music Ensemble I  Jazz and Blues Music Ensemble III 

185244 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 2 3(1-4-4) 185344 การรวมวงดนตรีแจส๊และบูลส์ 4 3(1-4-4) 
 Jazz and Blues Music Ensemble II  Jazz and Blues Music Ensemble IV 

    

 กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีสมัยนิยม    

185245 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 1 3(1-4-4) 185345 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 3 3(1-4-4) 

 Popular Music Ensemble I   Popular  Music Ensemble III  

185246 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 2 3(1-4-4) 185346 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 4 3(1-4-4) 
 Popular Music Ensemble II   Popular Music Ensemble IV  

      

 กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีลูกทุ่ง     

185247 การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 1 3(1-4-4) 185347 การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 3 3(1-4-4) 
 Country Music Ensemble I   Country Music Ensemble III  

185248 การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 2 3(1-4-4) 185348 การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 4 3(1-4-4) 
 Country Music Ensemble II   Country Music Ensemble IV  

      

 กลุ่มวิชาการรวมวงขับร้องประสานเสียง    

185249 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 1 3(1-4-4) 185349 การรวมวงขับร้องประสาน 3(1-4-4) 

 Choral Ensemble I   เสียง 3  

185251 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 2 3(1-4-4)  Choral Ensemble III  

 Choral Ensemble II  185351 การรวมวงขับร้องประสาน 3(1-4-4) 

    เสียง 4  

    Choral Ensemble I  

      

 วิชาประวัติ ทฤษฏีและการวิเคราะห์    

185361 ดนตรีเอเชีย 3(3-0-6) 185461 ดุริยางคสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 Asian Music   และอุโฆษวิทยา  

185362 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 3(3-0-6)  Musical Architecture and Acoustics 

 Theory of Jazz  185462 ดนตรีบ าบัด 3(3-0-6) 
185363 ดนตรีชาติพันธุว์ิทยา 3(3-0-6)    Music Therapy  

 Ethnomusicology     
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 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ    

185371 เทคโนโลยีส าหรับดนตรี 3(2-2-5) 185472 การจัดการงานดนตรี 3(3-0-6) 
 Technology for Music   Music Management  

185471 วิศวกรรมระบบเสียง 3(2-2-5) 185473 การซ่อมเคร่ืองดนตรี 3(2-2-5) 
 และการบันทึกเสียง   Repair of Musical Instruments 

 Audio System and Sound Recording Engineering    

      

 กลุ่มวิชาทักษะและการปฏิบัติ     

185381 ทักษะเคร่ืองดนตรีสากล 3(2-2-5) 185386 ดนตรีภาคสนาม 3(2-2-5) 
 Western Musical Instruments Skills  Field Music  

185382 การขับร้องประสานเสียง  3(2-2-5) 185481 การประพันธแ์ละการเรียบเรียง 3(2-2-5) 
 Chorus   ดนตรีสากล  

185383 การฟังและความเขา้ใจดนตรีสากล 3(2-2-5)  Western Music Composition and Arrangement 

 Western Music Listening and Understanding 185482 การแสดงดนตรีสากล 3(1-4-4) 
185384 การอ านวยเพลง 3(2-2-5)  Western Music Recital  

 Conducting  185483 การปฏิบัติและการรวมวง 3(1-4-4) 
185385 วงโยธวาทติ 3(2-2-5)  ดนตรีสากล  

 Marching Band   Western Music Practicum and Ensemble 

      

 กลุ่มวิชาการฝึกงาน การศึกษาอิสระ  และสหกิจศึกษา   จ านวน                        6   หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา     

185491 การฝึกงาน     6 หน่วยกิต 185493 สหกิจศึกษา                                                              6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Co-operative Education  

185492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี                           จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองยกเว้น 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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แผนการศึกษา  

  

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง 3(2-2-5) 
185111 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3(1-4-4) 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 3(2-2-5) 

 ขัน้พืน้ฐาน 1  185112 ทักษะและการรวมวงดนตรี 3(1-4-4) 
185113 การอ่านโน้ตสากลและการฝกึ  3(2-2-5)  สากลขัน้พืน้ฐาน 2  

 โสตประสาท    185114 การอ่านโน้ตสากลและ 3(2-2-5) 
185115 คยี์บอร์ดขัน้พืน้ฐาน 3(2-2-5)  การฝึกโสตประสาท  2  

185116 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3(3-0-6) 185117 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3(3-0-6) 
รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและ 3(2-2-5) 
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  การแสดงออกในสังคม  

185211 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6) 
185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา 3(1-4-4)  วัตถุประสงค์เฉพาะ  

 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากล)  185212 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 3(3-0-6) 
185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา 3(1-4-4) 185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา 3(1-4-4) 

 ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล)   ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากล)  

รวม 18 หน่วยกิต 185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา 3(1-4-4) 
    ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล) 
   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

185311 การแต่งท านองสอดประสาน 3(3-0-6) 185313 รูปแบบและการวิเคราะห์  3(3-0-6) 

185312 ประวัติและวรรณกรรมดนตรี 3(3-0-6)  ดนตรีสากล  

 สากล  185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา 3(1-4-4) 
185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาปฏิบัติ 3(1-4-4)  ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากล)  

 เคร่ืองดนตรีสากล)  185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา 3(1-4-4) 
185XXX วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา 3(1-4-4)  ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล) 

 ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล)  185XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

185XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 185XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

185411 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

185412 สัมมนา 1(0-2-1) 185491 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

185XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 185492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

185XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 185493 สหกิจศึกษา                                                                     6 หน่วยกิต 

185XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) 
  :  Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts) 

 ช่ือย่อ  :  ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)  

  :  B.F.A. (Performing Arts)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       130 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        94 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐาน   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)    

 เฉพาะ     

 English  for  Specific  Purposes     
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 วิชาเอก   จ านวน                       91 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       73 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชา ประวัติ ทฤษฎี และการวิจัย  จ านวน                       19 หน่วยกิต 

183111 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 183314 การวิจัยทางด้าน 3(2-2-5) 

 Performing Arts History    ศิลปะการแสดง  

183212 ทฤษฏีและการวิจารณ์ 3(3-0-6)  Research for Performing Arts 

 ศิลปะการแสดง  183415 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Theories and Criticism Performing Arts  Seminar  

183313 ระเบยีบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 183416 ศิลปะการแสดงนิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 

 Research Methodology   Performing Arts Thesis  

      

 กลุ่มวิชา องค์ประกอบการแสดงและการออกแบบการแสดง จ านวน                       15 หน่วยกิต 

183121 องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง 3(2-2-5) 183324 การจัดการศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 
 Elements and Techniques   Performing Arts Management 

183222 ศิลปะการแสดงทางสื่อสมัยใหม่ 3(2-3-6) 183325 การออกแบบศิลปะการแสดง 3(2-3-6) 
 Performing Arts in Modern Media  Choreography  

183323 วรรณกรรมและการประพันธ์ 3(2-2-5)    

 บทการแสดง     

 Literature and Script Writing for Performing     

 Arts     

 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย  จ านวน                       15 หน่วยกิต 

183131 การร าเพลงช้า และเพลงเร็ว 3(2-3-6) 183334 ละครใน 3(2-3-6) 
 Pleng Cha and Pleng Reo Dance          Lakon Nai  

183132 การร าแม่บทและระบ ามาตรฐาน 3(2-3-6) 183335 การร าเพลงหน้าพาทย์ 3(2-3-6) 
 Ram Mae Bot and Classical Rabam  Napat Dance  

183233 ละครนอก 3(2-3-6)    

 Lakon Nok     

      

 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงพื้นเมอืงล้านนา    จ านวน                         9 หน่วยกิต 

183141 ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา 3(2-3-6) 183243 ศิลปะการแสดง 3(2-3-6) 
 แบบบุรุษเพศ   ของราชส านักล้านนา  

 Lanna Folk Performing Arts in Masculine Style  Performing Arts of Royal Lanna Court 

183242 ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา 3(2-3-6)    

 แบบสตรีเพศ     

 Lanna Folk Performing Arts in Feminine Style    
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 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงร่วมสมัย  จ านวน                         9  หน่วยกิต 

183151 จลนศิลป์ 3(2-3-6) 183253 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2 3(2-3-6) 
 Kinetic Arts   Contemporary Performing Arts II 

183152 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1 3(2-3-6)    

 Contemporary Performing Arts I     

      

 กลุ่มวิชาฝึกงาน สหกิจศึกษา   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

183481 การฝกึงาน* 6 หน่วยกิต 183482 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Professional Training     Co – operative Education  

หมายเหตุ  * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา จ านวน 2 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชา องค์ประกอบการแสดงและการออกแบบการแสดง จ านวน                         9 หน่วยกิต 

183326 การออกแบบการแต่งหน้าและท าผม  3(2-2-5) 183328 การออกแบบฉากศิลป 3(2-2-5) 
 เพื่อศิลปะการแสดง              การแสดง  

 Makeup Design and Hairdressing for   Scenery Design for Performing Arts 

 Performing Arts    

183327 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 3(2-2-5)    

 ศิลปะการแสดง     

 Costume Design for Performing Arts    

      

 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย  จ านวน                       12 หน่วยกิต 

183336 ละครชาตรี 3(2-3-6) 183338 ละครดึกด าบรรพ์ 3(2-3-6) 
 Lakon Chatri   Lakon Dukdamban  

183337 ละครพันทาง 3(2-3-6) 183339 โขน 3(2-3-6) 
 Lakon Panthang   Khon  

      

 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงร่วมสมัย  จ านวน                         9 หน่วยกิต 

183354 ศิลปะการแสดงอาเซียน  3(2-3-6) 183356 การเต้นแจส๊เบื้องต้น 3(2-3-6) 
 ASEAN Performing Arts    Basic Jazz Dance  

183355 การเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้น                          3(2-3-6)    

 Basic Ballet Dance     
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 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงชาติพันธุ์  จ านวน                         9 หน่วยกิต 

183361 ศิลปะการแสดงชาติพันธุใ์น 3(2-3-6) 183363 ศิลปะการแสดงชาติพันธุเ์อเซีย 3(2-3-6) 
 ล้านนา   Performing Arts of Ethnic ASIA 

 Performing Arts of Ethnic Lanna     

183362 ศิลปะการแสดงชาติพันธุล์ุ่มน้ าโขง 3(2-3-6)    

 Performing Arts of Ethnic Maekong Basin    

      

 กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงโทรทัศน์  จ านวน                         9 หน่วยกิต 

183371 ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 1 3(2-2-5) 183373 การผลิตรายการแสดง 3(2-2-5) 
 Performing Arts Television I   และการก ากับการแสดงทางโทรทัศน์ 
183372 ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 2 3(2-2-5)  Television Production and Directing 

 Performing Arts for Television II           

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      

    

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ทักษะภาษาไทย                      3(3-0-6) 
183111 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 

183131 การร าเพลงช้า และเพลงเร็ว  3(2-3-6)  และสิ่งแวดล้อม  

183151 จลนศิลป์  3(2-3-6) 183132 การร าแม่บทและระบ ามาตรฐาน 3(2-3-6) 
รวม 15 หน่วยกิต 183141 ศิลปะการแสดงพื้นเมือง  3(2-3-6) 

    ล้านนาแบบบุรุษเพศ  

   183152 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1 3(2-3-6) 
   รวม 18 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)  ในสังคม  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

183121 องค์ประกอบและเทคนิค 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

 การแสดง   เฉพาะ  

183233 ละครนอก 3(2-3-6) 183212 ทฤษฏีและการวิจารณ์ 3(3-0-6) 

183242 ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา 3(2-3-6)  ศิลปะการแสดง  

 แบบสตรีเพศ  183222 ศิลปะการแสดงทางสื่อ  3(2-3-6) 
183253 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2 3(2-3-6)  สมัยใหม ่  

รวม 21 หน่วยกิต 183243 ศิลปะการแสดง 3(2-3-6) 

    ของราชส านักล้านนา  

   183xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
   รวม 21 หน่วยกิต 

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

183313 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(2-2-5) 183324 การจัดการศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 

183323 วรรณกรรมและการประพันธ์ 3(2-2-5) 183325 การออกแบบศิลปะการแสดง 3(2-3-6) 
 บทการแสดง  183314 การวิจัยทางด้านศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 

183xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 183334 ละครใน  3(2-3-6) 
183xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 183335 การร าเพลงหน้าพาทย์  3(2-3-6) 
183xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 183xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
Xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 18 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

183415 สัมมนาศิลปะการแสดง 1(0-3-2) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

183416 ศิลปะการแสดงนิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 183481 การฝกึงาน 6 หน่วยกิต 

183xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 183482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

Xxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 13 หน่วยกิต    
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ) 
  :  Bachelor of Fine and Applied Arts (Art and Design) 

 ช่ือย่อ  :  ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ)  

  :  B.F.A. (Art  and Design)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า         129 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า           30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า          93 หน่วยกิต 

 วิชาแกน   จ านวน                         34 หน่วยกิต 

181111 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 181117 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3(2-2-5) 
 Aesthetics   และการออกแบบตะวันตก  

181112 พืน้ฐานศิลปะและการออกแบบ 1 3(1-4-4)  History of Western Art and design 

 Fundamental Art and Design I  181211 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3(2-2-5) 
181113 วาดเส้น 3(1-4-4)  และการออกแบบตะวันออก  

 Drawing   History of Oriental Art and design 

181114 พืน้ฐานศิลปะและการออกแบบ 2 3(1-4-4) 181212 ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรม 3(2-2-5) 
 Fundamental Art and Design II   ทอ้งถ่ิน  

    Thai Wisdom and Indigenous Arts 
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181115 การวิเคราะห์และพัฒนาแนวคิด 1(0-3-2) 181311 วัฒนธรรมทางสายตา 3(2-2-5) 
 เบื้องต้น   Visual Culture  

 Analysis and development of basic concepts 181312 ปรัชญาศิลป์ 3(2-2-5) 
181116 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ 3(2-2-5)  Art Philosophy  

 และการน าเสนอ  181411 ศิลปวิจารณ์ 3(2-2-5) 
 Computer for Creative and Presentation  Art Criticism  

      

 วิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า         38 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 181322 การบูรณาการข้ามศาสตร์กับ 3(2-2-5) 
 เฉพาะ   ศิลปะและการออกแบบ  

 English for Specific Purposes   Integrating Multidisciplinary with Art and  

181221 วัสดุและการสร้างสรรค์ 3(2-2-5)  Design  

 Materials and Creative  181323 การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ 1(0-3-2) 
181222 ทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ 1(0-3-2)  Integrating Creative  

 Theory of Conceptual and Materials 181324 จติวิทยาในศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5) 
181223 การสร้างสรรค์ภาพถ่าย 3(2-2-5)  Psychology in Art Design  

 และภาพยนตร์  181325 การสร้างสรรคศ์ิลปะ 3(2-2-5) 
 Creative Photography and Film   และการออกแบบกับชุมชน  

181224 หลักการแนวคิดการสร้างสรรค์ 3(2-2-5)  Art and design with community 

 ศิลปะและการออกแบบ  181326 การบริหารและจัดการโครงงาน 1(0-3-2) 
 Principles of Creative Concepts, Art and Design  สร้างสรรค์กับชุมชน  

181225 การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์ 1(0-3-2)  Creative Project Administration and  

 Creative Thinking Development   Management in community  

181226 สื่อผสม 3(2-2-5) 181421 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 
 Mix Media   Research Methodology  

181321 การตลาดส าหรับศิลปะ 3(2-2-5) 181422 การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน 3(2-2-5) 
 และการออกแบบ   project management  

 Marketing for Art and Design  181423 สัมมนา 1(0-3-2) 

    Seminar  

      

 วิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า          21 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า          12 หน่วยกิต 

181431 ศิลปนิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Art Thesis     
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า            9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้    

181331 เคร่ืองปั้นดินเผา 3(2-2-5) 181335 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Ceramic   และบรรจุภัณฑ์  

181332 จติรกรรม 3(2-2-5)  Product and Packaging Design 

 Painting  181336 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 3(2-2-5) 
181333 ประติมากรรม 3(2-2-5)  และเคร่ืองประดับ  

 Sculpture   Fashion and Jewelry Design  

181334 ภาพพิมพ์ 3(2-2-5) 181337 การออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) 
 Printmaking   และตัวอักษร  

    Graphic and Typography Design 

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      

    

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

181111 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 

181112 พืน้ฐานศิลปะและการออกแบบ 3(1-4-4)  และสิ่งแวดล้อม  

181113 วาดเส้น 3(1-4-4) 181114 พืน้ฐานศิลปะ 3(1-4-4) 
รวม 15 หน่วยกิต  และการออกแบบ 2  

   181115 การวิเคราะห์และพัฒนา 1(0-3-2) 

    แนวคิดเบื้องต้น  

   181116 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
    และการน าเสนอ  

   181117 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการ 3(2-2-5) 
    ออกแบบตะวันตก  

   รวม 19 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)  ในสังคม  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

181211 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3(2-2-5) 181212 ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรม 3(2-2-5) 

 และการออกแบบตะวันออก   ทอ้งถ่ิน  

181221 วัสดุและการสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 181224 หลักการแนวคิดการสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

181222 ทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ 1(0-3-2)  ศิลปะและการออกแบบ  

181223 การสร้างสรรค์ภาพถ่าย 3(2-2-5) 181225 การพัฒนาแนวคิด 1(0-3-2) 

 และภาพยนตร์   การสร้างสรรค์  

รวม 19 หน่วยกิต 181226 สื่อผสม 3(2-2-5) 
   รวม 16 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 181312 ปรัชญาศิลป์ 3(2-2-5) 
 เฉพาะ  181324 จติวิทยาในศิลปะ 3(2-2-5) 
181311 วัฒนธรรมทางสายตา 3(2-2-5)  และการออกแบบ  

181321 การตลาดส าหรับศิลปะ 3(2-2-5) 181325 การสร้างสรรคศ์ิลปะ 3(2-2-5) 
 และการออกแบบ   และการออกแบบกับชุมชน  

181322 การบูรณาการข้ามศาสตร์ 3(2-2-5) 181326 การบริหารและจัดการโครงงาน 1(0-3-2) 
 กับศิลปะและการออกแบบ   สร้างสรรค์กับชุมชน  

181323 การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ 1(0-3-2) 181xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

181xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

181411 ศิลปวิจารณ์ 3(2-2-5) 181431 ศิลปนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

181421 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) รวม 12 หน่วยกิต 

181422 การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน 3(2-2-5)    

181423 สัมมนา 1(0-3-2)    

181xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ 

 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ (สถาปัตยกรรม) 

  :  Bachelor of Architecture (Architecture)  

 ช่ือย่อ  :  สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)  

  :  B.Arch. (Architecture)  

    

เอกสารแนบนอกเล่ม 
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ 

 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ (สถาปัตยกรรมภายใน) 

  :  Bachelor of Architecture (Interior Architecture)  

 ช่ือย่อ  :  สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)  

  :  B.Arch. (Interior Architecture)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า   160(6) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
 Thai Language Skills   Developmental English    

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English       

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 
 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

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

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

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 
 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Social Dance   Football  

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

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 
 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                         8 หน่วยกิต 

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

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

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

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

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

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

 Philosophy for Life  002126 ศิลปะในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

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

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

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

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

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

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

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

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

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

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

 สารสนเทศ     006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       124 หน่วยกิต 

 วิชาแกน   จ านวน                       24 หน่วยกิต 

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะ   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

181111 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6)    

 Aesthetics     

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                       21 หน่วยกิต 

184121 การเขยีนภาพ 3(1-4-4) 184221 เทคนิคการแสดงแบบทาง 3(1-4-4) 

 Drawing and Painting   สถาปัตยกรรมภายใน  

184122 การจัดองคป์ระกอบทางศิลปะ  3(1-4-4)  Presentation Techniques for Interior  

 และพื้นฐานการออกแบบ   Architecture  

 Composition Art and Fundamental Design 184321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
184123 พืน้ฐานสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4)  ภายใน  

 Basic Interior Architecture   History of Interior Architecture 

184124 การเขยีนแบบเบื้องต้น 3(1-4-4) 184322 พืน้ฐานสถาปัตยกรรมไทย 3(3-0-6) 

 Basic Drafting   Basic Thai Architecture  
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 วิชาเอก   จ านวน                     100 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       94 หน่วยกิต 

      

 กลุ่มวิชาหลักสาขา   จ านวน                       46 หน่วยกิต 

184111 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 4(1-6-5) 184411 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design   Interior Architectural Design VI 

184211 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 4(1-6-5) 184412 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 4(1-6-5) 
 Interior Architectural Design II   Interior Architectural Design VII 

184212 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 4(1-6-5) 184413 ออกแบบตกแต่งแบบไทย   3(1-4-4) 
 Interior Architectural Design III   และล้านนา  

184213 แนวความคดิในการออกแบบ 3(2-2-5)  Thai and Lanna Decoration Design 

 Design Concepts  184511 เตรียมวิทยานิพนธ์ 3(0-6-3) 

184311 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 4(1-6-5)  Thesis Preparation  

 Interior Architectural Design IV  184512 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

184312 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 4(1-6-5)  Thesis  

 Interior Architectural Design V     

      

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี   จ านวน                       24 หน่วยกิต 

184231 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1 3(1-4-4) 184333 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Interior Structure I   อาคาร 2  

184232 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2 3(1-4-4)  Materials and Technologies Building II 

 Interior Structure II  184431 แสงเพื่อการออกแบบ 3(3-0-6) 
184233 โครงสร้างอาคาร 3(2-2-5)  สถาปัตยกรรมภายใน  

 Building Structure   Lighting for Interior Architectural Design 

184331 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 184432 การปรับปรุงอาคาร 3(2-2-5) 

 อาคาร 1   Building Renovation  

 Materials and Technologies Building I    

184332 ออกแบบเคร่ืองเรือน  3(1-4-4)    

 และเทคโนโลยีเคร่ืองเรือน     

 Furniture Design and Furniture Technology    

      

      

      

      

      



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 389 

 

 กลุ่มวิชาสนับสนุน   จ านวน                       24 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 184441 วัฒนธรรมและคติความเช่ือล้านนา 3(3-0-6) 
 เฉพาะ   Lanna Culture and Belief  

 English for Specific Purposes  184442 การอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
184241 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)  ขัน้พืน้ฐาน  

 Architectural Design   Fundamental in Architectural Conservation 

184242 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ 3(1-4-4) 184541 กฎหมายและการปฏิบัติ 3(3-0-6) 
 เขยีนแบบสถาปัตยกรรมภายใน   วิชาชีพ  

 Basic Computer Drafting for Interior   Law and Professional Practice 

 Architecture  184542 สัมมนา 1(0-2-1) 

184341 ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับ 3(2-2-5)  Seminar  

 ในอาคาร     

 Landscape and Interior Planting    

184342 การประมาณราคาและการ 2(2-0-4)    

 บริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น     

 Cost Estimate and Fundamental in     

 Construction Management     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้    

182553 สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 3(3-0-6) 184551 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
 Contemporary Architecture   พืน้ถ่ินล้านนา  

184351 การถ่ายภาพในงาน 3(1-4-4)  Arts and Vernacular Architecture of Lanna 

 สถาปัตยกรรมภายใน  184552 ออกแบบนิทรรศการและ 3(1-4-4) 
 Photography for Interior Architecture  พิพิธภัณฑ์  

184352 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3(1-4-4)  Exhibition and Museum Design 

 กราฟิกและการสร้างภาพ 3 มิติ     

 Computer Graphic and Generated 3D Model    

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน     6 หน่วยกิต 

184443 การฝึกงานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต    

 Professional Training  (ไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง)    
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 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

                นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ 
 มหาวิทยาลัยรับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      

 แผนการศึกษา     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา 3(3-0-6) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 ทอ้งถ่ิน*  005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 184124 การเขยีนแบบเบื้องต้น 3(1-4-4) 

184121 การเขยีนภาพ 3(1-4-4) 184111 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4(1-6-5) 
184122 การจัดองคป์ระกอบทางศิลปะ  3(1-4-4)  ภายใน 1  

 และ พื้นฐานการออกแบบ  รวม 18 หน่วยกิต 

184123 พืน้ฐานสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4)    

รวม 18 หน่วยกิต    

หมายเหต*ุ ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

181111 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 184212 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4(1-6-5) 
184211 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 4(1-6-5)  ภายใน 3  

184221 เทคนิคการแสดงแบบทาง 3(1-4-4) 184213 แนวความคดิในการออกแบบ 3(2-2-5) 

 สถาปัตยกรรมภายใน  184232 โครงสร้างสถาปัตยกรรม 3(1-4-4) 
184231 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1 3(1-4-4)  ภายใน 2  

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 184233 โครงสร้างอาคาร 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 184241 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 184242 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ 3(1-4-4) 
รวม 20 หน่วยกิต  เขยีนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 

   00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 22 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 184312 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4(1-6-5) 
 เฉพาะ   ภายใน 5  

184311 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 4(1-6-5) 184332 ออกแบบเคร่ืองเรือน  3(1-4-4) 
184321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6)  และเทคโนโลยีเคร่ืองเรือน  

 ภายใน  184322 พืน้ฐานสถาปัตยกรรมไทย 3(3-0-6) 

184331 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 184333 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 อาคาร 1   อาคาร 2  

184341 ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับ 3(2-2-5) 184342 การประมาณราคาและการ 2(2-0-4) 
 ในอาคาร   บริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น  

184xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

184411 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 4(1-6-5) 184412 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4(1-6-5) 
184431 แสงเพื่อการออกแบบ 3(3-0-6)  ภายใน 7  

 สถาปัตยกรรมภายใน  184413 ออกแบบตกแต่งแบบไทย   3(1-4-4) 
184432 การปรับปรุงอาคาร 3(2-2-5)  และล้านนา  

184441 วัฒนธรรมและคติความเช่ือ 3(3-0-6) 184442 การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมขัน้ 3(1-4-4) 
 ล้านนา   พืน้ฐาน  

รวม 13 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 13 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   184443 การฝึกงานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

      

      

      



392 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

184511 เตรียมวิทยานิพนธ์ 3(0-6-3) 184512 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

184541 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ 3(3-0-6) รวม 9 หน่วยกิต 

184542 สัมมนา 1(0-2-1)    

184xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 10 หน่วยกิต    

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คณะสหเวชศาสตร์  
School of Allied Health Sciences   

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ในปี พ .ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน ซ่ึงครอบคลุม 
6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงราย, จังหวัด
แม่ฮ่องสอน, จังหวัดล าปาง, จังหวัดล าพูน, จังหวัดน่าน 
ซ่ึงในปีนั้นได้มีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน 3 หลักสูตร
คือ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์,หลักสูตรกายภาพบ าบัด 
และหลักสู ตรสาธารณสุขศาสต ร์ ต่ อมาได้ มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขต 
เพื่ อ ให้ เกิดความคล่องตั วในการบ ริหารงาน และ
เตรียมพร้อมกับการแยกเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ จึงได้
เปลี่ยนช่ือ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา พ ร้อมทั้ งได้จัดตั้ ง
คณะสหเวชศาสตร์ แยกตัวออกจากคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2550 คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิ ทย าลั ยพ ะเย า ท าหน้ าที่ ผ ลิ ตบัณ ฑิ ต ด้ าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อันได้แก่ เทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบ าบั ด  ให้ เพี ยงพอต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการกระจาย
บัณฑิตในสาขาดังกล่าวสู่ภาคเหนือตอนบนอันเป็น           
การเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่ภูมิภาคซ่ึงจะมี
บทบาทส าคัญในการให้ความรู้ ส่งเสริมและป้องกัน
สุขภาพแก่ชุมชน บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และ
ประชาชนทั่วไป  
 

หลักสูตรคณะสหเวชศาสตร์ 
1. หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต   
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 

 

 

 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ  
 1. นักกายภาพบ าบัด ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือเปดิคลินิกกายภาพบ าบัด 

 2. นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย 

 3. นักวิชาการด้ านสุ ขภาพ  เค ร่ืองมือ  อุ ปกรณ์              
และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  
 4. นักกายภาพบ าบัดในสโมสรกีฬา/สถานเสริมความงาม 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์บัณฑิต  
 1. นักเทคนิคการแพทย์ในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หรือเปดิคลินิกเทคนิคการแพทย์ 
 2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย 

 3. นักวิชาการด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ 
 4. นักวิชาการด้านการประเมินสภาวะสุขภาพ ในบริษัท
ประกันชีวิต 

 5. นักวิชาการในสถาบันวิทยาศาสตร์ หรือสถานศึกษา 
 6. ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ในและต่างประเทศ 

 

สถานที่ต้ัง 
คณะสหเวชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง   
จังหวัดพะเยา 56000  
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6697 
โทรสาร 0 5446 6697  
Website : www.ahs.up.ac.th 
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หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม : กายภาพบ าบัดบัณฑิต  

  : Bachelor of Physical Therapy   

 ช่ือย่อ : กภ.บ.   

  : B.PT.   

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       140 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า      104 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐาน  จ านวน                       30 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                       12 หน่วยกิต 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 
 Cell and Molecular Biology   Biostatistics  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 
 Life Science Physics   Basic Biochemistry  

      

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน                       18 หน่วยกิต 

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 363221 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน 3(2-3-6) 
 Basic Pharmacology   Basic Anatomy   

363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 4(3-3-8) 367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 
 Human Gross Anatomy    Basic Physiology  
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363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 382271 เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ฐาน 1(1-0-2) 

 Human Neuroanatomy   Basic Laboratory Medicine  

      

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       74 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       71 หน่วยกิต 

381110 บทน าวิชาชีพกายภาพบ าบัด 1(1-0-2) 381346 กายภาพบ าบัดในระบบ 3(2-2-5) 

 Introduction Physical Therapy   ประสาท 2 

381210 การประเมินความแข็งแรง 3(2-3-6)  Neurological Physical Therapy II 

 กล้ามเนือ้และช่วงการเคลื่อนไหวของขอ้ต่อ 381347 กายภาพบ าบัดในระบบ 3(2-2-5) 

 Assessment of Muscle Strength and Joint  ทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 2 

 Range of Motion  Cardiopulmonary Physical Therapy II 

381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว 2(1-2-3) 381348 กายภาพบ าบัดในเด็ก 2 2(1-3-4) 

 ของมนุษย์   Pediatric Physical Therapy II  

 Biomechanics of Human Movement 381350 การฝึกปฏิบัติทาง 1(0-4-2) 

381212 สมรรถภาพทางกายและ 2(1-3-4)  กายภาพบ าบัด 1  

 การนวดเพื่อการบ าบัด   Practice in Physical Therapy I 

 Physical Performance and Therapeutic Massage 381351 การฝึกปฏิบัติทาง 2(0-6-3) 

381220 การบ าบัดด้วยการ 2(1-3-4)  กายภาพบ าบัด 2  

 ออกก าลังกาย 1   Practice in Physical Therapy II 

 Exercise Therapy I   381352 การฝึกปฏิบัติทาง 3(0-35-18) 

381230 การบ าบัดด้วยความร้อน 2(1-3-4)  กายภาพบ าบัด 3    (ไม่น้อยกว่า350 ช่ัวโมง) 
 และความเย็น   Practice in Physical Therapy III  

 Thermotherapy  381360 ระเบยีบวิธวีิจัย 2(2-0-4) 
381301 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 2(2-0-4)  Research Methodology  

 ส าหรับกายภาพบ าบัด   381370 กายภาพบ าบัดในชุมชน 1 2(1-3-4) 
 Exercise Physiology for Physical Therapy  Physical Therapy in Community I 

381313 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย 2(1-3-4) 381453 การฝึกปฏิบัติทาง 5(0-35-18) 

 Assistive Devices and Transferring  กายภาพบ าบัด 4   (ไม่น้อยกว่า 560 ช่ัวโมง) 
381321 การบ าบัดด้วยการ 2(1-3-4)  Practice in Physical Therapy IV 

 ออกก าลังกาย 2  381461 สัมมนาทางกายภาพบ าบัด 1(0-3-2) 
 Exercise Therapy II   Seminar in Physical Therapy  

381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า 2(1-3-4) 381462 ภาคนิพนธ์ 1(0-3-2) 
 Electrotherapy   Term Paper  

381340 การบ าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง 2(1-3-4) 381471 กายภาพบ าบัดในชุมชน 2 1(0-3-2) 
 Manipulative Therapy   Physical Therapy in Community II 
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381341 กายภาพบ าบัดในระบบ 3(2-2-5) 381480 กายภาพบ าบัดในการกีฬา 2(1-2-3) 
 โครงร่างและกล้ามเนือ้ 1   Physical Therapy in Sports  

 Musculoskeletal Physical Therapy I 381481 กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4) 
381342 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5)  Physical Therapy in Special Conditions 

 Neurological Physical Therapy I 381482 การบริหารและจรรยาบรรณ 2(2-0-4) 
381343 กายภาพบ าบัดในระบบทางเดิน 3(2-2-5)  วิชาชีพ  

 หายใจและไหลเวียนโลหิต 1   Administration and Professional Ethics 

 Cardiopulmonary Physical Therapy I 381483 กายภาพบ าบัดในสุขภาพสตรี 2(2-0-4) 
381344 กายภาพบ าบัดในเด็ก 1 3(2-2-5)  และผูสู้งอายุ  

 Pediatric Physical Therapy I   Physical Therapy in Woman Health and 

381345 กายภาพบ าบัดในระบบ  3(2-2-5)  Geriatrics  

 โครงร่างและกล้ามเนือ้ 2     

 Musculoskeletal Physical Therapy II    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 

381484 กายภาพบ าบัดกับความงาม 3(2-2-5) 381485 กายภาพบ าบัดในผูป้ว่ย 3(2-2-5) 
 Aesthetic Physical Therapy   เบาหวาน  

    Physical Therapy in Diabetes Mellitus 

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                       6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 
 สิ่งแวดล้อม  363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(3-2-6) 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 381110 บทน าวิชาชีพกายภาพบ าบัด 1(1-0-2) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 381210 การประเมินความแข็งแรง 3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6)  กล้ามเนือ้และช่วงการเคลื่อนไหวของขอ้ต่อ 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  ในสังคม  

363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 4(3-3-8) 341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 
381212 สมรรถภาพทางกาย 2(1-3-4) 381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว 2(1-2-3) 

 และการนวดเพื่อการบ าบัด   ของมนุษย์  

382271 เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ฐาน 1(1-0-2) 381220 การบ าบัดด้วยการ 2(1-3-4) 

รวม 19 หน่วยกิต  ออกก าลังกาย 1  

   381230 การบ าบัดด้วยความร้อน 2(1-3-4) 

    และความเย็น  

 381313 อุปกรณ์ช่วยและ 2(1-3-4) 
  การเคลื่อนย้าย  

   รวม 21 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

381321 การบ าบัดด้วยการ 2(1-3-4) 381301 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 2(2-0-4) 
 ออกก าลังกาย 2   ส าหรับกายภาพบ าบัด  

381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า 2(1-3-4) 381345 กายภาพบ าบัดในระบบ 3(2-2-5) 

381340 การบ าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง 2(1-3-4)  โครงร่างและกล้ามเนือ้ 2  

381341 กายภาพบ าบัดในระบบโครงร่าง 3(2-2-5) 381346 กายภาพบ าบัดในระบบ 3(2-2-5) 

 และกล้ามเนือ้ 1   ประสาท 2  

381342 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5) 381347 กายภาพบ าบัดในระบบ 3(2-2-5) 

381343 กายภาพบ าบัดในระบบทางเดิน 3(2-2-5)  ทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 2 

 หายใจและไหลเวียนโลหิต 1  381348 กายภาพบ าบัดในเด็ก 2 2(1-3-4) 
381344 กายภาพบ าบัดในเด็ก 1 3(2-2-5) 381351 การฝึกปฏิบัติทาง 2(0-6-3) 
381350 การฝึกปฏิบัติทาง 1(0-4-2)  กายภาพบ าบัด 2  

 กายภาพบ าบัด 1  381360 ระเบยีบวิธวีิจัย 2(2-0-4) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 381370 กายภาพบ าบัดในชุมชน 1 2(1-3-4) 
รวม 22 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   381352 การฝึกปฏิบัติทาง 3(0-35-18) 

    กายภาพบ าบัด 3     
    Practice in Physical Therapy III 

   รวม 3 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ รายวิชา 381352 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพ 
บ าบัด 3 มีการจัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วม
ด้วย เพื่อให้นิสิตมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 350 
ช่ัวโมง โดยฝึก 7 ช่ัวโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 
10 สัปดาห์ 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

381461 สัมมนาทางกายภาพบ าบัด 1(0-3-2) 381453 การฝึกปฏิบัติทาง 5(0-35-18) 

381462 ภาคนิพนธ์  1(0-3-2)  กายภาพบ าบัด 4     
381471 กายภาพบ าบัดในชุมชน 2 1(0-3-2)  Practice in Physical Therapy IV 

381480 กายภาพบ าบัดในการกีฬา 2(1-2-3) รวม 5 หน่วยกิต 

381481 กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4) หมายเหตุ : รายวิชา 381453 การฝกึปฏิบัติทางกายภาพ 

381482 การบริหารและจรรยาบรรณ 2(2-0-4) บ าบัด 4 มีการจัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษา 

 วิชาชีพ  ร่วมด้วย เพื่อให้นิสิตมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 
381483 กายภาพบ าบัดในสุขภาพสตรี 2(2-0-4) 560 ช่ัวโมง โดยฝกึ 7 ช่ัวโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์  
 และผูสู้งอายุ  รวมท้ังสิน้ 16 สัปดาห์ 
3814xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)   

xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x)    

รวม 17 หน่วยกิต   
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)  

  : Bachelor of Science (Medical Technology)  

 ช่ือย่อ : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  

  : B.Sc. (Medical Technology)  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       145 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า       109 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน                       20 หน่วยกิต 

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

 Mathematics I    Biology I  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์  4(3-3-8)  244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-6)  

 General and Organic Chemistry   Life Science Physics  

242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  4(3-3-8)  247112 สถิติประยุกต์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
 Quantitative Analysis    Introduction to Applied Statistics 
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 พื้นฐานภาษาอังกฤษ จ านวน                          3 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6)     

 เฉพาะ     

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน                        14 หน่วยกิต 

330201 หลักพยาธวิิทยา  2(2-0-4)  365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Principle of Pathology   Basic Biochemistry  

361102 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3(2-3-6) 367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

 Introductory Microbiology   Human Physiology  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6)    

 Basic Anatomy     

      

 กลุ่มวิชาเอก (วิชาเอกบังคับ)   จ านวน                        72 หน่วยกิต 

382101 เทคโนโลยีและเคร่ืองมือ 1(0-3-2) 382334 ปรสิตวิทยาคลินิก 3(2-3-6) 

 ทางเทคนิคการแพทย์  Clinical Parasitology  

 Technology and Instruments in Medical Technology 382335 ฝกึปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก  1(0-3-2)  

382102 พืน้ฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2(1-3-4)   Practice in Clinical Microbiology 

 Fundamental of Medical Technology 382341 ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-6)  

382203 เทคนิคพืน้ฐานทางอณูชีววิทยา 2(1-3-4)  Basic Immunology  

 Basic Techniques in Molecular Biology 382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  3(2-3-6)  

382211 เคมีคลินิก 1 3(2-3-6)  Clinical Immunology  

 Clinical Chemistry I  382343 ฝกึปฏิบัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา  1(0-3-2)  

382221 โลหิตวิทยาพืน้ฐาน 2(1-3-4)  คลินิก  

 Basic Hematology   Practice in Clinical Immunology 

382231 จุลชีววิทยาคลินิก 1  3(2-3-6)  382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1  3(2-3-6)  

 Clinical Microbiology I   Transfusion Science I  

382304 ระเบยีบวิธวีิจัย 1(1-0-2) 382352 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2  3(2-3-6)  

 Research Methodology   Transfusion Science II  

382305 การบริหารจัดการ 2(2-0-2) 382353 ฝกึปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์  1(0-3-2)  

 ทางห้องปฏิบัติการ   การบริการโลหิต  

 Laboratory Administration   Practice in Transfusion Science 
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382312 เคมีคลินิก 2 3(2-3-6) 382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนิค  1(1-0-2)  

 Clinical Chemistry II   การแพทย์  

382313 เคมีคลินิก 3 2(1-3-4)  Medical Technology Law  

 Clinical Chemistry III  382407 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ 2(2-0-4) 
382314 ฝกึปฏิบัติทางเคมีคลินิก 1(0-3-2)  Medical Information System and applications 

 Practice in Clinical Chemistry  382415 พิษวิทยาเบื้องต้น  2(1-3-4)  

382322 โลหิตวิทยาคลินิก 1 4(2-6-7)  Basic Toxicology  

 Clinical Hematology I  382461 ฝกึงานห้องปฏิบัติการ 6 หน่วยกิต 

382323 โลหิตวิทยาคลินิก 2 2(1-3-4)  ทางการแพทย์        (ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง) 
 Clinical Hematology II   Clinical Laboratory Practice  

382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้ า  2(1-3-4)  382462 สัมมนา 1(0-3-2) 

 ร่างกาย   Seminar   

 Urinalysis and Body Fluids Analysis 382463 การวิเคราะห์ผล  2(2-0-4)  
382325 ฝกึปฏิบัติทางโลหิตวิทยาคลินิก  1(0-3-2)   ทางห้องปฏิบติัการและคลินิกสมัพนัธ์ 
 และจุลทรรศนศาสตร์คลินิก   Laboratory Interpretation and Clinical  

 Practice in Clinical Hematology and Clinical   Correlation  

 Microscopy 382464 ภาคนิพนธ ์ 1(0-3-2)  

382332 จุลชีววิทยาคลินิก 2 3(2-3-6)   Term Paper  

 Clinical Microbiology II  382465 เทคนิคการแพทย์ชุมชน  2(1-3-4)  

382333 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือ  3(1-6-5)   Community Medical Technology 

 จุลชีพทางห้องปฏิบัติการ     

 Laboratory Diagnosis of Infectious Disease    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                         6 หน่วยกิต 

            นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  4(3-3-8)  

 และสิ่งแวดล้อม  244104  ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-6)  

241111  คณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  3(2-3-6) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 382101 เทคโนโลยีและเคร่ืองมือ 1(0-3-2) 
243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)   ทางเทคนิคการแพทย์ 
รวม 20 หน่วยกิต 382102 พืน้ฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2(1-3-4) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

 ช้ันปีท่ี 2  

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 330201 หลักพยาธวิิทยา 2(2-0-4) 
 ในสังคม  382203 เทคนิคพืน้ฐานทางอณูชีววิทยา  2(1-3-4) 

361102 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3(2-3-6) 382211  เคมีคลินิก 1  3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน  3(2-3-6) 382221  โลหิตวิทยาพืน้ฐาน 2(1-3-4) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 382231 จุลชีววิทยาคลินิก 1  3(2-3-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

382312  เคมีคลินิก 2  3(2-3-6) 247112 สถิติประยุกต์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
382322  โลหิตวิทยาคลินิก 1 4(2-6-7) 382304 ระเบยีบวิธวีิจัย  1(1-0-2) 

382332  จุลชีววิทยาคลินิก 2  3(2-3-6) 382313 เคมีคลินิก 3  2(1-3-4) 

382334  ปรสิตวิทยาคลินิก 3(2-3-6) 382323  โลหิตวิทยาคลินิก2 2(1-3-4) 

382341  ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ฐาน  3(2-3-6) 382324  การตรวจปัสสาวะและสารน้ า  2(1-3-4) 

382351  วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1  3(2-3-6)  ร่างกาย  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 382333  การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือ  3(1-6-5) 

 เฉพาะ   จลุชีพทางห้องปฏิบติัการ  

รวม 22 หน่วยกิต 382342  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  3(2-3-6) 

   382352 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3(2-3-6) 

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคฤดูร้อน  

   382305 การบริหารจัดการทางห้อง  2(2-0-2) 

    ปฏิบัติการ  

   382314  ฝกึปฏิบัติทางเคมีคลินิก  1(0-3-2) 

   382325  ฝกึปฏิบัติทางโลหิตวิทยา  1(0-3-2)  

    คลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 

   382335 ฝกึปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก  1(0-3-2) 

   382343  ฝกึปฏิบัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา  1(0-3-2) 

    คลินิก  

   382353 ฝกึปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์  1(0-3-2) 

    การบริการโลหิต  

   รวม 7 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

382461 ฝกึงานห้องปฏิบัติการ  6 หน่วยกิต 382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนิค  1(1-0-2) 

 ทางการแพทย์         (ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง)  การแพทย์  

รวม 6 หน่วยกิต 382407 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ 2(2-0-4) 
   382415  พิษวิทยาเบื้องต้น  2(1-3-4) 

   382462  สัมมนา  1(0-3-2) 

   382463 การวิเคราะห์ผลทางห้อง  2(2-0-4) 

    ปฏิบติัการและคลินิกสมัพนัธ์  

  382464 ภาคนิพนธ ์ 1(0-3-2) 

   382465  เทคนิคการแพทย์ชุมชน  2(1-3-4) 

   รวม 11 หน่วยกิต 

      

      

      

 



  



วิทยาลัยการศึกษา 

School of Education 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัด
ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา              
ได้ เปลี่ยน เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา  บัณฑิต
วิทยาลัยจึงเปลี่ยนเป็น ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ 
ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัย
นเรศวรพะเยาได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา 
ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัย
การศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8 
และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2556 เม่ือวันที่ 14 
กันยายน พ.ศ. 2556 ให้เปลี่ยนวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่องเป็น วิทยาลัยการศึกษา และให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

 ทั้งนี้ หลักสูตรการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอน
ตั้ งแต่ยั งเป็ นมหาวิทยาลัยน เรศวร พะเยา ภายใต้               
การบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตร
ด้านการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา จึงเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนามาจาก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเป็นหลักสูตร           
ที่ได้รับความนิยมและมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวง
การศึกษาโดยทั่วไป 

 

หลักสูตรวิทยาลัยการศึกษา 

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (5 ปี)
จัดการศึกษาเป็นหลั กสูตรควบระดับป ริญญาต รี                
2 ปริญญา ใน 7 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาคณิตศาสตร์ 
เค มี  ชี ววิ ท ยา  ฟิ สิ กส์  พ ลศึ กษา  ภาษ าไทย  แล ะ
ภาษาอังกฤษ กับหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

   1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  

  1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

  1.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
  1.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา  

  1.5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

  1.1  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

  1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

จุดเด่นของหลักสูตร  
 1. ผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาตรี 2 ปริญญา 
ได้แก่ ปริญญาการศึกษาบัณฑิต และปริญญาวิทยา
ศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ของ
หลักสูตรที่จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 
ปริญญา 
 2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุรุสภา
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 

สถานที่ต้ัง 

วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1374 
โทรสาร 0 5446 6691 
E-mail : CE@up.ac.th 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาการศึกษา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา) 
  :  Bachelor of Education (Education) 

 ช่ือย่อ :  กศ.บ. (การศึกษา) 
  :  B.Ed. (Education) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า      182 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต           21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
 Thai Language Skills   Developmental English  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English      

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา    

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

 ทอ้งถ่ิน   Phayao Studies  

 Civilization and Indigenous Wisdom    

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

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

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

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 
 Body Conditioning   Table Tennis  
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004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities   Basketball  

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

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Social Dance   Football  

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

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 
 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

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

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     

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

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

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

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

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

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

 Language Society and Culture    
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

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

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

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

 Thai and the World Community  Politics Economy and Society 

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

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

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

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

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

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

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

 สารสนเทศ  006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า      146 หน่วยกิต 

 วิชาชีพครู   จ านวน                       47 หน่วยกิต 

      วิชาชีพครู   จ านวน                       35 หน่วยกิต 

      วิชาชีพครูบังคับ   จ านวน                       32 หน่วยกิต 

161111 ปรัชญาการศึกษา  3(3-0-6) 161311 การวัดและประเมินผล  3(2-2-5) 
 Philosophy of Education   การเรียนรู้  

161112 ความเป็นครูมืออาชีพ  3(3-0-6)  Learning Assessment and Evaluation 

 Self Actualization for Professional Teachers 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 

161113 หลักสูตรสถานศึกษา  3(2-2-5)  Research for Learning Development 

 School Curriculum  161313 การประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 

161211 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ  3(2-2-5)  Educational Quality Assurance 

 ช้ันเรียน  161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ  1(30 ช่ัวโมง) 

 Learning Management and Classroom   วิชาชีพครู  

 Management  Observation in Professional Teaching 
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161212 จติวิทยาส้าหรับครู  3(3-0-6) 161412 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Psychology for Teacher   Language and Culture  

161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี  3(2-2-5) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู  1(60 ช่ัวโมง) 

 สารสนเทศทางการศึกษา   Practicum in Professional Teaching 

 Innovation and Educational Information     

 Technology     

      

 วิชาชีพครูเลือก   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

161421 จติวิทยาการแนะแนวและให้ 3(2-2-5) 161426 เทคนิคการคดิ  3(2-2-5) 

 ค้าปรึกษาในสถานศึกษา   Thinking Technique  

 School Guidance and Counseling 161427 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) 

161422 จติวิทยาการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)  Inclusive Education Management 

 Human Development Psychology 161428 การประเมินโครงการทาง 3(2-2-5) 

161423 ประเด็นคัดสรรทางการศึกษา 3(3-0-6)  การศึกษา  

 Selected Topic in Education   Educational Program Evaluation 

161424 ศิลปะการสอนของครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 161429 ปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือ 3(1-4-4) 

 Arts in Teaching   เทคโนโลยีการศึกษา  

161425 การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  Educational Technology Equipment  

 Major Teaching in English   Operation  

      

 การสอนวิชาเอก   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

161431 การสอนคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 161439 หลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 Mathematics Instruction I   พลศึกษาระดับประถมศึกษา  

161432 การสอนคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)  Curriculum and Teaching in Physical 

 Mathematics Instruction II   Education in Elementary school 

161433 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี 3(2-2-5) 161440 หลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 Skills and Techniques of Teaching in Chemistry  พลศึกษาระดับมัธยมศึกษา  

161434 การพัฒนาสื่อการสอนทางเคมี                   3(2-2-5)  Curriculum and Teaching in Physical 

 Development of Instruction Media in Chemistry  Education in High School  

161435    ทักษะและเทคนิคการสอนทาง 3(2-2-5) 161441 วิธีสอนและนวัตกรรมทาง 3(2-2-5) 
 ชีววิทยา 1   การสอนภาษาไทย  

 Skills and Techniques of Teaching in Biology I  Method and Innovation in Thai Teaching 

161436    ทักษะและเทคนิคการสอนทาง 3(2-2-5) 161442 การสอนจุลภาคในภาษาไทย 3(2-2-5) 
 ชีววิทยา 2   Micro Teaching in Thai Language 

 Skills and Techniques of Teaching in Biology II 166443 การสอนจุลภาคส้าหรับ 3(2-2-5) 
   ครูภาษาอังกฤษ 

   Micro-teaching for English Teachers 



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 413 

 

161437 การสอนฟิสิกส์ 1 3(2-2-5) 161444 การสอนภาษาอังกฤษเชิง 3(2-2-5) 
 Physics Teaching I   บูรณาการส้าหรับครูภาษาอังกฤษ  

161438 การสอนฟิสิกส์ 2 3(2-2-5)  Intergrated Teaching for English Teachers 

 Physics Teaching II    

      

 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน                       12 หน่วยกิต 

161511 การปฏิบัติการสอนใน  6 (360 ช่ัวโมง)  161512 การปฏิบัติการสอนใน  6 (360 ช่ัวโมง) 
 สถานศึกษา  1   สถานศึกษา 2  

 Teaching Internship in School I   Teaching Internship in School II 

     

 นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาคณิตศาสตร์ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้  

 วิชาเอก   จ านวน                       99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                       25 หน่วยกิค 

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

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 244101 ฟิสิกส์ 1   4(3-3-8) 

 Mathematics II   Physics I  

241211 ทฤษฎีเซต 3(2-2-5) 244102 ฟิสิกส์ 2   4(3-3-8) 

 Set Theory   Physics II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8)    

 Chemistry I     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       44 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       44 หน่วยกิต 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Principles of Mathematics   Introduction to Complex Variables 

241221 แคลคูลัส 4(3-2-7) 241323 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข 1 3(2-2-5) 

 Calculus   Numerical Methods I  

241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 241324 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข 2 3(2-2-5) 

 Mathematical Analysis I   Numerical Methods II  

241223 ทฤษฎีจ้านวน     3(2-2-5) 241421 สัมมนา      1(0-2-1) 

 Theory of Numbers   Seminar  

241224 พีชคณิตนามธรรม 1     3(2-2-5) 241422 โครงงาน 3(0-6-3) 
 Abstract Algebra I   Senior Project  

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 241441 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Ordinary Differential Equations   Independent Study  
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241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1     3(2-2-5) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 Linear Algebra I   Statistical Analysis  

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       24 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์     

241331 แคลคูลัสขัน้สูง   3(2-2-5) 241337 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น   3(2-2-5) 

 Advanced Calculus   Introduction to Complex Analysis 

241332 เคร่ืองมือคอมพิวเตอรใ์นทาง 3(2-2-5) 241431 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 คณิตศาสตร์   Introduction to Topology  

 Computer Tools in Mathematics 241432 ทฤษฎีกราฟ 3(2-2-5) 

241333 พีชคณิตนามธรรม 2     3(2-2-5)  Graph Theory  

 Abstract Algebra II  241433 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์     3(2-2-5) 

241334 พีชคณิตเชิงเส้น 2           3(2-2-5)  Vector Analysis  

 Linear Algebra II  241434 อนุกรมฟูเรียร์และ 3(2-2-5) 

241335 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(2-2-5)  การประยุกต์   

 Discrete Mathematics    Fourier series and Applications 

241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 241435 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 

 Mathematical Analysis II   Special Topics in Mathematics 

      

 กลุ่มวิชาสถิติ     

247231 ทฤษฎีสถิติ 1 3(3-0-6) 247342 การเสี่ยงและการประกันภัย 3(2-2-5) 

 Statistics Theory I   เบื้องต้น  

247321 สถิติไมอ่ิงพารามเิตอร์ 3(2-2-5)  Introduction to Risk and Insurance           

 Nonparametric Statistics  247371 การวิจัยด้าเนินการ 1 3(2-2-5) 

247322 การวิเคราะห์การถดถอย 3(2-2-5)  Operations Research I   

 Regression Analysis  247381 โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5) 

247324 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงกลุ่ม 3(2-2-5)  Statistical Package Program  

 Categorical Data Analysis     

247341 สถิติส้าหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)    

 Statistics for Quality Control     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน       6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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 นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาเคม ีต้องเรียนวิชาต่อไปนี้   

 วิชาเอก   จ านวน                       99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                       35 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                       26 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

 Mathematics I   Chemistry II  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8) 

 Mathematics II   Biology I  

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Calculus   Introductory Physics  

242104 เคมี 1 4(3-3-8)    

 Chemistry I     

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   Statistical Analysis  

 Practical Reading and Writing      

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)    

 เฉพาะ     

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       46 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       46 หน่วยกิต 

242221 เคมีวิเคราะห์                             4(3-3-8) 242331 เคมีอนินทรีย์ 1                        3(3-0-6) 

 Analytical Chemistry   Inorganic Chemistry I  

242241 เคมีอนิทรีย์ 1                             4(3-3-8) 242332 เคมีอนินทรีย์ 2                  4(3-3-8) 

 Organic Chemistry I   Inorganic Chemistry II 

242242 เคมีอนิทรีย์ 2                           4(3-3-8) 242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิทรีย์    4(4-0-8) 

 Organic Chemistry II   Spectroscopy in Organic Chemistry 

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1                    4(3-3-8) 242452 การศึกษาอสิระ                      6 หน่วยกิต 

 Physical Chemistry I   Independent Study  

242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                       4(3-3-8) 242454 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Physical Chemistry II   Seminar  

242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะหท์างเคมี    4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 Instrumentation for Chemical Analysis  General Biochemistry  

 



416 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชาเคมเีชิงฟิสิกส์     

242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 242414 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 New Frontier of Researches in Physical   Special Topic in Physical Chemistry 

 Chemistry  242415 อุณหพลศาสตร์เคมี 3(3-0-6) 

242412 เคมีเก่ียวกับพอลิเมอร์ 3(3-0-6)  Chemical Thermodynamics  

 Polymer Chemistry     

242413 เคมีค้านวณเบื้องต้น 3(2-2-5)    

 Introductory Computational Chemistry    

      

 กลุ่มวิชาเคมวีิเคราะห์     

242423 การประยุกต์ในเชิงเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 242426 เคมีสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Applications of Analytical Chemistry  Environmental Chemistry  

242424 การเตรียมตัวอย่างเพื่อ 3(2-2-5) 242427 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 การวิเคราะห์ทางเคมี   Special Topics in Analytical Chemistry 

 Sample Preparation for Chemical Analysis    

242425 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า 3(2-2-5)    

 Electroanalytical Chemistry     

      

 กลุ่มวิชาเคมอีนินทรยี์     

242431 การวิเคราะห์สารอนินทรีย์            3(3-0-6) 242434 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5) 

 Inorganic Analysis   Special Topics in Inorganic Chemistry 

242432 เคมีชีวอนินทรีย์                          3(3-0-6) 242435 เคมีเก่ียวกับเซรามกิ                3(3-0-6) 

 Bioinorganic Chemistry   Chemistry for Ceramic  

242433 เคมีวัสดุอนินทรีย์                                                         3(3-0-6)    

 Inorganic Material Chemistry     

      

 กลุ่มวิชาเคมอีินทรีย์     

242441 เคมีอนิทรีย์ประยุกต์                    3(2-2-5) 242444 สเตอริโอเคมี                          3(3-0-6) 

 Applied Organic Chemistry   Stereochemistry  

242442 เคมีอนิทรีย์สังเคราะห์                  3(3-0-6) 242445 เคมีเฮเทอโรไซคลิก                  3(2-2-5) 

 Organic Synthesis   Heterocyclic Chemistry  

242443 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                    3(3-0-6)    

 Natural Products     

 



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 417 

 

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน       6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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 นิสิตที่เรียนแขนงวิชาชวีวิทยา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้   

 วิชาเอก   จ านวน                       99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                       46 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                       25 หน่วยกิต 

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

 Mathematics I   Biology I  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

 Mathematics II   Biology II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Chemistry I   Introductory Physics  

242105 เคมี 2 4(3-3-8)    

 Chemistry II     

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                       21 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 247111 ชีวสถิติ  3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   Biostatistics  

 Practical Reading and Writing  361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)  General Microbiology  

 เฉพาะ  365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 English for Specific Purposes   General Biochemistry  

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8)    

 Organic Chemistry     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       35 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       35 หน่วยกิต 

243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 

 Biology III   Animal Physiology  

243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 

 Cell Biology   Genetics  

243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) 
 Ecology   Taxonomy and Systematics  

243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 243491 สัมมนา 1(0-2-2) 

 Evolution   Seminar  

243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 243492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Plant Physiology   Independent Study  
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์     

243322 สัณฐานวิทยาและกายวิภาค  3(2–3-6) 243423 การเจริญเติบโตของพืช 3(2–3-6) 

 ศาสตร์ ของพืช           Plant Growth  

 Plant Morphology and Anatomy  243424 ชีววิทยากล้วยไม้ 3(2-3-6) 

243421 อนุกรมวิธานของพืช                         3(2–3-6)  Orchid Biology  

 Plant Taxonomy     

243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ                        3(2–3-6)    

 Economic Botany     

      

 กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์     

243332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง                3(2–3-6) 243433 ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ                  3(2–3-6) 

 Invertebrate Zoology   Endocrinology  

243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง                    3(2–3-6) 243434 ปรสิตวิทยาทั่วไป                          3(2–3-6) 

 Vertebrate Zoology   General Parasitology  

243432 ชีววิทยาของแมลง                        3(2–3-6) 243435 ปักษวีิทยา                                 3(2–3-6) 

 Insect Biology   Ornithology  

      

 กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์     

243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์                 3(2-3-6) 243442 ชีววิทยาโมเลกุล 3(2-3-6) 
 Cytogenetics   Molecular Biology  

243441  พันธุศาสตร์ของมนุษย์                      3(3-0-6) 243443 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ                3(2-3-6) 

 Human Genetics   DNA Technology  

      

 กลุ่มวิชานิเวศวิทยา     

243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 3(2-3-6) 243452 ชลธวีิทยา                       3(2-3-6) 

 ของสัตว์   Limnology  

 Animal Ecology and Behavior  243453 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและ 3(2-3-6) 

243352 นิเวศวิทยากับการทอ่งเที่ยว 3(2-3-6)  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

 Ecology and Tourism   Environmental Biology and Local Wisdom 

243451 ชีววิทยาของมลพิษ             3(3-0-6)    

 Pollution Biology     
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 กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาเบ้ืองต้น    

243361 การวาดภาพและถ่ายภาพ 3(1-4-4) 243462 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-6) 
 ทางวิทยาศาสตร์   Introductory Biotechnology  

 Drawing and Photography in Science 243463 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 3(2-3-6) 
243461 เทคนิคทางชีววิทยา                 3(2-3-6)  Current Topics in Biology  

 Biological Techniques     

      

 กลุ่มวิชาชวีวิทยาประยุกต์     

243471 การเลีย้งผึ้ง                                   3(2–3-6) 243473 การควบคุมโดยชีววิธ ี    3(3-0-6) 

 Apiculture   Biological Control  

243472 แมลงส้าคัญทางเศรษฐกิจ             3(2–3-6) 243474 การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช           3(2-3-6) 

 Economic Insects   Plant Tissue Culture  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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 นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาพลศึกษา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้   

 วิชาเอก   จ านวน                        99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                          6 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                          6 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  3(3-0-6) 
 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ    เฉพาะ    

 Practical Reading and Writing   English for Specific Purposes  

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       82 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       82 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางพลศึกษา   จ านวน                       54 หน่วยกิต 

248111 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพลศึกษา 3(3-0-6) 248361 หลักการฝกึและสอน 1(0-2-1) 

 และวิทยาศาสตร์การกีฬา   บาสเกตบอล   

 General Aspects of Physical Education and   Training and Teaching Principle in Basketball 

 Sports Science  248381 โภชนาการเพื่อสุขภาพและ 3(2-2-5) 

248160 หลักการฝกึและสอนยิมนาสติก 1(0-2-1)  การกีฬา   

 Training and Teaching Principle in Gymnastic  Nutrition for Health and sports 

248221 การเรียนรู้ทักษะกลไก 3(2-2-5) 248411 หลักการฝกึและการออก 3(2-2-5) 
 Motor Learning of Skill   โปรแกรมการฝกึเพื่อเสริมสร้าง 

248242 การทดสอบสมรถภาพทางกาย 3(2-2-5)  สมรรถภาพทางกาย  

 Physical Fitness Test   Principles of Sport training and Program  

248260 หลักการฝกึและสอนฟุตบอล 1(0-2-1)  Design for Physical enhancing 

 Training and Teaching Principle in Football 248431 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

248261 หลักการฝกึและสอนวอลเลย์บอล  1(0-2-1)  Research Methodology    

 Training and Teaching Principle in Volleyball 248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
248262 หลักการฝกึและสอนกรีฑา 1(0-2-1)  ทางการกีฬา  

 Training and Teaching Principle   Sports Innovation and Technology 

 in Track and Field  248492 การศึกษาอสิระ  6 หน่วยกิต 

248266 หลักการฝกึและสอนว่ายน้้า 1(0-2-1)  Independent Study  

 Training and Teaching Principle in Swimming 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 
248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5)  Basic Anatomy  

 Sport Biomechanics  365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 
248322 สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย 3(2-2-5)  Basic Biochemistry  

 Exercise Physiology  367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 
248323 เวชศาสตร์การกีฬา  3(2-2-5)  Basic Physiology  

 Sports Medicine     
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248351 วิทยาศาสตร์การกีฬาและ 3(2-2-5)    

 พลศึกษาส้าหรับผู้พิการ      

 Sports Science and Physical Education for     

 Disabilities      

    

 กลุ่มวิชาบูรณาการ จ านวน                       13 หน่วยกิต 

248201 จติวิทยาการกีฬา  3(2-2-5) 248497 การจัดการเรียนรู้และสื่อการ 2 (2-2-5) 

 Sport Psychology   สอนพลศึกษา  

248331 สถิติและการประเมินผลทาง 3(2-2-5)  Learning Management and Education  

 พลศึกษาและการกีฬา   Media for Physical Education  

 Statistic and Evaluation in Physical Education  248498 การจัดสิ่งแวดล้อมและช้ัน 2 (2-2-5) 

 and Sports   เรียนทางพลศึกษา  

248496 การพัฒนาหลักสูตรและการ 3(2-2-5)  Environment and Classroom Management  

 วิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา   and Physical Education Program Administration 

 Curriculum Development and Curriculum     

 Research for Physical Education    

      

 กลุ่มวิชาทางการสอนกิจกรรมพลศึกษาและการส่งเสริม จ านวน                       15 หน่วยกิต 

 สุขภาพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

248481 เพศศึกษาและโครงการสวัสดิ 3(2-2-5) 248186 การบริหารพลศึกษาและ  

 ศึกษาในโรงเรียน   โปรแกรมพลศึกษา  3(3-0-6) 

 Sex Education and Safety Program in School  Physical Education and Physical Education  

248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5)  Program Administration  

 Health Activities  248472 ผูก้้ากับลูกเสือ  3(2-2-5) 

248185 ยาและสิ่งเสพติด 3(3-0-6)  Scoutmaster   

 Drugs and Narcotic       

      

 กลุ่มวิชาเลือก   จ านวน                        5 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                        5 หน่วยกิต 

248162 หลักการฝึกและสอนกิจกรรมเขา้ 1(0-2-1) 248168 หลักการฝกึและสอนกอล์ฟ 1(0-2-1) 

 จังหวะและแอโรบิค   Training and Teaching Principle in Golf 

 Training and Teaching Principle in Rhythmic  248169 หลักการฝกึและสอนตะกร้อ 1(0-2-1) 

 Activities and Aerobic Dance   Training and Teaching Principle in Takraw 

248163 หลักการฝึกและสอนกระบ่ีกระบอง 1(0-2-1) 248263 หลักการฝึกและสอนซอฟต์บอล 1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Krabi Krabong  Training and Teaching Principle in Soft – ball 

248164 หลักการฝึกและสอนแบดมินตัน 1(0-2-1) 248264 หลักการฝกึและสอนฟุตซอล 1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Badminton  Training and Teaching Principle in futsal 
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248165 หลักการฝึกและสอนเทนนิส 1(0-2-1) 248265 หลักการฝกึและสอนลีลาศ 1(0-2-1) 

 Training and Teaching Principle in Tennis  Training and Teaching Principle in Social  

248166 หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)  Dance  

 Training and Teaching Principle in Table Tennis    

248167 หลักการฝึกและสอนมวยไทยและ 1(0-2-1)    

 มวยสากล      

 Training and Teaching Principle in Muay Thai     

 and Boxing     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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 นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาฟิสิกส์ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้  

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                       31 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                      25 หน่วยกิต 

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

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 
 Mathematics II   Physics I  

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 
 Ordinary Differential Equations      Physics II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8)    

 Chemistry I     

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 247221 สถิติวิเคราะห์  3(2-2-5) 

 เฉพาะ   Statistical Analysis  

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       47 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       47 หน่วยกิต 

244181 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 1(0-3-2) 244282 การทดลองฟิสิกส์ 2  1(0-3-2) 
 Scientific Methods in Physics   Experimental Physics II   

244201 คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) 244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1   3(3-0-6) 

 Mathematics for Physics   Quantum Mechanics I  

244211 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 244321 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 Mechanics I   Statistical Mechanics 

244221 อุณหฟิสิกส์  3(3-0-6) 244331 ทัศนศาสตร์  3(2-2-5) 

 Thermal Physics   Optics  

244231 การสั่นสะเทอืนและคลื่น  3(3-0-6) 244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

 Vibrations and Waves   Electric and Electronics Circuit 

244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) 244381 การทดลองฟิสิกส์ 3  1(0-3-2) 
 Electromagnetic Theory   Experimental Physics III  

244241 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 244382 การทดลองฟิสิกส์ 4 1(0-3-2) 
 ส้าหรับฟิสิกส์    Experimental Physics IV   

 Computer Programming for Physics 244491 สัมมนา   1(0-3-2) 

    Seminar   
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244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่  3(3-0-6) 244492 โครงงานฟิสิกส์  2(0-6-3) 

 Modern Physics   Project in Physics  

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) 244493 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Experimental Physics I   Independent Study  

    

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

 กลุ่มเชิงทฤษฎี     

244301 ฟิสิกส์เชิงค้านวณ 3(2-2-5) 244361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง   3(3-0-6) 

 Computational Physics   Solid State Physics  

244312 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6) 244371 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Quantum Mechanics II   Introductory Astronomy  

244313 กลศาสตร์ 2 3(3-0-6) 244451 ชีวฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

 Mechanics II    Biophysics  

244351 นิวเคลียร์ฟิสิกส์    3(3-0-6) 244471 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์  3(3-0-6) 

 Nuclear Physics    Astrophysics  

      

 กลุ่มเทคโนโลยีและการประยุกต์    

244332 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ 3(2-2-5) 

 Optoelectronics    โปรแกรม   

244342 คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)  Microcontroller and Programming   

 ส้าหรับสื่อการสอนฟิสิกส์   244452 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น  3(3-0-6) 

 Computer and Electronic for Media of   Introduction to Nanotechnology 

 Teaching Physics 244461 ฟิสิกส์สารก่ึงตัวน้าและสาร 3(3-0-6) 

244421 เทคโนโลยีพลังงาน  3(3-0-6)  ตัวน้ายวดยิ่ง  

 Energy Technology   Semiconductor and Superconductor 

244441 เคร่ืองมือวัดและระบบเฝา้ 3(2-2-5)  Physics  

 ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์   244496 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์  3(2-2-5) 

 Instrumentation and Data Acquisition System  Special Topic in Physics    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
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 นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาภาษาไทย ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้  

 วิชาเอก   จ านวน                       99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 144398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 

 เฉพาะ   Research Methodology  

 English for Specific Purposes     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       39 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       39 หน่วยกิต 

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี 3(2-2-5) 144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 ประสิทธิภาพ    Critical Reading 

 Effective Communication Skills 144221 ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 
144114 การพูด 3(2-2-5)  Grammar in Thai Language 

 Speaking  144230 วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6) 
144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  3(3-0-6)  Contemporary Literary Works 

 Thai Linguistic  144330 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 
144130 วรรณคดีเอกของไทย  3(3-0-6)  Literary Works Criticism  

 Masterpieces of Thai Literature 144339 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 
144140 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6)  Folklore  

 Language and Culture 144453 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

144210 การเขยีนเชิงวิชาการ  3(2-2-5)  Independent Study  

 Academic Writing     

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวน                       48 หน่วยกิต 

       วิชาเอกเลือกในกลุ่ม   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

      

 กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย  จ านวน                       30 หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มวิชาทักษะ     

144310 การเขยีนเอกสารส้านักงาน 3(2-2-5) 144411 การเขยีนสารคดีและบันเทิงคดี 3(2-2-5) 

 Office Document Writing   Feature and Fiction Writing  

144410 การสอนภาษาไทยในฐานะ 3(2-2-5) 144446 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 
 ภาษาต่างประเทศ   และบรรณาธกิารสื่อสิ่งพิมพ์  

 Teaching Thai as a Foreign Language  Language for Mass communication and  

    Editorial of Printed Media  
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 ข. กลุ่มวิชาภาษาไทย     

144224 พัฒนาการภาษาไทย 3(3-0-6) 144322 อักษรและอักขรวิธีล้านนา 3(3-0-6) 

 Development of Thai Language  Lanna Alphabets and Orthography 

144320 ภาษาศาสตร์สังคม 3(3-0-6) 144323 ภาษาไทยถ่ิน 3(2-2-5) 

 Sociolinguistic   Thai Dialects  

144321 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)    

 Foreign Languages in the Thai Language    

      

 ค. กลุ่มวิชาวรรณกรรมไทย     

144231 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 144432 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6) 

 Literary Works for Children and Adolescents  Literary Works and Society  

144335 พัฒนาการวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 144433 วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 

 Development of Thai Literary Works  Regional Literary Works  

144430 วรรณศิลปไ์ทย 3(2-2-5)    

 The Art of Thai Literature     

      

 วิชาเลือกเฉพาะสาขา   จ านวน                      18 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนตามล้าดับรายวิชาที่ก้าหนดโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้  

 ก. กลุ่มภาษาจนี   

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 
 Chinese for Communication I   การพูดภาษาจีน 2  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  Chinese Listening and Speaking  

 Chinese for Communication II   Development II  

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 
 Chinese for Communication III   และการเขยีนภาษาจีน 1  

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5)  Chinese Reading and Writing Development I 

 การพูดภาษาจีน 1     

 Chinese Listening and Speaking Development I    

      

 ข. กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น     

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 143481 ทักษะภาษาญี่ปุน่ 3  3(2-2-5) 
 Japanese Skills I   Japanese Skills III  

143382 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 
 Japanese studies   Japanese Conversation I  

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 
 Japanese Skills II   Japanese Conversation II  
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 ค. กลุ่มภาษาฝร่ังเศส     

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1                          3(2-2-5)    145121 การอ่าน การเขยีน 3(2-2-5) 
 French I        ภาษาฝร่ังเศส 1   

145104   ภาษาฝร่ังเศส 2                         3(2-2-5)       French Reading and Writing I 

 French II  145221 การอ่าน การเขยีน 3(2-2-5) 
145111 การฟัง การพูดภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5)  ภาษาฝร่ังเศส 2   

 French Listening and Speaking I    French Reading and Writing II 

145112 การฟัง การพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5)    

 French Listening and Speaking II    

      

 ง. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     

146111 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ         English for Communication  

 Practical Reading and Writing  146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5) 
146112 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5)  English for Discussion  

 ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์       146232  การพูดและการน้าเสนอในที่ 3(2-2-5) 
 Progressive Reading and Writing  สาธารณะ  

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง   3(2-2-5)  Public Speaking and Presentation 

 Advanced Reading and Writing     

      

 จ. กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี     

144261 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 144364 เกาหลีศึกษา 3(3-0-6) 
 Basic Korean I   Korean Studies  

144262 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 3(2-2-5) 144365 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 3(2-2-5) 
 Basic Korean II   Korean Listening and Speaking 

144363 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 144466 การอ่านและการเขยีนภาษา 3(2-2-5) 
 Korean for Communication   เกาหลี  

    Korean Reading and Writing  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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 นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้  

 วิชาเอก   จ านวน                       99 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกน   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6)    

 Research Methodology     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า        60 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       48 หน่วยกิต 

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ   Introduction to Linguistics    

 Practical Reading and Writing   146262 สัทศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 

146112 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5)  Introduction to Phonetics  

 ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์    146263 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 Progressive Reading and Writing  เบื้องต้น  

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  Introduction to English Syntax   

 English for Communication  146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง 3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

 Advance Reading and Writing    English for Business Communication I 

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย  146321 หลักการแปล 1 3(3-0-6) 

 English for Discussion 3(2-2-5)  Principle of Translation I  

146232 การพูดและการน้าเสนอในที่  146322 หลักการแปล 2 3(3-0-6) 

 สาธารณะ 3(2-2-5)  Principle of Translation II  

 Public Speaking and Presentation 146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6) 

146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)  English Literature and Society  

 เบื้องต้น  146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 Introduction to British and American Literature  Independent Study  
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 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้   

 กลุ่มภาษาศาสตร์     

146361 สรวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5) 146461 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Introduction to Phonology   ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

146362 ระบบค้าภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5)  Introduction to English Pragmatics  

 Introduction to English Morphology    

146363 อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)    

 เบื้องต้น      

 Introduction to English Semantics    

      

 กลุ่มวรรณคดี     

146342 การอ่านเร่ืองสั้น 3(3-0-6) 146344 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5) 

 Reading Short Stories   British and American Novels  

146343 การอ่านร้อยกรองเพื่อความ 3(3-0-6) 146441 บทละครอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5) 

 ซาบซ้ึง    British and American Drama  

 Poetry Appreciation     

      

 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชพี     

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 146373 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 

 ทางธุรกิจ 2   English for Hotel Business  

 English for Business Communication II 146471 ภาษาอังกฤษเพื่อการ  

146372 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)  ทอ่งเที่ยว 2  3(2-2-5) 

 English for Tourism I   English for Tourism II  
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวน                       30 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกจ้านวน 2 กลุ่ม จากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้  

 กลุ่มภาษาศาสตร์     

146462 ภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 146463 ภาษากับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Linguistics and Its Application   Language and Communication 

      

 กลุ่มวรรณคดี     

146442 บทละครเช็คสเปยีร์ 3(3-0-6) 146443 งานประพันธเ์อกของโลก   3(3-0-6) 

 Shakespeare Drama     Masterpieces of World Literature 

      

 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชพี     

146472 ภาษาอังกฤษส้าหรับงานบริการ 3(2-2-5) 146473 การจดบันทกึและการสรุป 3(2-2-5) 

 English for Services   ความเพื่อการอาชีพ  

    Note-taking and Summarizing for Career 

      

 วิชาเลือกเฉพาะสาขา   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

 นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้  

 กลุ่มภาษาจนี   

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 
 Chinese for Communication I   การพูดภาษาจีน 2  

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  Chinese Listening and Speaking  

 Chinese for Communication II   Development II  

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 
 Chinese for Communication III   และการเขยีนภาษาจีน 1  

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5)  Chinese Reading and Writing Development I 

 การพูดภาษาจีน 1    

 Chinese Listening and Speaking Development I    

      

 กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น     

143381 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 143384 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1  3(2-2-5) 
 Japanese Skills I   Japanese Conversation I  

143382 ญี่ปุ่นศึกษา 3(3-0-6) 143481 ทักษะภาษาญี่ปุน่ 3 3(2-2-5) 
 Japanese studies   Japanese Skills III   

143383 ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 143482 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-2-5) 
 Japanese Skills II   Japanese Conversation II  
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 กลุ่มวิชาภาษาไทย     

144113 ทักษะการส่งสารอย่างมี 3(2-2-5) 144443 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 ประสิทธิภาพ   Thai Language and Culture  

 Effective Communication Skills 144446    ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 
144114 การพูด 3(2-2-5)  และบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์  

 Speaking   Language for Mass Communication and 

144432 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6)  Editorial of Printed Media  

 Literary works and Society     

144310 การเขยีนเอกสารส้านักงาน 3(2-2-5)   

 Office Document Writing     

      

 กลุ่มภาษาฝร่ังเศส     

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1                          3(2-2-5)    145121 การอ่าน การเขยีนภาษา 3(2-2-5) 
 French I        ฝร่ังเศส 1   

145104   ภาษาฝร่ังเศส 2                         3(2-2-5)       French Reading and Writing I 

 French II  145122 การอ่าน การเขยีนภาษา 3(2-2-5) 
145111 การฟัง การพูดภาษาฝร่ังเศส 1  3(2-2-5)  ฝร่ังเศส 2   

 French Listening and Speaking I    French Reading and Writing II 

145112 การฟัง การพูดภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5)    

 French Listening and Speaking II    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

161111 ปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

244101 ฟิสิกส์  1  4(3-3-8) 241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

รวม 20 หน่วยกิต 244102 ฟิสิกส์  2  4(3-3-8) 
   รวม 22 หน่วยกิต 

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113ภาษาอังกฤษ 

   เชิงวิชาการ 3(2-2-5)  
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161212 จติวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

241211 ทฤษฎีเซต 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

   161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  สารสนเทศทางการศึกษา  

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 

004xxx  กลุ่มวิชาพลานามัย  1(0-2-1) 241223 ทฤษฎีจ้านวน 3(2-2-5) 

00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก** 3(x-x-x) 241224 พีชคณิตนามธรรม 1 3(2-2-5) 

รวม 20 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี**  3(x-x-x) 

หมายเหตุ ** ให้นิสิตเลือกเรียน 003132 ไทยและประชาคม 00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*** 3(x-x-x) 

โลก  3(3-0-6) รวม 18 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

   **   ให้นิสิตเรียน 146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  
          เฉพาะ 3(3-0-6) English for Specific Purpose  เรียนเพิ่มเติม 

          หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
   *** ให้นิสิตเลือกเรียน 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ

การศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)  
      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161211 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

    และการจัดการช้ันเรียน  

   247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161311 การวัดและประเมินผล 3(2-2-5)  161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 การเรียนรู้  241323 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 1 3(2-2-5) 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1    3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น  3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก* 3(x-x-x) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 24xxxx วิชาเอกเลือก** 3(x-x-x) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 24xxxx วิชาเอกเลือก*** 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 241321 แคลคูลัสขัน้สูง 
3(2-2-5)  

   ** ให้นิสิตเลือกเรียน 241322 อนุกรมฟูเรียร์และการ
ประยุกต์ 3(2-2-5)  

   *** ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเอกเลือก กลุ่มคณิตศาสตร์หรือ
กลุ่มสถิติ    

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

241421 สัมมนา  1(0-2-1) 241441 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

241422 โครงงาน 3(0-6-3) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

24xxxx วิชาเอกเลือก* 3(x-x-x) 161432 การสอนคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติ 1(30 ช่ัวโมง) รวม 10 หน่วยกิต 

 การวิชาชีพครู     

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)    

161431 การสอนคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)    

241324 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 2 3(2-2-5)    

รวม 17 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเอกเลือก กลุ่มคณิตศาสตร์     

หรือกลุ่มสถิติ        

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161511 การปฏิบัติการสอน  6 161512 การปฏิบัติการสอน  6 

 ในสถานศึกษา  1                    (360ช่ัวโมง)  ในสถานศึกษา  2    (360ช่ัวโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 
 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย  1(0-2-1) 
243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

161111 ปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 
หมายเหตุ * ให้นิสิตเรียนรายวิชาของหลักสูตร วท.บ. (เคมี)  161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

เพิ่มเติม คอื 242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี  รวม 23 หน่วยกิต 

2(2-0-4) Chemical Laboratory Safety    

   
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

146111 การอ่านและการเขยีน          3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7) 00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 

242221 เคมีวิเคราะห์ **          4(3-3-8) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(2-2-5) 

242141 เคมีอนิทรีย์ 1 4(3-3-8)  เฉพาะ  

161212 จติวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 242242 เคมีอนิทรีย์ 2 4(3-3-8) 

รวม 21 หน่วยกิต 247221 สถิติวิเคราะห์        3(2-2-5) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 003132 ไทยและประชาคม 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

โลก 3(3-0-6)  สารสนเทศทางการศึกษา  

** เทยีบได้กับรายวิชา  242221 เคมีวิเคราะห์ I 4(3-3-8)   รวม 19 หน่วยกิต 

ใน วท.บ.เคมี 60 หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 002121  สารสนเทศ 

 ศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)  
              * ให้นิสิตเรียนรายวิชาของหลักสูตร วท.บ. (เคมี) 
 เพิ่มเติม คอื 242251 ศัพท์วิทยาทางเคมี 

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161211 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

    และการจัดการช้ันเรียน  

   00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113  ภาษาอังกฤษ 

   เชิงวิชาการ 3(3-2-6) 
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1    4(3-3-8) 242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2       4(3-3-8) 

242321  เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์  4(3-3-8) 242332 เคมีอนินทรีย์ 2                      4(3-3-8) 

 ทางเคมี    365215 ชีวเคมีทั่วไป 4(3-3-8) 

242331 เคมีอนินทรีย์ 1      3(3-0-6) 242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิทรีย์       4(4-0-8) 242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

161311 การวัดและประเมินผล 3(2-2-5)  รวม 21 หน่วยกิต 

 การเรียนรู้     

รวม 21 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

241421 สัมมนา  1(0-2-1) 242452 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 161434 การพัฒนาสื่อการสอนทางเคมี  3(2-2-5) 
161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) รวม 10 หน่วยกิต 

 วิชาชีพครู     

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)    

161433 ทักษะและเทคนิคการสอน  3(2-2-5)    

 ทางเคมี     

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 17 หน่วยกิต    
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  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161511 การปฏิบัติการสอน  6 161512 การปฏิบัติการสอน  6 

 ในสถานศึกษา  1 (360 ช่ัวโมง)  ในสถานศึกษา  2                    (360ช่ัวโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

161111 ปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ  3(2-2-5) English for Academic Purposes 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 

004xxx  กลุ่มวิชาพลานามัย  1(0-2-1) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x)  สารสนเทศทางการศึกษา  

161212 จติวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 
242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 
243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 365215 ชีวเคมีทั่วไป 4(3-3-8) 
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  * ให้นิสิตเลือกเรียน 003132 ไทยและประชาคมโลก   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 002121 สารสนเทศศาสตร์ 

3(3-0-6) Thai and the World Community เพื่อการศึกษาคน้คว้า 3(3-0-6) Information Science for  

   Study and Research 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161211 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

    และการจัดการช้ันเรียน  

   003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

    ทอ้งถ่ิน*  

   003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146111 การอ่านและการเขยีน  3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ     วัตถุประสงค์เฉพาะ  

161311 การวัดและประเมินผล 3(2-2-5)  161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 การเรียนรู้  243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) 
243341 พันธุศาสตร์  4(3-3-8) 243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 
247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 
361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 22 หน่วยกิต 

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161313 การประกันคุณภาพ 3(2-2-5) 

    การศึกษา  

   161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

      

      

      

      

      

      

      



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 443 

 

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1 243492 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

 วิชาชีพครู (30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 
161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 161436 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 
161435 ทักษะและเทคนิคการสอน  3(2-2-5)  ทางชีววิทยา 2  

 ทางชีววิทยา 1  รวม 10 หน่วยกิต 

241421 สัมมนา 1(0-2-1)    

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 17 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเรียนรายวิชาของหลักสูตร วท.บ.     

(ชีววิทยา) เพิ่มเติม คอื 243401 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6)    

Research    

      

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161511 การปฏิบัติการสอน  6 161512 การปฏิบัติการสอน  6 

 ในสถานศึกษา 1           (360ช่ัวโมง)  ในสถานศึกษา 2           (360ช่ัวโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 
248111 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพลศึกษา 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 และวิทยาศาสตร์การกีฬา   Life Skills  

248260 หลักการฝกึและสอนฟุตบอล 1(0-2-1) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) 

248242 การทดสอบสมรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี* 3(x-x-x) 248160 หลักการฝกึและสอนยิมนาสติก 1(0-2-1) 
รวม 19 หน่วยกิต 248221 การเรียนรู้ทักษะกลไก 3(2-2-5) 

หมายเหตุ : วิชาเลือกเสรีใหเ้ลือกเรียน 244104 ฟิสิกส์ 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(3-2-6) 
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ* 3(2-3-6)  รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา  3(2-2-5) 
   248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
   รวม 6 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก** 3(x-x-x)  ทอ้งถ่ิน*  

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 
 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*** 3(x-x-x) 

161212 จติวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 
248201 จติวิทยาการกีฬา 3(2-2-5)  เฉพาะ  

248261 หลักการฝกึและสอนวอลเลย์บอล 1(0-2-1) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
248266 หลักการฝกึและสอนว่ายน้้า 1(0-2-1)  สารสนเทศทางการศึกษา  

367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 248215 การฝึกด้วยแรงต้าน 1(0-2-1) 
รวม 20 หน่วยกิต  และน้้าหนักตัว****  

   248262 หลักการฝกึและสอนกรีฑา 1(0-2-1) 
   248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 
   248323 เวชศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 
   รวม 20 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ   1. ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา* 

               2. วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*** ให้ เลือกเรียน 
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการคน้คว้า 3(3-0-6) 
               3. ให้นิสิตเรียนรายวิชาของหลักสูตร วท.บ.
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) เพิ่มเติม 
คอื 248215 การฝกึด้วยแรงต้านและน้้าหนักตัว**** 1(0-2-1) 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161211 การจัดการเรียนรู้และ 3(2-2-5) 
    การจัดการช้ันเรียน  

   248481 เพศศึกษาและโครงการสวัสดิ 3(2-2-5) 
    ศึกษาในโรงเรียน  

   248241 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง 3(2-2-5) 
    วิทยาศาสตร์การกีฬา  

   รวม 9 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
248314 การออกก้าลังกายด้วยจังหวะ 1(0-2-1) 248322 สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย         3(2-2-5) 

 และการเต้น**  248331 สถิติและการประเมินผล 3(2-2-5) 
248361 หลักการฝกึและสอนบาสเกตบอล 1(0-2-1)  ทางพลศึกษาและการกีฬา  

248381 โภชนาการเพื่อสุขภาพและ 3(2-2-5) 248186 การบริหารพลศึกษา 3(3-0-6) 
 การกีฬา   และโปรแกรมพลศึกษา  

248497 การจัดการเรียนรู้และสื่อ 2(2-2-5) 248496 การพัฒนาหลักสูตรและ 3(2-2-5) 
 การสอนพลศึกษา   การวิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 248351 วิทยาศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 
248185 ยาและสิ่งเสพติด 3(3-0-6)  และพลศึกษาส้าหรับผู้พิการ  

248xxx วิชาเอกเลือก* 1(x-x-x) 248472 ผูก้้ากับลูกเสือ 3(2-2-5) 
248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 22 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  1. วิชาเอกเลือก* ให้เลือกเรียน  
               248162 หลักการฝึกและการสอนกิจรรมเข้า
จังหวะและแอโรบิค 1(0-2-1) และให้เทียบเป็นรายวิชา 
248314 การออกก้าลังกายด้วยจังหวะการเต้น 1(0-2-1)             
ในหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 
               2. รายวิชา 248185 ยาและสิ่งแวดล้อม เป็นราย
วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 248384 ยาและสิ่งเสพติด ตาม
หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 

   

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
   161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

   161439 หลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
    พลศึกษาระดับประถมศึกษา  

   รวม 9 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

248411 หลักการฝกึการออกโปรแกรม 3(2-2-5) 248492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต   
 การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

248413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(0-4-2)                          161440 หลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(2-2-5)          
 และนิสิตอาสา*   ระดับมัธยมศึกษา  

248431 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) รวม 10 หน่วยกิต 

248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 3(2-2-5) หมายเหตุ รายวิชา 248498 การศึกษาอสิระ* ไม่มีการ 

 การกีฬา  ลงทะเบยีนเรียน เนื่องจาก มีการเทยีบรายวิชา 161511  
248498 การจัดสิ่งแวดล้อมและช้ันเรียน 3(2-2-5) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หรือ รายวิชา 161512 

 ทางพลศึกษา  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x)    

248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x)    

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1    

 วิชาชีพครู (30 ช่ัวโมง)    

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)    

รวม 20 หน่วยกิต    

หมายเหตุ  เรียนเพิ่มรายวิชา 248413 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและนิสิตอาสา* ของหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา) 

   

      

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161511 การปฏิบัติการสอน  6 161512 การปฏิบัติการสอน  6 

 ในสถานศึกษา 1           (360ช่ัวโมง)  ในสถานศึกษา 2           (360ช่ัวโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์  1  4(3-3-8) 244102 ฟิสิกส์  2  4(3-3-8) 
244181 กระบวนวิธทีางวิทยาศาสตร์เชิง       1(0-3-2) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 ฟิสิกส์      รวม 20 หน่วยกิต 

161111 ปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6)    

รวม 21 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย  1(0-2-1)  ทอ้งถ่ิน*  

161212 จติวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

244201 คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 
244211 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6)  เฉพาะ  

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 244231 การสั่นสะเทอืนและคลื่น 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 244232 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก** 3(x-x-x) 244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(3-0-6) 

รวม 22 หน่วยกิต 244282 การทดลองฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน  003132 ไทยและประชาคม 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

โลก 3(3-0-6) Thai and the World Community  สารสนเทศทางการศึกษา  

** ให้นิสิตเลือกเรียน  001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  รวม 22 หน่วยกิต 

3(3-0-6) English for Academic Purposes หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 002121 สารสนเทศศาสตร์  
   เพื่อการศึกษาคน้คว้า 3(3-0-6) 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161211 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

    และการจัดการช้ันเรียน  

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

244221 อุณหฟิสิกส์ 3(3-0-6) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

244241 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 244321 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 ส้าหรับฟิสิกส์  244382 การทดลองฟิสิกส์   1(0-3-2) 

244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 244492 โครงงานฟิสิกส์ 2(0-6-3) 

244331 ทัศนศาสตร์ 3(3-0-6) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

244381 การทดลองฟิสิกส์  3 1(0-3-2) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

161311 การวัดและประเมินผล  3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 การเรียนรู้  รวม 21 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 22 หน่วยกิต    

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161313 การประกันคุณภาพ  3(2-2-5) 

    การศึกษา  

   161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

244491 สัมมนา 1(0-3-2) 241441 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 161438 การสอนฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) 
161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) รวม 10 หน่วยกิต 

 วิชาชีพครู     

161412 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6)    

161437 การสอนฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 17 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเรียนรายวิชาของหลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์)    

เพิ่มเติม คอื 244445 นวัตกรรมและการประดิษฐ์ 3(2-2-5)    

      

                                                                

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161511 การปฏิบัติการสอนใน  6 161512 การปฏิบัติการสอนใน  6 

 สถานศึกษา  1                    (360ช่ัวโมง)  สถานศึกษา  2                    (360ช่ัวโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

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

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 
005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3)  ทอ้งถ่ิน*  

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี 3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

 ประสิทธิภาพ  005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 
144140 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 144114 การพูด 3(2-2-5) 

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 144130 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6) 
รวม 18 หน่วยกิต 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 
   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144221 ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 
144230 วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6)           144210 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 เฉพาะ  14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 161212 จติวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 
 สารสนเทศทางการศึกษา  00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) รวม 21 หน่วยกิต 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)    

รวม 21 หน่วยกิต    
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
   161211 การจัดการเรียนรู้และการจัด 3(2-2-5) 
    การช้ันเรียน  

   144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144330 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 914433  คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

161311 การวัดและประเมินผล 3(2-2-5) 144398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 
 การเรียนรู้  161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 21 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
   161441 วิธีสอนและนวัตกรรมทาง 3(2-2-5) 
    การสอนภาษาไทย  

   161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 
 วิชาชีพครู  144453 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) รวม 7 หน่วยกิต 

161442 การสอนจุลภาคในภาษาไทย 3(2-2-5)    

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 19 หน่วยกิต    

      

      

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 
 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย          3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 146112 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 

146111 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5)  ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์  

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 
   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง 3(2-2-5) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

146262 สัทศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 
161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 146232 การพูดและการน้าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

 สารสนเทศทางการศึกษา   สาธารณะ  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)  เบื้องต้น   

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 146263 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต  เบื้องต้น  

   146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

    ทางธุรกิจ 1  

   161212 จติวิทยาส้าหรับครู 3(3-0-6) 
   xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161211 การจัดการเรียนรู้และ  3(2-2-5) 
    การจัดการช้ันเรียน                        

   146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146321 หลักการแปล 1 3(3-0-6) 146322 หลักการแปล 2 3(3-0-6) 

146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 

 161443 การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณา 3(2-2-5) 146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 

 การส้าหรับครูภาษาอังกฤษ  146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 

146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   161XXX วิชาชีพครูเลือก  3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

   146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 
 วิชาชีพครู  รวม 7 หน่วยกิต 

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)    

161444 การสอนจุลภาคส้าหรับครู 3(2-2-5)    

 ภาษาอังกฤษ     

146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x)    

146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 19 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 
 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

School of Energy and Environment 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน
หนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นในวันที่  1 
ตุลาคม พ.ศ. 2550 นับเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัย
พะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลัก
ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน
เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

หลักสูตรวิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม 

 1. นักวิจัยทางสิ่งแวดล้อมในสถาบันวิจัยและสถาบัน 
การศึกษาต่าง  ๆ

 2. นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการด้านสิง่แวดล้อม 

 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 4. นักวางแผนและก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

 5. นักออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 6. ผูค้วบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

 7. ผูค้วบคุมจัดการด้านมลพิษ 

 8. ผูป้ระเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 9. ผู้ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและ          
สุขภาวะของชุมชน 

 10.  ที่ปรึกษางานด้านสิ่งแวดล้อม 

 11. นักวิชาการในองค์กรพัฒนาภาคเอกชน 

 12.  นักวิชาการศึกษา ครู/อาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาต่างๆ 

หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิช า
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม   
 1.  วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานควบคุมดูแล
ระบบผลิตน้ าสะอาดและบ าบัดมลพิษต่างๆ 

 2.  วิ ศ วก รสิ่ ง แ วด ล้ อ ม  นั ก วิ ช าก า ร  นั ก วิ จั ย                   
นักวางแผนและก าหนดนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม                     
ผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม               
ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรท้องถ่ิน 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่เก่ียวขอ้ง 
 3.  ที่ป รึกษาและผู้ตรวจประเมิน งานด้านระบบ            
การจัดการสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 4. วิศวกรควบคุมการสร้าง การผลิต การติดตั้ ง 
ระบบจัดการทางสิ่ งแวดล้อม และ  อ านวยการใช้               
การบ ารุง รักษาระบบทางสิ่งแวดล้อม 

สถานที่ต้ัง 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3401 

โทรสาร 0 5446 6704 

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

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)  

  :  Bachelor of Science (Environmental Science)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)  

  :  B.Sc. (Environmental Science)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       123 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ   จ านวนหน่วยกิต            21 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้     

      

 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
 Thai Language Skills   Developmental English   

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

 Fundamental English      

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 
 Civilization and Indigenous Wisdom  Phayao Studies  

      

 กลุ่มวิชาพลานามัย   จ านวน                         1 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     

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

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

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 004160 เทเบลิเทนนิส 1(0-2-1) 
 Body Conditioning   Table Tennis  

004153 กิจกรรมเขา้จังหวะ 1(0-2-1) 004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities   Basketball  
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004154 ว่ายน้้า 1(0-2-1) 004162 แบดบนิตัน 1(0-2-1) 
 Swimming   Badminton  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Social Dance   Football  

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

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 
 Recreation   Art of Self – Defense  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

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

 Life and Health   Life Skills  

005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5)    

 Living Management     

      

 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก       จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา ต่อไปนี ้   

 กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)    

 English for Academic Purposes    

     

 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     

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

 คน้คว้า   Thai Performing Arts  

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

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

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

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

 Language Society and Culture     

      

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     

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

 Fundamental Laws for Quality of Life  Thai Way and Vision  

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

 Thai and the World Community   Politics Economy and Society 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    

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

 Man and Environment   Drugs and Chemicals in Daily Life 

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

 พืน้ฐาน   Food and Life Style  

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

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

 สารสนเทศ   006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ้าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  Science in Daily Life  

      

 กลุ่มวิชาบูรณาการ     

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)    

 Human Behavior     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                      87                     หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน                      25 หน่วยกิต 

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

 Mathematics I   General Microbiology   

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

 General and Organic Chemistry  Basic Biochemistry  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 282301 สถิติและระเบยีบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

 Biology I   Statistic and Research Methodology 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8)    

 Introductory Physics    

      

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านส่ิงแวดล้อม  จ านวนหน่วยกิต           18 หน่วยกิต 

282111 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(3-0-6) 282213 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

 Introduction to Environmental Science  Environmental Law and Policy 

282211 เคมีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 282214 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Environmental Chemistry   Energy and Environment  

282212 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 282315 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

 Environmental Ecology   Environmental Toxicology 
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 วิชาเอก   จ านวน                       26 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       20 หน่วยกิต 

282221 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 282324 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 3(2-3-6) 
 และสิ่งแวดล้อม   Solid Waste and Sewage Management  

 Environmental and Natural Resources  282325 หลักการประเมินผลกระทบ 3(3-0-6) 

 Management  สิ่งแวดล้อม  

282321 มลพิษดินและการควบคุม 3(2-3-6)  Fundamental of Environmental Impact t 

 Soil Pollution and Control   Assessmen  

282322 มลพิษน้้าและการควบคุม 3(2-3-6) 282491 สัมมนา              1(0-2-1) 
 Water Pollution and Control  Seminar  

282323 มลพิษอากาศและการควบคุม 3(2-3-6) 282492 โครงงานทางวิทยาศาตร์        1(0-3-2) 
 Air Pollution and Control   สิ่งแวดล้อม  

   Environmental Science Project 

      

 วิชาเอกบังคับเลือก   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

282493 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 282495 สหกิจศึกษา*  6 หน่วยกิต 

 Professional Training   Co-operative Education  

282494 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต    

 Independent Study                         หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดัง ต่อไปนี้    

282331 การควบคุมมลพิษเสียงและ 3(3-0-6) 282337 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3(3-0-6) 

 ความสั่นสะเทอืน   Natural Disaster  

 Noise Pollution and Vibration Control 282338 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(3-0-6) 
282332 การอนุรักษ์ความหลากหลาย 3(3-0-6)  โลก  

 ทางชีวภาพ    Global Climate Change  

 Biodiversity Conservation  282431 การจัดการคุณภาพอากาศ 3(3-0-6) 

282333 การจัดการลุ่มน้้า 3(3-0-6)  Air Quality Management  

 Watershed Management  282432 หัวข้อคัดสรรทาง 3(3-0-6) 
282334 การจัดการมลพิษน้้า 3(3-0-6)  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

 Water Pollution Management   Selected Topics in Environmental Science 

282335 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ 3(2-2-5) 282433 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

 การจัดการสิ่งแวดล้อม   Hazardous Waste Management 

 Geographical Information System for     

 Environmental Management     
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282336 การมีส่วนร่วมในการจัดการ 3(2-2-5) 282434 การประเมินผลกระทบต่อ 3(3-0-6) 

 สิ่งแวดล้อม   สุขภาพ  

 Participation in Environmental Management  Health Impact Assessment  

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

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

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

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

003136 พะเยาศึกษา * 3(2-2-5) 0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 
242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 282111 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
รวม 16 หน่วยกิต  เบื้องต้น  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา รวม 16 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต 3(2-2-5) 282213 กฎหมายและนโยบาย 3(3-0-6) 
282211 เคมีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)  สิ่งแวดล้อม  

282212 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 282214 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 282221 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)  และสิ่งแวดล้อม  

รวม 19 หน่วยกิต 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

   00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 19 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

282315 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 282301 สถิติและระเบยีบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

282321 มลพิษดินและการควบคุม 3(2-3-6) 282324 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 3(2-3-6) 
282322 มลพิษน้้าและการควบคุม 3(2-3-6) 282325 หลักการประเมินผลกระทบ 3(3-0-6) 
282323 มลพิษอากาศและการควบคุม 3(2-3-6)  สิ่งแวดล้อม  

282xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 282xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

282xxx วิชาเอกเลือก                   3(x-x-x) 282xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

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

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

282491 สัมมนา 1(0-2-1) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้ 
282492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 1(0-3-2) 282493 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 สิ่งแวดล้อม  282494 การศึกษาอสิระ              6 หน่วยกิต 

282xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 282495 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

282xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 11 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม) 
  :  Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม) 
  :  B.Eng. (Environmental Engineering) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       144 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด้าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน                    108 หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะพื้นฐาน   จ านวน                      52 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน                      21 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 
 Calculus l   Principle of Chemistry  

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 
 Calculus ll   Physics l  

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 
 Calculus lll   Physics ll  
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 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  จ านวน                      31 หน่วยกิต 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Computer Programming   Engineering Materials  

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 283101 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 1(0-2-1) 
 Engineering Drawing   Introduction to Environmental Engineering 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 283102 ชีววิทยาส้าหรับวิศวกรรม 3(2-3-6) 
 Engineering Mechanics l   สิ่งแวดล้อม  

263211 ก้าลังวัสดุ   3(3-0-6)  Biology for Environmental Engineering 

 Strength of Materials  283203 เคมีส้าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 
263261 การส้ารวจ 3(2-3-6)  Chemistry for Environmental Engineering 

 Surveying  283204 ปฏิบัติการหน่วยและ 3(2-2-5) 
263272 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)  กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม  

 Fluid Mechanics   Environmental Unit Operation and Processes 

      

 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     

 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  จ านวน                      35 หน่วยกิต 

283231 การควบคุมเสียงรบกวน 3(2-2-5) 283332 การควบคุมมลพิษอากาศ 3(2-2-5) 
 และการสั่นสะเทอืน   Air Pollution Control  

 Noise and Vibration Control  283341 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
283311 การสุขาภิบาลอาคาร  3(2-2-5)  และพลังงาน  

 Building Sanitation   Environmental and Energy Management  

283312 วิศวกรรมและการออกแบบ 3(2-2-5)  System  

 ระบบประปา  283342 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Water Supply Engineering and Design  ในอุตสาหกรรม  

283313 วิศวกรรมและการออกแบบ 3(2-2-5)  Industrial Safety Management 

 ระบบบ้าบัดน้้าเสีย  283381 กฎหมายและจริยธรรม 3(3-0-6) 
 Wastewater Treatment Engineering and Design  สิ่งแวดล้อม  

283321 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย 3(2-2-5)  Environmental Law and Ethic 

 Solid Waste Engineering and Management 283443 การออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
283322 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)  ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

 Hazardous Waste Management   Design of Environmental Engineering System 

   283491 สัมมนา 1(0-3-2) 
    Seminar  
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 กลุ่มวิชาบังคับเลือก   จ านวน                       6 หน่วยกิต 

283492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 283493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Independent Study   Co-operative Education  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเอกเลือกด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  จ านวนไม่น้อยกว่า       12 หน่วยกิต 

283314 การออกแบบระบบระบายน้้าเสีย 3(2-2-5) 283433 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(3-0-6) 
 Design of Sewerage   Climate Change  

283323 การลดของเสียและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 283434 การออกแบบระบบควบคุม 3(2-2-5) 
 การน้ากลับมาใช้ใหม่   มลพิษอากาศ  

 Waste Minimization and Recycling Technologies  Design of Air Pollution Control System 

283415 การควบคุมมลพิษน้้า 3(3-0-6) 283444 การประเมินผลกระทบ 3(2-2-5) 
 จากอุตสาหกรรม   สิ่งแวดล้อม  

 Industrial Water Pollution Control  Environmental Impact Assessment 

283416 ระบบวิศวกรรมการบ้าบัด 3(2-2-5) 283482 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 แบบธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม  

 Natural Treatment Engineering System  Selected Topics in Environmental Engineering 

      

 กลุ่มวิชาบังคับทางภาษา   จ านวน                       3 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)    

 เฉพาะ     

 English for Specific Purposes     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                       6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด้าเนินชวีิต 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)  และสิ่งแวดล้อม  

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 
261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
รวม 20 หน่วยกิต 283101 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 1(0-2-1) 

   283102 ชีววิทยาส้าหรับวิศวกรรม 3(2-3-6) 
    สิ่งแวดล้อม  

   รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก  3(2-2-5) 
241153 แคลคูลัส 3 3(3-0-6)  ในสังคม  

263211 ก้าลังวัสดุ  3(3-0-6) 226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
263261 การส้ารวจ 3(2-3-6) 263272 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 283203 เคมีส้าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 
รวม 21 หน่วยกิต 283231 การควบคุมเสียงรบกวน 3(2-2-5) 

    และการสั่นสะเทอืน  

   รวม 21 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 283312 วิศวกรรมและการออกแบบ 3(2-2-5) 
 เฉพาะ   ระบบประปา  

283304 ปฏิบัติการหน่วยและกระบวน 3(2-2-5) 283313 วิศวกรรมและการออกแบบ 3(2-2-5) 
 การทางสิ่งแวดล้อม   ระบบบ้าบัดน้้าเสีย  

283311 การสุขาภิบาลอาคาร 3(2-2-5) 283322 การจัดการของเสียอันตราย  3(3-0-6) 
283321 วิศวกรรมและการจัดการ 3(2-2-5) 283332 การควบคุมมลพิษอากาศ 3(2-2-5) 
 มูลฝอย  283342 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) 
283381 กฎหมายและจริยธรรม 3(3-0-6)  ในอุตสาหกรรม  

 สิ่งแวดล้อม  283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
283341 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 และพลังงาน  รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

283443 การออกแบบระบบ 3(2-2-5) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

 ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  283492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

283491 สัมมนา 1(0-3-2) 283493 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
School of Agriculture and Natural Resources   

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 การจัดการเรียนการสอนในคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลั ยพะ เยา  ซึ่ ง เ ดิมคือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ก่อตั้งขึ้น
ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิ .ย. 2538 โดยเปิดรับนสิิต
สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกใน               
ปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดย
ด า เนินการจัดการหลักสูตรภายใต้คณะเกษตรศาสตร์  
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
บริหารหลักสูตรโดยส านักวชิาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
 ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้มีการปรับโครงสร้างการ
บริหารงานภายในวิทยาเขตโดยมีการปรับโครงสร้างด้าน
วิชาการขึ้นใหม่  ประกอบด้วย ส านักวิชาเกษตรศาสตร์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักวิชาวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา 
2553  มหาวิทยาลั ยพะ เยา  ได้ รั บการยกฐานะใ ห้ เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยเปลี่ยนช่ือจากช่ือมหาวทิยาลัย
นเรศวร พะเยา เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา และส านักวิชา
เกษตรศาสตร์และทรัพยาการธรรมชาติ จึงเปลี่ยนเป็นคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัย
พะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร 
โดยเฉพาะอย่าง ย่ิ งการน าองค์ความรู้  นวัตกรรมด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร สัตวศาสตร์                  
การประมง วิทยาศาสตร์ และ เทคโน โล ยีก ารอ าหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และ
สังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยลดความแออัด
และค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในภูมิภาคเหนือ
ตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัย
สว่นกลางหรือภูมิภาคอื่น 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

School of Management and Information Sciences 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เริ่มก่อตัง้
ขึ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2547 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 040/2546 เบื้องต้นใช้ช่ือว่า 
“กลุ่มวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์” ซึ่งเป็นการ
แยกตัวออกจาก “กลุ่มศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” 
ในปัจจุบัน ต่อมาในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ และ
เปลี่ยนช่ือเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นคณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี               
2 ปริญญา 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์                
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
     สัตวบาลประจ าหน่วยงานของภาครัฐ หรือฟาร์มเอกชน
นักวิชาการสัตวบาลประจ าหน่วยงานของภาครัฐ พนักงาน
บริษัทเอกชน เช่น ฝ่ายส่งเสริมการขาย ฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 
และฝ่ายควบคุมคุณภาพของสินค้าทางด้านปศุสัตว์ เป็นต้น และ
ต าแหนง่/ฝ่ายอื่น  ๆที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบธุรกิจสว่นตัว เช่น ฟาร์มสัตว์
ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคเนื้อ-โคนม และการท าเกษตรผสมผสาน   
เป็นตน้ 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

     ประกอบธุรกิจส่วนตัว, อาจารย์, เลขานุการ, นักธุรกิจ
นักการขาย, นักการตลาด และอื่นๆ 

สถานท่ีตัง้       
มหาวิทยาลัยพะเยา  
ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ตอ่ 3156 และ 0 5446 6666       
ตอ่ 1500,1508 

โทรสาร 0 5446 6719 และ 0 5446 6692 

E-mail : agri@up.ac.th 

 : mis@up.ac.th 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 

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

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 122130 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

   รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   122131 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

   122231 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(2-2-5) 

    เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  

   206151 การผลิตสัตว์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  ในสังคม  

128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 206242 การวางแผนการทดลอง 3(2-3-6) 
206211 กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(2-3-6)  ทางสัตวศาสตร์  

 ของปศุสัตว์  207211 ความปลอดภัยทางอาหาร 2(2-0-4) 

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8)  และการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน 

รวม 19 หน่วยกิต 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

    ทางธุรกิจ  

   243261 พันธุศาสตร์ท่ัวไป 2(2-0-4) 

   365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

   รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   122210 พฤติกรรมองคก์าร 3(3-0-6) 

    และภาวะผู้น า  

   122331 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 122220 การจัดการการผลิต 3(2-2-5) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  และการปฏิบัติการ  

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

206311 การสืบพันธุแ์ละการผสมเทยีม 3(2-3-6) 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 ในปศุสัตว ์   ทางธุรกิจ 2  

206321 การปรับปรุงพันธุส์ัตว์ 3(2-3-6) 206332 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3(2-3-6) 

206331 โภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-3-6) 206342 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 3(2-3-6) 
206341 การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ 3(2-3-6)  ในฟารม์ปศุสัตว์  

รวม 21 หน่วยกิต 206351 การผลิตสุกร 3(2-3-6) 
   206352 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3(2-3-6) 
   รวม 21 หน่วยกิต 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   122230 การใช้ข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

    เพื่อการจัดการ  

   206241 ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 1 2(0-6-3) 

   รวม 5 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122310 การสื่อสารในองค์การธุรกิจ 3(2-2-5) 122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการเป็นผู้ประกอบการ 

3(2-2-5) 

122420 การจัดการโลจสิติกส์ 3(2-2-5) 122333 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 และห่วงโซอุ่ปทาน  122433 นวัตกรรมทางธุรกิจและการ
จัดการความรู้ 

3(2-2-5) 

122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 206491 สัมมนา 1(0-2-1) 

206451 การผลิตสัตว์ปกี 3(2-3-6) 206xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

206xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

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

รวม 21 หน่วยกิต    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   122330 การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(2-2-5) 

   206141 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1(1-0-2) 

   206441 ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 2 2(0-6-3) 
   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

122431 การศึกษาความเป็นไปได้ 3(2-2-5) 206493 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

 ในการด าเนินธุรกิจ  206494 การฝึกงานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

122432 สัมมนา 1(0-3-2) 206495 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

206xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

      

     

      

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
School of Information and Communication Technology 

ประวัติความเปน็มาโดยย่อ 

 คณ ะเทค โน โลยี ส ารสน เทศแล ะการสื่ อสาร 
ก่อก าเนิดขึ้นเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2544 ใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี  2545 เปลี่ยนชื่อเป็นส านัก วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ปี 2550–2551 เปิดสอนเพิ่ม 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ต่อมาใน
ปี 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวิตสู่
สากล” และเปิดสอนเพิ่มเติม 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 
ปริญญา 2 คู่  ได้แก่  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรนิติศาสตร์ 2) 
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และในปี พ.ศ. 2559 ได้ปรับหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เป็น
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
School of Liberal Arts 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 เปิ ดครั้ งแรก เมื่ อ  พ .ศ . 2538 โดยเปิ ดสอนห ลัก สูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียน             
การสอนในวันเสารแ์ละวันอาทิตย์ ณ สถานที่ท าการชั่วคราววิทยา
เขตที่โรงเรยีนพะเยาพทิยาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่
ท าการมายัง ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  
 ในปีการศึกษา 2544 ได้จัดต้ังกลุ่มวิชาต่างๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา 
คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร ์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่ ง
โครงสร้างการบริหารออกเป็นสาขาวิชา ส าหรับกลุ่มวิชาศิลป
ศาสตร ์ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มี           
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม  
 ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็นส านัก
วิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ สาขาวิชา
พื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม และ            
ได้เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึ้น โดยมีสาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
สาขาวิ ชาการบัญชี  สาขาวิ ชาการท่ องเที่ ยว  และสาขาวิช า                  
การประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากส านักวิชาศิลปศาสตรไ์ปสังกัดส านัก
วิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์ที่ต้ังขึน้ใหม่  
 ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 
2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น     
ในปีการศึกษา 2550 เปิดหลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ           
การยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาศิลปะศาสตร ์              
จึงเปล่ียนเป็นคณะศิลปศาสตรจ์นถึงปัจจุบัน 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดบัปรญิญาตรี 2 
ปริญญา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ นักออกแบบ
และพัฒนาซอฟต์แวร ์ นักออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

 1. เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ           
ในการติดต่อส่ือสารของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
 2. เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

 3. บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม 
สายการบิน การประชาสัมพันธ์ การน าเข้าและส่งออกสินค้า              
การหนังสือพมิพ ์และส่ือส่ิงพมิพ ์ 
 4. ล่าม นักแปล นักเขียน บรรณาธิการ  
 5. บุคลากรทางการศึกษา  

สถานที่ตั้ง    
มหาวทิยาลัยพะเยา  
ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 2319, 2330, 1382 

E-mail : www.ict@up.ac.th 

 : libarts@up.ac.th 

http://www.ict@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย  3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 146132 การฟังและการพูด 3(2-2-5) 

 และสิ่งแวดล้อม   ในชีวิตประจ าวัน  

146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์ 3(3-0-6) 222111 ระบบสารสนเทศเบือ้งต้น 3(2-2-5) 

 และการอ่านสะทอ้นคดิ  222121 การจัดการโครงการด้านระบบ  3(2-2-5)   

222131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)  สารสนเทศ  

 และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ  235021 การเขยีนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5) 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 235034 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต  และคอมพิวเตอร์  

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขยีน 3(2-2-5) 

   222112 การพัฒนาสื่อประสม 3(2-2-5) 

   235011 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี 3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา  3(2-2-5) 003102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใ 3(2-2-5) 146164 สัทศาสตร์และสรวิทยา 3(2-2-5) 

 นสังคม  146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6) 

146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

 ความคิดเห็น   เฉพาะ  

235013 แนวคิดและการเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5)   222211 การจัดการองคก์รและระบบ 3(2-2-5) 
 เชิงวัตถุ   สารสนเทศ  

235032 ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)   247221 สถิติวิเคราะห์    3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   146212 การเขยีนย่อหน้า 3(2-2-5) 

   146265 ระบบค าและวากยสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

   235031 ระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146242 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 146234 การฟังและการพูดในที่ 3(2-2-5)   

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x)  สาธารณะ  

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 146245 วรรณกรรมร้อยแก้ว 3(3-0-6)   

222322 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5)   146364 อรรถศาสตร์ 3(2-2-5)   

222324 การเขยีนโปรแกรมบน 3(2-2-5)   xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

 อินเทอร์เน็ต  xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

235033 การวิเคราะห์และออกแบบเชิง  3(2-2-5)   222321 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5)   

 โครงสร้าง    222341 ความม่ันคงในระบบ  3(2-2-5)   

รวม 18 หน่วยกิต  คอมพิวเตอร์และเครือข่าย    

   รวม 21 หน่วยกิต 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   146233 การฟังและการพูดประเด็น 3(2-2-5)   

    ทางสังคมปัจจุบัน  

   146311 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)   

   2xxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6)   146347 บทละคร 3(2-2-5)   

146346 กวีนิพนธ ์ 3(3-0-6)   146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5)   

146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)   222451 โครงงานด้านเทคโนโลยี  3(0-6-3)   

 และการบริการ   สารสนเทศ  

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 2xxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาโท 3(x-x-x) 2xxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

100007 กฎหมายและจริยธรรม 1(1-0-2) รวม 15 หน่วยกิต 

 ทางคอมพิวเตอร์     

2xxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x)    

รวม 19 หน่วยกิต    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   146423 หลักการแปล 3(3-0-6) 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

222323 เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 3(2-2-5)   222452 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)   222453 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 ร่วมสมัยในองค์กร  รวม 6 หน่วยกิต 

2xxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x)    

235091 การเตรียมพรอ้มฝึก 1(0-2-1)    

 ประสบการณ์วิชาชีพ            (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 15(1) หน่วยกิต    

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะนิติศาสตร์    
School of Law 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการบริหาร
และการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษาของ
เยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นครั้งแรก 
โดยส านักวิชาศิลปศาสตร์  
 ในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์  ได้แยกตัว
จากส านักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็น คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง
ปัจจุบัน 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงาน
วิชาการท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ทางกฎหมาย  รวม ท้ั งจ ะต้ อ ง เป็ นนั ก นิ ติ ศ าสตร์ ท่ี มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ มี คุณธรรมและมีความรับผิดชอบ            
ต่อสังคม ท้ังนี้มุ่ งหวังเพื่อให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
สามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนบน
อย่างมีคุณภาพ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

School of Information and Communication 

Technology 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณ ะเทค โน โลยี ส ารสน เทศแล ะการสื่ อสาร 
ก่อก าเนิดขึ้นเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2544 ใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี  2545 เปลี่ยนชื่อเป็นส านัก วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ปี 2550–2551 เปิดสอนเพิ่ม 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ต่อมา          
ในปี 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวิตสู่สากล” 

และเปิดสอนเพิ่มเติม 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ เปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา          
2 คู่ ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรนิติศาสตร์ 2) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ           
ในปี พ.ศ. 2559 ได้ปรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                        
2 ปริญญา 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1.  อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

    1.1  นิติกร ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาลฯ 

    1.2  นักกฎหมาย, ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 

    1.4  ทนายความ 

    1.5  ต ารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี 
    1.6  อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง 
    1.8  อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

2.  อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้ หลงัจากสอบได้เนตบัิณฑิตไทย 

     2.1  อัยการ, ผู้พิพากษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นัก วิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ             
นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์  นักออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูล 

สถานที่ตั้ง       
มหาวิทยาลัยพะเยา  
ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614, 1619 และ 2319, 2330 

โทรสาร 0 5446 6719 

E-mail : law.up@up.ac.th 

 : www.ict@up.ac.th 

mailto:law.up@up.ac.th
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 002201  พลเมืองใจอาสา  3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 100112  กฎหมายนิติกรรมและสัญญา  3(2-2-5) 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป  3(2-2-5) 100113  กฎหมายทรัพย์สิน  3(2-2-5) 

100120 หลักพืน้ฐานและประวัติศาสตร์ 2(1-3-4) 222111 ระบบสารสนเทศเบือ้งต้น 3(2-2-5) 

 กฎหมาย  222121 การจัดการโครงการ 3(2-2-5) 
222131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  ด้านระบบสารสนเทศ  

 และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ  235021 การเขยีนโปรแกรมเชิง 3(2-2-5) 

241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)  โครงสร้าง  

รวม 20 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   222112      การพัฒนาสื่อประสม 3(2-2-5) 
   235011 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี 3(2-2-5) 
   235034 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 3(2-2-5) 

    และคอมพิวเตอร์  

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  3(2-2-5) 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก  3(2-2-5) 

003202  การจัดการสุขภาพ  3(2-2-5)  ในสังคม  

 และสิ่งแวดล้อม  100210  กฎหมายลักษณะหนี ้ 3(2-2-5) 

100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  3(2-2-5) 100214 กฎหมายอาญาภาคความผดิ  3(2-2-5) 

100212  กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป  3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(3-0-6) 
235013 แนวคิดและการเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5)  วัตถุประสงค์เฉพาะ  

 เชิงวัตถุ  222211 การจัดการองคก์ร 3(2-2-5) 
235032 ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  และระบบสารสนเทศ  

รวม 21 หน่วยกิต 247221 สถิติวิเคราะห์  3(2-2-5) 
   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100114  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(2-2-5) 

   100211  กฎหมายละเมิด จัดการงาน  3(2-2-5) 

    นอกสั่ง และลาภมิควรได้  

   235031 ระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100115  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-3-4) 100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกัน  3(2-2-5) 

100213  เอกเทศสัญญา  3(2-2-5)  และ ตัวแทน  

100216 กฎหมายปกครอง  3(2-2-5) 100217 กฎหมายครอบครัว  2(1-3-4) 
222322 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน  3(2-2-5) 

222323 เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 3(2-2-5)  และบริษัท  

222324 การเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 100311 ตราสารเปลี่ยนมือ  2(1-3-4) 
 บนอินเทอร์เน็ต  100323 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  2(1-3-4) 
235033 การวิเคราะห์และออกแบบ  3(2-2-5) 100324 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ  2(1-3-4) 
 เชิงโครงสร้าง   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 20 หน่วยกิต 222321 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
   222341 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

    และเครือข่าย  

   รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  3(2-2-5) 

   100320 ภาษาอังกฤษส าหรับ  3(2-2-5) 

    นักกฎหมาย  

   2xxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100007 กฎหมายและจริยธรรม 1(1-0-2) 100315 กฎหมายลักษณะพยาน  3(2-2-5) 

 ทางคอมพิวเตอร์  100316 กฎหมายระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 

100310 กฎหมายมรดก  3(2-2-5)  แผนกคดีบุคคล  

100313 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(2-2-5) 100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  2(2-0-4) 

100314 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก  3(2-2-5)  และระบบศาลไทย  

 คดีเมือง  100321 กฎหมายภาษอีากร  3(2-2-5) 

100322 กฎหมายแรงงาน  3(3-0-6) 100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x) 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x) 

2xxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 222451 โครงงานด้านเทคโนโลยี  3(0-6-3) 
2xxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x)  สารสนเทศ  

รวม 22 หน่วยกิต 2xxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100423 คลินิกฝกึงานวิชาชีพนัก  6(0-18-9) 

    กฎหมาย*  

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100410 นิติปรัชญา  2(1-3-4) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

100411 กฎหมายวิธีพิจารณาความ 2(1-3-4) 222452 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 ทางกฎหมายมหาชน  222453 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

100420 ว่าความและศาลจ าลอง  2(1-3-4) รวม 6 หน่วยกิต 

100421 ระเบยีบวิธวีิจัย  2(1-3-4)    

100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ  2(1-3-4)    

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    

222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)    

 ร่วมสมัยในองค์กร     

2xxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x)    

235091 การเตรียมพรอ้มฝึก 1(0-2-1)    

 ประสบการณ์วิชาชีพ            (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 18(1) หน่วยกิต    
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คณะนิติศาสตร์    
School of Law 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการบริหาร
และการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษา           
ของเยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็น
คร้ังแรก โดยส านักวิชาศิลปศาสตร์   
 ในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้แยกตัว
จากส านักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็น คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง
ปัจจุบัน 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงาน
วิชาการที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ทางกฎหมาย รวมทั้ งจะต้องเป็นนักนิติศาสต ร์ที่ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
สามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนบน
อย่างมีคุณภาพ 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

School of Management and Information Sciences 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เร่ิม
ก่อตั้ งขึ้ น  เม่ื อวันที่  28  มีนาคม 2547 ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 
040/2546 เบื้องต้นใช้ช่ือว่า “กลุ่มวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์” ซ่ึงเป็นการแยกตัวออกจาก “กลุ่ม
ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมา
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเปลี่ยน
ช่ือเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ป รับเปลี่ยนเป็นคณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 
2 ปริญญา 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1.  อาชีพที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมาย 

     1.1  นิติกร ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาล 

     1.2  นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

     1.4  ทนายความ 

     1.5  ต ารวจ พนักงานสอบสวน เจา้หน้าที่สอบสวนคดี 
     1.6  อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง 
     1.8  อาชีพอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมาย 

2.  อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย 
     อัยการ, ผูพ้ิพากษา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑติ 

1.  ด้านการท าบัญชี 

2.  ด้านการสอบบัญชีด้านบัญชีบริหาร 

3.  ด้านการภาษีอากร 
4.  ด้านการวางระบบบัญชี 

5.  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ 
     บัญชี 

6.  ด้านการตรวจสอบภายใน 

7.  ด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและบัญชี 

8.  ด้านอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง 
 

สถานที่ต้ัง 
มหาวิทยาลัยพะเยา  
ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614, 1619 และ 1500, 1508 

โทรสาร 0 5446 6719, 0 5446 6692 

E-mail : law.up@up.ac.th 

 : mis@up.ac.th 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 002201  พลเมืองใจอาสา  3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 100112  กฎหมายนิติกรรมและสัญญา  3(2-2-5) 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป  3(2-2-5) 100113  กฎหมายทรัพย์สิน  3(2-2-5) 

100120 หลักพืน้ฐานและประวัติศาสตร์ 2(1-3-4) 100115  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-3-4) 

 กฎหมาย  124102 การบัญชีขัน้ต้น 2 3(3-0-6) 
122130 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
124101 การบัญชีขัน้ต้น 1 3(3-0-6) รวม 20 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   124201 การภาษอีากร 1  3(3-0-6) 

   124211 การบัญชีต้นทุน  3(3-0-6) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก  3(2-2-5) 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  ในสังคม  

003202  การจัดการสุขภาพ  3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  3(2-2-5) 

 และสิ่งแวดล้อม  100210  กฎหมายลักษณะหนี ้ 3(2-2-5) 

100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  3(2-2-5) 100214 กฎหมายอาญาภาคความผดิ  3(2-2-5) 

100212  กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป  3(2-2-5) 124213 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 

124212 การบัญชีขัน้กลาง 1 3(3-0-6) 124214 การบัญชีขัน้กลาง 2 3(3-0-6) 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน  3(2-2-5) 128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 ทางธุรกิจ  รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100114  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(2-2-5) 

   100211  กฎหมายละเมิด จัดการงาน  3(2-2-5) 

    นอกสั่ง และลาภมิควรได้  

   124312 การวางระบบบัญชี  3(1-4-4) 
    และการควบคุมภายใน  

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100213 เอกเทศสัญญา  3(2-2-5) 100217 กฎหมายครอบครัว  2(1-3-4) 
100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกัน  3(2-2-5) 100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 3(2-2-5) 

 และตัวแทน  100311 ตราสารเปลี่ยนมือ  2(1-3-4) 
100216 กฎหมายปกครอง  3(2-2-5) 100323 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  2(1-3-4) 
121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 100324 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  2(1-3-4) 
122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(2-2-5)  และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
124311 การบัญชีขัน้สูง 1 3(3-0-6) 124314 การบัญชีขัน้สูง 2  3(3-0-6) 

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(2-2-5) 124315 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 124XXX วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 20 หน่วยกิต 
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  3(2-2-5) 

   100320 ภาษาอังกฤษส าหรับ  3(2-2-5) 

    นักกฎหมาย  

   124313 การตรวจสอบภายใน 3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100310 กฎหมายมรดก  3(2-2-5) 100315 กฎหมายลักษณะพยาน  3(2-2-5) 

100313 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5) 100316 กฎหมายระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 

100314 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก 3(2-2-5)  แผนกคดีบุคคล  

 คดีเมือง  100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  2(2-0-4) 

100322 กฎหมายแรงงาน  3(3-0-6)  และระบบศาลไทย  

124411 การสอบบัญชี 3(2-2-5) 100321 กฎหมายภาษอีากร  3(2-2-5) 

247241 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x) 

124XXX วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 124301 ระเบยีบวิธวีิจัย  3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 124XXX วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100423 คลินิกฝกึงานวิชาชีพ 6(0-18-9) 

    นักกฎหมาย*  

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100410 นิติปรัชญา  2(1-3-4) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

100420 ว่าความและศาลจ าลอง  2(1-3-4) 124414 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

100421 ระเบยีบวิธวีิจัย 2(1-3-4) 124415 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ  2(1-3-4) 124416 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    

124412 รายงานการเงิน 3(3-0-6)    

 และการวิเคราะห์     

124413 สัมมนา  3(0-6-3)    

124xxx วิชาชีพเลือก  3(x-x-x)    

รวม 21 หน่วยกิต    

      

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะนติิศาสตร์    
School of Law 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการบริหารและ
การเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษาของเยาวชน และได้
เปิดรับนสิิตสาขาวิชานิตศิาสตร์เป็นครั้งแรก โดยส านักวิชาศิลป
ศาสตร์   
 ในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์  ได้แยกตัว
จากส านักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็น คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 จนถงึปัจจุบัน 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงานวิชาการ
ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางกฎหมาย 
รวมทั้ งจะต้องเป็นนักนิติศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ                  
มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขต
ภาคเหนอืตอนบนอย่างมีคุณภาพ 

คณะศลิปศาสตร์ 
School of Liberal Arts 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 เปิดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนการสอน
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ท าการช่ัวคราววิทยาเขต    
ที่โรงเรียนพะเยาพทิยาคม ตอ่มาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่
ท าการมายัง ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
 ในปีการศึกษา 2544 ไดจ้ัดตั้งกลุ่มวิชาตา่งๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา 
คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่ง
โครงสร้างการบริหารออกเป็นสาขาวิชา ส าหรับกลุ่มวิชา            
ศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มี
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวชิาพัฒนาสังคม  
 ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็น
ส านักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ 
สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนา

สังคม และได้ เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึ้น  โดยมีสาขาวิชา             
ที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน 
ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้แยกจาก
ส านักวิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดส านักวิชาวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ที่ต้ังขึ้นใหม่  
 ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต     
ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2550 เปิดหลักสูตร คือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาศิลปะศาสตร์              
จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี            
2 ปริญญา 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

1.  อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์
การสมัครของอาชีพน้ันๆ 

     1.1  นติกิร ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาลฯ 

     1.2  นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

     1.4  ทนายความ 

     1.5  ต ารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหนา้ที่สอบสวนคดี 
     1.6  อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง 
     1.8  อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับกฎหมาย 

2.  อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย                  
และเมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพน้ันๆ 

     อัยการ, ผู้พิพากษา 
สถานท่ีตัง้ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  
ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ตอ่ 1614, 1619 และ 1382 

โทรสาร 0 5446 6719, 0 5446 6660 

E-mail : law.up@up.ac.th 

 : libarts@up.ac.th 

mailto:law.up@up.ac.th
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 002201  พลเมืองใจอาสา  3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 100112  กฎหมายนิติกรรมและสัญญา  3(2-2-5) 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป  3(2-2-5) 100113  กฎหมายทรัพย์สิน  3(2-2-5) 

100120 หลักพืน้ฐานและประวัติศาสตร์ 2(1-3-4) 100115  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-3-4) 

 กฎหมาย  146133 การฟังและการพูดเพื่อ 3(2-2-5) 

146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์ 3(3-0-6)  แสดงความคิดเห็น  

 และการอ่านสะทอ้นคดิ  146164 สัทศาสตร์และสรวิทยา 3(2-2-5) 

146132 การฟังและการพูดใน 3(2-2-5) รวม 20 หน่วยกิต 

 ชีวิตประจ าวัน     

รวม 20 หน่วยกิต    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  3(2-2-5) 

   146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขยีน 3(3-0-6) 
   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  3(2-2-5) 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก  3(2-2-5) 

003202  การจัดการสุขภาพ  3(2-2-5)  ในสังคม  

 และสิ่งแวดล้อม  100210  กฎหมายลักษณะหนี ้ 3(2-2-5) 

100114  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(2-2-5) 100214 กฎหมายอาญาภาคความผดิ  3(2-2-5) 

100212  กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป  3(2-2-5) 146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6) 

146233 การฟังและการพูดประเด็น 3(2-2-5) 146234 การฟังและการพูดใน 3(2-2-5) 

 ทางสังคมปัจจุบัน   ที่สาธารณะ  

146242 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 146245 วรรณกรรมร้อยแก้ว 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100211  กฎหมายละเมิด จัดการงาน  3(2-2-5) 

    นอกสั่ง และลาภมิควรได้  

   100217 กฎหมายครอบครัว  2(1-3-4) 
   146212 การเขยีนย่อหน้า 3(2-2-5) 
   รวม 8 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100213  เอกเทศสัญญา  3(2-2-5) 100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท  3(2-2-5) 

100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกัน  3(2-2-5) 100311 ตราสารเปลี่ยนมือ 2(1-3-4) 
 และตัวแทน  100322 กฎหมายแรงงาน  3(3-0-6) 

100216 กฎหมายปกครอง  3(2-2-5) 100323 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(1-3-4) 
146265 ระบบค าและวากยสัมพันธ์ 3(2-2-5) 100324 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  2(1-3-4) 
146346 กวีนิพนธ ์ 3(3-0-6)  และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 146364 อรรถศาสตร์ 3(2-2-5) 
14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100312 กฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่ง 3(2-2-5) 

   100320 ภาษาอังกฤษส าหรับ  3(2-2-5) 

    นักกฎหมาย  

   146311 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100310 กฎหมายมรดก  3(2-2-5) 100315 กฎหมายลักษณะพยาน  3(2-2-5) 

100313 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(2-2-5) 100316 กฎหมายระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 

100314 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก  3(2-2-5)  แผนกคดีบุคคล  

 คดีเมือง  100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  2(2-0-4) 

146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6)  และระบบศาลไทย  

146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 100321 กฎหมายภาษอีากร  3(2-2-5) 

 และการบริการ  100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x) 

14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 146347 บทละคร 3(2-2-5) 
14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100410 นิติปรัชญา  2(1-3-4) 
   146423 หลักการแปล 3(3-0-6) 

   รวม 5 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100411 กฎหมายวิธีพิจารณาความ 2(1-3-4) 100423 คลินิกฝกึงานวิชาชีพ  6(0-18-9) 

 ทางกฎหมายมหาชน   นักกฎหมาย*  

100420 ว่าความและศาลจ าลอง  2(1-3-4) รวม 6 หน่วยกิต 

100421 ระเบยีบวิธวีิจัย  2(1-3-4)    

100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ 2(1-3-4)    

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)    

146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต    

รวม 18 หน่วยกิต    

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะแพทยศาสตร์ 
School of Medicine 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ 
วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแหง่วิทยาการต่างๆ ท่ีมี
คุณค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน คือ พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน ท่ีประชากรประสบปัญหาภาวะยากจน ปัญหา
ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการชักน าให้
เกิดความเจริญท่ียั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว 
ดังนั้น คณะแพทย์ศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นทีมสุขภาพ
ครอบครัว (Family Health Team) เพื่อบริการวิชาการและ
วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
สากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคม
เป็นสุขภายใน 10 ปี 

คณะนิติศาสตร์    
School of Law 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการบริหาร
และการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษาของ
เยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นครั้งแรก 
โดยส านักวิชาศิลปศาสตร์   
 ในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้แยกตัว
จากส านักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็น คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงานวิชาการ
ท่ีมุ่ งผลิตบัณฑิตให้ เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถทาง
กฎหมาย รวมท้ังจะต้องเป็นนักนิติศาสตร์ท่ีมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังนี้
มุ่งหวังเพื่อให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคม 
เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนอืตอนบนอย่างมีคุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี           
2 ปริญญา 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

  และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน 

     นักวิชาการสาธารณสุข หรอืนักสาธารณสุขชุมชน ในหน่วยงาน
ของรัฐบาล เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์บริการ
สาธารณสุข สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักจัดการ
ระบบบริการด้านสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐบาล องค์กร
พัฒนาเอกชน  (NGO) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบัน ส านัก 
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นักพัฒนาด้านสุขภาพ ผู้ช่วยนักวิจัย 
นักวิจัยภาครัฐและเอกชนงานอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

     นักวิชาการส่ิงแวดล้อม นักสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม นักอนามัย
ส่ิงแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐ เช่น              
กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมส่งเสริมสุขภาพส่ิงแวดล้อม 
ส านักนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง  ๆ
เจ้าหน้าที่ส่ิงแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ า ผู้ควบคุม
ระบบบ าบัดอากาศเสีย และผูค้วบคุมระบบการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม ประจ าโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทที่ปรึกษา            
ด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1.  อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

     1.1  นิติกร ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาล 

     1.2  นักกฎหมาย, ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 

     1.4  ทนายความ 

     1.5  ต ารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี 
     1.6  อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง 
     1.8  อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

2.  อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย 

     อัยการ, ผู้พิพากษา 

สถานที่ตั้ง       
มหาวิทยาลัยพะเยา  
ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3313-8 , 1619, 1614 
โทรสาร 0 5446 6698, 0 5446 6719 

E-mail : medicineup2014@gmail.com 

 : law.up@up.ac.th 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 002201  พลเมืองใจอาสา  3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป  3(2-2-5) 100112  กฎหมายนิติกรรมและสัญญา  3(2-2-5) 

100120 หลักพืน้ฐานและประวัติศาสตร์ 2(1-3-4) 100113  กฎหมายทรัพย์สิน  3(2-2-5) 

 กฎหมาย  242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

243101 ชีววิทยา1 4(3-3-8) รวม 22 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100115  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-3-4) 

   324111 การสาธารณสุข 2(1-2-3) 

   324221 สุขศึกษาและพฤติกรรม 3(2-2-5) 

    สุขภาพ  

   รวม 7 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก  3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  ในสังคม  

003202 การจัดการสุขภาพ  3(2-2-5) 100210 กฎหมายลักษณะหนี ้ 3(2-2-5) 

 และสิ่งแวดล้อม  100214 กฎหมายอาญาภาคความผดิ  3(2-2-5) 

100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  3(2-2-5) 325101 อาชีวอนามัยและ  3(2-2-5) 

100212 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป  3(2-2-5)  ความปลอดภัย  

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 3(2-3-6) 329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-3-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(2-2-5) 

   100211 กฎหมายละเมิด จัดการงาน  3(2-2-5) 

    นอกสั่ง และลาภมิควรได้  

   324231 การสื่อสารสุขภาพ  3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100213 เอกเทศสัญญา  3(2-2-5) 100217 กฎหมายครอบครัว  2(1-3-4) 
100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกันและ  3(2-2-5) 100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท  3(2-2-5) 

 ตัวแทน  100323 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  2(1-3-4) 
100216 กฎหมายปกครอง  3(2-2-5) 100324 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ  2(1-3-4) 
100311 ตราสารเปลี่ยนมือ  2(1-3-4)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
324232 การวางแผนและประเมิน 2(1-2-3) 324326 การป้องกันและควบคุมโรค  3(2-2-5) 

 สุขภาพชุมชน  324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม  3(0-9-5) 

324322 วิทยาการระบาด  3(2-2-5)  บูรณาการ  

324324 การบริหารงานสาธารณสุข  3(2-2-5) 324331 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 

324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ  3(2-2-5) 324334 จติวิทยาและการให้ค าปรึกษา 2(2-2-5) 

 และกฎหมายสาธารณสุข   ด้านสุขภาพ  

รวม 22 หน่วยกิต 330201 หลักพยาธิวิทยา 2(2-0-4) 
   รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100312 กฎหมายวิธีพิจารณา 3(2-2-5) 

    ความแพ่ง  

   100320 ภาษาอังกฤษส าหรับ  3(2-2-5) 

    นักกฎหมาย  

   324333 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100310 กฎหมายมรดก  3(2-2-5) 100315 กฎหมายลักษณะพยาน  3(2-2-5) 

100313 กฎหมายวิธีพิจารณา  3(2-2-5) 100316 กฎหมายระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 

 ความอาญา   แผนกคดีบุคคล  

100314 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก  3(2-2-5) 100321 กฎหมายภาษอีากร  3(2-2-5) 

 คดีเมือง  100411 กฎหมายวิธีพิจารณา 2(1-3-4) 
100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  2(2-0-4)  ความทางกฎหมายมหาชน  

 และระบบศาลไทย  100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x) 

100322 กฎหมายแรงงาน  3(3-0-6) 324323 การบ าบัดโรคเบื้องต้น   3(2-2-5) 

324332 อนามัยชุมชน  3(2-2-5) 324433 โภชนศาสตร์ 2(2-2-5) 

324434 คอมพิวเตอร์ส าหรับ 2(2-2-5) 324428 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 งานสาธารณสุขชุมชน  รวม 21 หน่วยกิต 

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)    

รวม 22 หน่วยกิต    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100423 คลินิกฝกึงานวิชาชีพ  6(0-18-9) 

    นักกฎหมาย*  

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100410 นิติปรัชญา  2(1-3-4) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

100420 ว่าความและศาลจ าลอง  2(1-3-4) 324441 ฝกึงานวิชาชีพ 6(0-18-9) 

100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ  2(1-3-4) 324442 การศึกษาอสิระ 6(0-18-9) 

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x) 324443 สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

324431 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  2(2-2-5)    

324432 การบ าบัดโรคในระดับปฐมภูมิ 2(2-3-6)    

324435 ภาคนิพนธด์้านอนามัยชุมชน 2(1-2-3)    

324436 สัมมนา 1(0-2-1)    

รวม 17 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 002201  พลเมืองใจอาสา  3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 100112  กฎหมายนิติกรรมและสัญญา  3(2-2-5) 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป  3(2-2-5) 100113  กฎหมายทรัพย์สิน  3(2-2-5) 

100120 หลักพืน้ฐานและประวัติศาสตร์ 2(1-3-4) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 
 กฎหมาย  244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ  3(2-2-5) 
324111 การสาธารณสุข 2(1-2-3)  และกฎหมายสาธารณสุข  

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) รวม 22 หน่วยกิต 

รวม 22 หน่วยกิต    

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100115 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-3-4) 

   324221 สุขศึกษาและพฤติกรรม 3(2-2-5) 
    สุขภาพ  

   324324 การบริหารงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 
   รวม 8 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5) 003201 บุคลิกภาพและการแสดงออก  3(2-2-5) 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  ในสังคม  

003202  การจัดการสุขภาพ  3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  3(2-2-5) 

 และสิ่งแวดล้อม  100214 กฎหมายอาญาภาคความผดิ  3(2-2-5) 

100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น  3(2-2-5) 100210 กฎหมายลักษณะหนี ้ 3(2-2-5) 

100212  กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป  3(2-2-5) 325101 อาชีวอนามัย 3(2-2-5) 
363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 3(2-3-6)  และความปลอดภัย  

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-3-6) 
รวม 21 หน่วยกิต 365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(2-2-5) 

   100211 กฎหมายละเมิด จัดการ 3(2-2-5) 

    งานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  

   146132 การฟังและการพูดในชีวิต 3(2-2-5) 
    ประจ าวัน 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100213  เอกเทศสัญญา  3(2-2-5) 100217 กฎหมายครอบครัว  2(1-3-4) 
100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกัน  3(2-2-5) 100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท  3(2-2-5) 

 และตัวแทน  100322 กฎหมายแรงงาน  3(3-0-6) 

100216 กฎหมายปกครอง  3(2-2-5) 100323 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  2(1-3-4) 
100311 ตราสารเปลี่ยนมือ  2(1-3-4) 100324 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  2(1-3-4) 
324322 วิทยาการระบาด 3(2-2-5)  และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
324323 การบ าบัดโรคเบื้องต้น 3(2-2-5) 324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

324326 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5)  บูรณาการ  

329305 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3) 329416 สัมมนา  1(0-2-1) 

 และความปลอดภัยของอาหาร  329413 การจัดการและควบคุมมลพิษ 3(2-2-5) 
รวม 22 หน่วยกิต  ทางอากาศ  

   329414 การประเมินผลกระทบ 3(2-2-5) 

    ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100312 กฎหมายวิธีพิจารณา 3(2-2-5) 

    ความแพ่ง  

   100320 ภาษาอังกฤษส าหรับ  3(2-2-5) 

    นักกฎหมาย  

   329304 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน 3(2-2-5) 

    ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100310 กฎหมายมรดก  3(2-2-5) 100315 กฎหมายลักษณะพยาน  3(2-2-5) 

100313 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3(2-2-5) 100316 กฎหมายระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 

100314 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก  3(2-2-5)  แผนกคดีบุคคล  

 คดีเมือง  100321 กฎหมายภาษอีากร  3(2-2-5) 

100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  2(2-0-4) 100411 กฎหมายวิธีพิจารณา 2(1-3-4) 
 และระบบศาลไทย   ความทางกฎหมายมหาชน  

329306 การควบคุมพาหะน าโรค แมลง  2(1-2-3) 100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x) 

 และสัตว์ฟันแทะ  324433 โภชนศาสตร์ 2(1-2-3) 

329307 การจัดการน้ าสะอาด 3(2-2-5) 329412 การจัดการและควบคุมระบบ 3(2-2-5) 
 และการจัดการคุณภาพน้ า   บ าบัดของเสียอันตราย  

329308 มลพิษทางน้ าและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 329415 การจัดการเหตุร าคาญ กลิ่น 3(2-2-5) 
 การบ าบัดน้ าเสีย   และเสียง  

329309 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 3(1-6-5) รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 22 หน่วยกิต    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   100423 คลินิกฝกึงานวิชาชีพ  6(0-18-9) 

    นักกฎหมาย*  

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

100410 นิติปรัชญา  2(1-3-4) 329202 การจัดการและควบคุมระบบ 3(2-2-5) 
100420 ว่าความและศาลจ าลอง  2(1-3-4)  ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ  2(1-3-4) 329310 การประเมินความเสี่ยงทาง 3(2-2-5) 
100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x)  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

100xxx วิชาเอกเลือก  2(x-x-x) 329203 การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
324428 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5)  และกฎหมายสิ่งแวดล้อม  

329411 การจัดการและควบคุมมลพิษ 3(2-2-5) รวม 9 หน่วยกิต 

 เสียงและความสั่นสะเทอืน     

รวม 16 หน่วยกิต    
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

   329491 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

   329492 การฝึกงานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต 

   329493 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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คณะแพทยศาสตร์ 
School of Medicine 

ประวัติความเปน็มาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง 
ในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อมวล
มนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน คือ พะเยา 
แพร่ น่าน เชียงราย ล าปาง และแม่ฮ่องสอน ที่ประชากรประสบ
ปัญหาภาวะยากจน ปัญหาด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยาย
โอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการชักน าให้เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหา
ดังกล่าว ดังน้ัน คณะแพทย์ศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นทีม
สุขภาพครอบครัว (Family Health Team) เพื่อบริการวิชาการและ
วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 
และพัฒนาองค์ความรูสู่้ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
School of Management and Information Sciences 

ประวัติความเปน็มาโดยย่อ 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์ได้เริ่มก่อต้ังขึ้น 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2547 ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ที่ 040/2546 เบื้องต้นใช้ชื่อว่า “กลุ่มวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์” ซึ่งเป็นการแยกตัวออกจาก “กลุ่ม
ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมาในปี
การศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเปล่ียนชื่อเป็น มหาวิทยาลัย
พะเยา ส านักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงได้
ปรับเปล่ียนเป็น คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                
2 ปริญญา 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพ  

 และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

 และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

  และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย 

 และความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

     นักวิชาการสาธารณสุข นักส่งเสริมสุขภาพ ครูผู้ช่วยสอน              
ในหน่วยงานของรัฐบาล เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สถาบัน ส านักหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นักจัดการระบบบริการ
ด้านสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐบาล เอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบัน ส านักหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยชุมชน 

     นักวิชาการสาธารณสุข หรอืนักสาธารณสุขชุมชน ในหน่วยงาน
ของรัฐบาล เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์บริการ
สาธารณสุข สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักจัดการ
ระบบบริการด้านสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐบาล องค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบัน ส านัก 
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นักพัฒนาด้านสุขภาพ ผู้ช่วยนักวิจัย 
นักวิจัยภาครัฐและเอกชนงานอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

     นักวิชาการส่ิงแวดล้อม นักสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม นักอนามัย
ส่ิงแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐ เช่น              
กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมส่งเสริมสุขภาพส่ิงแวดล้อม 
ส านักนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ 
เจ้าหน้าที่ส่ิงแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ า ผู้ควบคุม
ระบบบ าบัดอากาศเสีย และผูค้วบคุมระบบการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม ประจ าโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทที่ปรกึษาด้าน
ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

     เจ้ าห น้าที่ ค วามปลอดภั ย ในการท างาน ระ ดับ วิช าชีพ              
ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นักวิชาการอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ นักสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม                       
ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนวิทยากรและ            
ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

     ราชการและรัฐวิสาหกิจ 

     เศรษฐกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านเศรษฐศาสตร์) 
นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิเคราะห์ 
นักสถิติ 

     หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท 

     พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ นักธุรกิจเจ้าหน้าที่
สถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตประกอบธุรกิจส่วนตัว 

สถานที่ตั้ง       
มหาวทิยาลัยพะเยา  
ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง 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     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

 สิ่งแวดล้อม  126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น   3(3-0-6) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

243101 ชีววิทยา1 4(3-3-8) 327112 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 2(1-2-3) 

327111 สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3) รวม 21 หน่วยกิต 

 เบื้องต้น     

รวม 21 หน่วยกิต    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(2-2-5) 

   126113 คณิตเศรษฐศาสตร์  3(2-2-5) 

   327113 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม 2(1-2-3) 

    สุขภาพ 1  

   รวม 8 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 

 ในสังคม  126250 เศรษฐศาสตร์การเงิน  3(0-0-6) 

124151 การบัญชีการเงิน  3(2-2-5)  และการธนาคาร  

126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  3(3-0-6) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

247241 สถิติธุรกิจ  3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 325101 อาชีวอนามัย 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต  และความปลอดภัย  

   329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ 3(0-0-6) 

   324322 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 
   327221 การส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 
    ตามกลุ่มวัย 1  

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 126311 เศรษฐมติิ  3(2-2-5) 

126340 การคลังสาธารณะ  3(2-2-5) 126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร  3(2-2-5) 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ทางธุรกิจ2  324326 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 
324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ  3(2-2-5) 324327 การฝกึปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

 และกฎหมายสาธารณสุข   บูรณาการ  

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 3(2-3-6) 327332 สารสนเทศสุขภาพ 2(1-2-3) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 

   รวม 20 หน่วยกิต 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   126312 เศรษฐกิจไทย 3(2-2-5) 
   327322 การเสริมสร้างความเข็มแข็ง  3(2-2-5) 
    ของชุมชน  

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ  3(2-2-5) 

126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร  3(2-2-5) 

324323 การบ าบัดโรคเบื้องต้น 3(2-2-5) 126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

324324 การบริหารงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ (ภาษาเลือก)  3(x-x-x) 

327314 การส่งเสริมสุขภาพจิต 2(1-2-3) 327331 การดูแลสุขภาพเบือ้งต้น  2(1-2-3) 

327323 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม 3(2-2-5) 327xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
 สุขภาพ 2  327xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

327324 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่ม 3(2-2-5) รวม 20 หน่วยกิต 

 วัย 2     

รวม 20 หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126411 สัมมนา 1(0-3-2) ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา 
126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 327491 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต  
126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 327492 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต  
324333 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 327493 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต  
324428 ระเบยีบวิธวีิจัย    3(2-2-5) รวม 6 หน่วยกิต 

327433 การศึกษาเฉพาะทางสุขศึกษา 2(1-2-3)    

 และส่งเสริมสุขภาพ     

รวม 15 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน  

และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

 และสิ่งแวดล้อม  126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น   3(3-0-6) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

243101 ชีววิทยา1 4(3-3-8) 325101 อาชีวอนามัย  3(2-2-5) 

รวม 19 หน่วยกิต  และความปลอดภัย  

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(2-2-5) 

   126113 คณิตเศรษฐศาสตร์  3(2-2-5) 

   324111 การสาธารณสุข 2(1-2-3) 

   รวม 8 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 

 ในสังคม  126250 เศรษฐศาสตร์การเงิน  3(0-0-6) 

124151 การบัญชีการเงิน  3(2-2-5)  และการธนาคาร  

126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  3(3-0-6) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

247241 สถิติธุรกิจ  3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 324232 การวางแผนและประเมิน 2(1-2-3) 

รวม 21 หน่วยกิต  สุขภาพชุมชน  

   329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
   รวม 20 หน่วยกิต 

      

    

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ 3(0-0-6) 

   324322 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 
   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(2-2-5 126311 เศรษฐมติิ  3(2-2-5) 

126340 การคลังสาธารณะ  3(2-2-5) 126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร  3(2-2-5) 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ทางธุรกิจ2  324327 การฝกึปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 
324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ  3(2-2-5)  บูรณาการ  

 และกฎหมายสาธารณสุข  XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 3(2-3-6) 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-3-6) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 324326 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 
   รวม 21 หน่วยกิต 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   126312 เศรษฐกิจไทย 3(2-2-5) 
   324431 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  2(2-2-5) 

   รวม 5 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ  3(2-2-5) 

126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร  3(2-2-5) 

324323 การบ าบัดโรคเบื้องต้น 3(2-2-5) 126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

324324 การบริหารงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ (ภาษาเลือก)  3(x-x-x) 

324331 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 324334 จติวิทยาและการให้ค าปรึกษา 2(2-2-5) 

324332 อนามัยชุมชน  3(2-2-5)  ด้านสุขภาพ  

324433 โภชนศาสตร์ 2(2-2-5) 330201 หลักพยาธวิิทยา 2(2-0-4) 
รวม 20 หน่วยกิต 341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

   XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   324231 การสื่อสารสุขภาพ  3(2-2-5) 

   324333 อนามัยครอบครัว 3(2-2-5) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 525 

 

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา 
126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 324441 ฝกึงานวิชาชีพ* 6(0-18-9) 

324428 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 324442 การศึกษาอสิระ* 6(0-18-9) 

324432 การบ าบัดโรคในระดับปฐมภูมิ 2(2-3-6) 324443 สหกิจศึกษา* 6(0-18-9) 

324434 คอมพิวเตอร์ส าหรับ 2(2-2-5) รวม 6 หน่วยกิต 

 งานสาธารณสุขชุมชน     

324435 ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน 2(1-2-3)    

324436 สัมมนา 1(0-2-1)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

 และสิ่งแวดล้อม  126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น   3(3-0-6) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

324111 การสาธารณสุข 2(1-2-3) รวม 19 หน่วยกิต 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)    

รวม 20 หน่วยกิต    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(2-2-5) 

   126113 คณิตเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 

   146132 การฟังและการพูดในชีวิต 3(2-2-5) 
    ประจ าวัน  

   รวม 9 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 

 ในสังคม  126250 เศรษฐศาสตร์การเงิน  3(0-0-6) 

124151 การบัญชีการเงิน  3(2-2-5)  และการธนาคาร  

126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  3(3-0-6) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

247241 สถิติธุรกิจ  3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 325101 อาชีวอนามัย 3(2-2-5) 
รวม 21 หน่วยกิต  และความปลอดภัย  

   361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-3-6) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

    

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ 3(0-0-6) 

   324322 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 
   329202 การจัดการและควบคุมระบบ 3(2-2-5) 
    ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

   รวม 9 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 126311 เศรษฐมติิ  3(2-2-5) 

126340 การคลังสาธารณะ  3(2-2-5) 126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร  3(2-2-5) 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ทางธุรกิจ2  324326 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 
324325 จรรยาบรรณวิชาชีพและ 3(2-2-5) 324327 การฝกึปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

 กฎหมายสาธารณสุข  บูรณาการ  

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 3(2-3-6) 329305 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6)  และความปลอดภัยของอาหาร 

รวม 18 หน่วยกิต 329306 การควบคุมพาหะน าโรค  2(1-2-3) 
    แมลง และสัตว์ฟันแทะ  

   365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 

   รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   126312 เศรษฐกิจไทย 3(2-2-5) 
   329307 การจัดการน้ าสะอาด 3(2-2-5) 
    และการจัดการคุณภาพน้ า  

   329310 การประเมินความเสี่ยง 3(2-2-5) 
    ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

   รวม 9 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ  3(2-2-5) 

126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร  3(2-2-5) 

324323 การบ าบัดโรคเบื้องต้น 3(2-2-5) 126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

324324 การบริหารงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ (ภาษาเลือก)  3(x-x-x) 

324433 โภชนศาสตร์ 2(1-2-3) 329203 การควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5) 
329308 มลพิษทางน้ าและเทคโนโลยี 3(2-2-5)  สิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

 การบ าบัดน้ าเสีย  329415 การจัดการเหตุร าคาญ กลิ่น 3(2-2-5) 
329309 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย 3(1-6-5)  และเสียง  

รวม 20 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   329413 การจัดการและควบคุม 3(2-2-5) 
    มลพิษอากาศ  

   329414 การประเมินผลกระทบ 3(2-2-5) 
    ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

      

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา 
126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 329491 การศึกษาอสิระ 6(0-18-9) 

324428 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 329492 ฝกึงานวิชาชีพ 6(0-18-9) 

329304 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 329493 สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 

 ในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม รวม 6 หน่วยกิต 

329411 การจัดการและควบคุมมลพิษ 3(2-2-5)    

 เสียงและความสั่นสะเทอืน     

329412 การจัดการและควบคุมระบบ 3(2-2-5)    

 บ าบัดของเสียอันตราย     

329416 สัมมนา 1(0-2-1)    

รวม 19 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและ 3(2-2-5) 100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

 สิ่งแวดล้อม  126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 

122140 ธุรกิจเบื้องต้น   3(3-0-6) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

243101 ชีววิทยา1 4(3-3-8) 325121 หลักความปลอดภัย 2(1-2-3) 
325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(2-2-5)  ในการท างาน  

รวม 22 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(2-2-5) 

   126113 คณิตเศรษฐศาสตร์  3(2-2-5) 

   325131 พืน้ฐานวิศวกรรมส าหรับ 2(1-2-3) 
    งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   รวม 8 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 

 ในสังคม  126250 เศรษฐศาสตร์การเงิน  3(0-0-6) 

124151 การบัญชีการเงิน  3(2-2-5)  และการธนาคาร  

126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  3(3-0-6) 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

247241 สถิติธุรกิจ  3(2-2-5)  ทางธุรกิจ 1  

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 325251 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)  

รวม 21 หน่วยกิต 329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ 3(0-0-6) 

   324322 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 
   325202 อาชีวเวชศาสตร์ 2(1-2-3) 
   รวม 8 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(2-2-5 126311 เศรษฐมติิ  3(2-2-5) 

126340 การคลังสาธารณะ  3(2-2-5) 126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร  3(2-2-5) 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ทางธุรกิจ2  324326 การป้องกันและควบคุมโรค 3(2-2-5) 
324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ  3(2-2-5) 324327 การฝกึปฏิบัติการภาคสนาม 3(0-9-5) 

 และกฎหมายสาธารณสุข   บูรณาการ  

325352 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง 3(1-4-4) 325353 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์ 2(0-6-3) 
 ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม   อุตสาหกรรม  

363219 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 3(2-3-6) 327332 สารสนเทศสุขภาพ 2(1-2-3) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 361353 จุลชีววิทยาปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

รวม 21 หน่วยกิต  และโรคติดเช้ือ  

   365210 ชีวเคมีเบื้องต้น 3(2-3-6) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   126312 เศรษฐกิจไทย 3(2-2-5) 
   325332 วิศวกรรมความปลอดภัย 2(1-2-3)  

   รวม 5 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ  3(2-2-5) 

126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร  3(2-2-5) 

324323 การบ าบัดโรคเบื้องต้น 3(2-2-5) 126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

324324 การบริหารงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 14xxxx พืน้ฐานวิชาชีพ (ภาษาเลือก)  3(x-x-x) 

325322 การบริหารงานอาชีวอนามัย  2(1-2-3) 325311 การยศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5) 
 และความปลอดภัย   ในการท างาน  

325341 กฎหมายอาชีวอนามัย  2(1-2-3) 325323 การประเมินและการจัดการ 2(1-2-3) 

 ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม   ความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย 

325424 กระบวนการผลิตและอันตราย 2(1-2-3)  และความปลอดภัย  

325425 การจัดการเพลิงไหม้ 2(1-2-3) 325333 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 
 และเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี   อุตสาหกรรม  

รวม 20 หน่วยกิต 325xxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา 
126XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 325413 การฝกึงานวิชาชีพ                   6 หน่วยกิต 

324428 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 325414 สหกิจศึกษา                           6 หน่วยกิต 

325412 สัมมนา 1(0-2-1) 325415 การศึกษาอสิระ                       6 หน่วยกิต 

325434 การระบายอากาศ 2(1-2-3) รวม 6 หน่วยกิต 

 ในทางอุตสาหกรรม     

325442 ระบบการจัดการมาตรฐาน  2(1-2-3)    

 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม    

325xxx วิชาเอกเลือก 2(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต    
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คณะแพทยศาสตร์ 
School of Medicine 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ 
วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแหง่วิทยาการต่างๆ ท่ีมี
คุณค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน คือ พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน ท่ีประชากรประสบปัญหาภาวะยากจน ปัญหา
ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการชักน าให้
เกิดความเจริญท่ียั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว 
ดังนั้น คณะแพทย์ศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นทีมสุขภาพ
ครอบครัว (Family Health Team) เพื่อบริการวิชาการและ
วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
สากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคม
เป็นสุข ภายใน 10 ปี 

คณะศิลปศาสตร์ 
School of Liberal Arts 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 เปิดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
การเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานท่ีท า
การชั่วคราววิทยาเขตท่ีโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานท่ีท าการมายัง ต าบลแม่กา อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา  
 ในปีการศึกษา 2544 ได้จัดตั้งกลุ่มวิชาต่างๆ เป็น 3 
กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละ
กลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นสาขาวิชา 
ส าหรับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้
มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การท่องเท่ียว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคม  
 ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะ
เป็นส านักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ 

สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคม และได้ เปิดสอนหลักสูตรเพิ่ มขึ้น  โดยมี
สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  
ได้แยกจากส านัก วิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดส านัก วิชา
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ท่ีตั้งขึน้ใหม่  
 ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ในปีการศึกษา 2548 ได้ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2550 เปิดหลักสูตร 
คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ           
บรรจุภัณฑ์  
 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 
ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชา           
ศิลปศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญา           
2 ปริญญา 
 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต 

 แพทย์แผนจีน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการ
สาธารณสุข นักวิชาการทั่วไป 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจนี 

 อาชีพในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและ
การประชาสัมพันธ์ เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เลขานุการ พนักงานบรษิัท เจ้าหน้าที่
ในองค์กรรัฐและเอกชน ล่าม นักแปล นักเขียน บรรณาธิการ 
เจ้าหน้าที่สายการบิน พนักงานบริการบนเครื่องบิน 

สถานที่ตั้ง       
มหาวิทยาลัยพะเยา  
ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3313-8, 1382 

โทรสาร 0 5446 6698, 0 5446 6660 

E-mail : medicineup2014@gmail.com 

 : libarts@up.ac.th 
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หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑติ  

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

 

แผนการศึกษา     

     

  ช้ันปีท่ี 1   

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
142121 การพัฒนาทักษะการฟัง 3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟัง 3(2-2-5) 
 และการพูดภาษาจีน 1   และการพูดภาษาจีน 2  

142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 142232 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 
 และการเขยีนภาษาจีน 1   และการเขยีนภาษาจีน 2  

142341 ไวยากรณ์จนี 1 3(2-2-5) 142342 ไวยากรณ์จนี 2 3(3-0-6) 
142301 ศิลปะและวัฒนธรรมจนี 3(3-0-6) 142429 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบ 3(2-2-5) 

รวม 15 หน่วยกิต  มาตรฐาน  

   รวม 15 หน่วยกิต 

      

 หมายเหตุ * จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยในความร่วมมือที่ประเทศจนี  

      

      

 ช้ันปีท่ี 2  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  และสิ่งแวดล้อม  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 142212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 

244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 2(2-0-4) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 

รวม 22 หน่วยกิต  เฉพาะ  

   242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 

   รวม 22 หน่วยกิต 
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    ภาคฤดูร้อน  

   142315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 3(2-2-5) 

   142464 การฟังภาษาจนีส าหรับ 3(2-2-5) 

    แพทย์จีน       (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต) 
   142465 การพูดภาษาจีนส าหรับ  3(2-2-5) 

    แพทย์จีน       (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต) 
   142466 การอ่านภาษาจีนส าหรับ 3(2-2-5) 

    แพทย์จีน       (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต) 
   รวม 3(9) หน่วยกิต 

      

      

 ช้ันปีท่ี 3  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001204    ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 322201 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 1 2(1-2-3) 
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 322215 อายุรกรรมทางการแพทย์ 3(3-0-6) 

328220 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์ 2(2-0-4)  แผนปัจจุบัน  

 แผนจีน 1  365211 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

328221 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์ 3(3-0-6) 366213 พยาธวิิทยา 3(2-3-6) 

 แผนจีน 2  328211 แพทย์แผนจนีกับระบบ 2(2-0-4) 
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6)  สุขภาพไทย  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 328222 การตรวจวินิจฉัย 4(3-3-8) 

367205 สรีรวิทยา 4(3-3-8)  ทางการแพทย์แผนจนี  

322103 จติวิทยาทางการแพทย์ 1(1-0-2) 341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวม 22 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคฤดูร้อน  

   142101 ประวัติศาสตร์และสังคมจนี 3(3-0-6) 

   14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

   14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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 ช้ันปีท่ี 4  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 142224 การพัฒนาทักษะการฟังและ 3(2-2-5) 
 ทางสังคม   การพูดภาษาจีน 4  

142223 การพัฒนาทักษะการฟัง 3(2-2-5) 142363 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2  3(2-2-5) 

 และการพูดภาษาจีน 3   (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต) 
142362 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1 3(2-2-5) 328311 กฎหมายและจรรยาบรรณ 2(2-0-4) 

 (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต) 328323 ต ารับยาจนี 1 3(3-0-6) 

322309 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 2(1-2-3) 328324 ต ารับยาจนี 2 3(3-0-6) 

328320 ฝังเข็มและการรมยา 1 3(3-0-6) 328325 ทุยหนา 1 2(1-2-3) 

328321 เภสัชวิทยาจนี 1 4(4-0-8) 328326 ทุยหนา 2 3(2-2-5) 

328322 เภสัชวิทยาจนี 2 3(3-0-6) 328327 ฝังเข็มและการรมยา 2 2(1-2-3) 

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) 328328 ฝังเข็มและการรมยา 3 3(2-2-5) 

รวม 21(3) หน่วยกิต รวม 21(3) หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   142317 การแปลภาษาจนี 1 3(2-2-x) 

   14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

   14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



540 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

 ช้ันปีท่ี 5  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

328420 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์ 3(0-6-3) 142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 แผนจีน  142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

328421 คัมภีร์โบราณทางการแพทย์ 4(4-0-8) 328412 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 
 แผนจีน  328425 จักษุทางการแพทย์แผนจนี 2(2-0-4) 

328422 โรคกระดูกทางการแพทย์ 4(4-0-8) 328426 โรค หู คอ จมูก 2(2-0-4) 

 แผนจีน   ทางการแพทย์แผนจนี  

328423 อายุรกรรมแพทย์จีน 1 5(3-6-9) 328428 สัมมนา 1(0-2-1) 

328424 อายุรกรรมแพทย์จีน 2 5(3-6-9) 328427 สูตินรเีวชทางการแพทย์ 4(2-4-6) 

รวม 21 หน่วยกิต  แผนจีน  

   328429 อายุรกรรมภายนอกทาง 4(4-0-8) 

    การแพทย์แผนจนี  

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

   14xxxx วิชาโท 3(x-x-x) 

   328121 ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
    การแพทย์แผนจนี  

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

 ช้ันปีท่ี 6  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

328530 ฝกึงานทางคลินิก 1 15 หน่วยกิต 328531 ฝกึงานทางคลินิก 2 15 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 

      

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะศิลปศาสตร์ 
School of Liberal Arts 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 เปิดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
การเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานท่ี            
ท าการชั่วคราววิทยาเขตท่ีโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมา       
ในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานท่ีท าการมายัง ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
 ใน ปี ก า รศึ ก ษ า  2544 ได้ จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม วิ ช าต่ า ง  ๆ                  
เป็น  3 กลุ่ ม วิชา คือกลุ่ ม วิชาศิ ลปศาสตร์  กลุ่ ม วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่ม วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร
ออก เป็ น ส า ขา วิช า  ส าห รั บ ก ลุ่ ม วิ ช าศิ ล ปศ าส ต ร์ 
ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้
มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การท่องเท่ียว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคม  
 ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะ
เป็นส านักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ 
สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคม และได้ เปิดสอนหลักสูตรเพิ่ มขึ้น  โดยมี
สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  
ได้แยกจากส านัก วิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดส านัก วิชา
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ท่ีตั้งขึน้ใหม่  
 ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ในปีการศึกษา 2548 ได้ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิ ต  สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่ น  ใน ปีการศึ กษา  2550                
เปิดหลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 
ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี            
2 ปริญญา 
 1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี 

 อาชีพในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและ
การประชาสัมพันธ์ เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เลขานุการ พนักงานบรษิัท เจ้าหน้าที่
ในองค์กรรัฐและเอกชน ล่าม นักแปล นักเขียน บรรณาธิการ 
เจ้าหน้าที่สายการบิน พนักงานบริการบนเครื่องบิน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศส 

 เจ้าหน้าที่ในสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ นักวิเทศ
สัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เลขานุการและเจ้าหน้าที่
ฝา่ยบุคคลของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนบุคลากรในวงการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสายการบิน อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในบริษัทน าเข้าและส่งออกสินค้า พนักงาน
ประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักเขียน 
นักวิชาการ และนักแปล 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

 เจ้าหน้าที่ ด้านการต่างประเทศที่ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ             
ในการติดต่อส่ือสารของทุกหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน 
เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม 
สายการบิน การประชาสัมพันธ์ การน าเข้าและส่งออกสินค้า             
การห นังสือพิมพ์  และส่ือ ส่ิงพิ มพ์  ล่ าม  นักแปล นัก เขียน 
บรรณาธิการ บุคลากรทางการศึกษา (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติม หลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

สถานที่ตั้ง 
คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1382  
โทรสาร.0 5446 6660 

E-mail : libarts@up.ac.th 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย  3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
 และสิ่งแวดล้อม  142121 การพัฒนาทักษะการฟัง 3(2-2-5) 
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)  และการพูดภาษาจีน 1  

146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์ 3(3-0-6) 146132 การฟังและการพูด 3(2-2-5) 
 และการอ่านสะทอ้นคดิ   ในชีวิตประจ าวัน  

รวม 15 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   142122 การพัฒนาทักษะการฟัง 3(2-2-5) 
    และการพูดภาษาจีน 2  

   146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขยีน 3(3-0-6) 
   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 142214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 3(2-2-5) 
 ในสังคม  146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6) 
142213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 146164 สัทศาสตร์และสรวิทยา 3(2-2-5) 
146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง 3(2-2-5) รวม 15 หน่วยกิต 

 ความคิดเห็น     

รวม 15 หน่วยกิต    
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   142223 การพัฒนาทักษะการฟัง 3(2-2-5) 
    และการพูดภาษาจนี 3  

   146212 การเขยีนย่อหน้า 3(2-2-5) 
   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน  3(2-2-5) 142224 การพัฒนาทักษะการฟัง 3(2-2-5) 
 และการเขยีนภาษาจีน 1   และการพูดภาษาจนี 4  

142315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 3(2-2-5) 142232 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) 
146242 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)  และการเขยีนภาษาจีน 2  

146233 การฟังและการพูดประเด็น 3(2-2-5) 142341 ไวยากรณ์จนี 1 3(3-0-6) 
 ทางสังคมปัจจุบัน  146234 การฟังและการพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-5) 
146265 ระบบค าและวากยสัมพันธ์ 3(2-2-5) 146245 วรรณกรรมร้อยแก้ว 3(3-0-6) 

รวม 15 หน่วยกิต 146364 อรรถศาสตร์ 3(2-2-5) 
   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   142101 ประวัติศาสตร์และสังคมจนี 3(3-0-6) 
   146311 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

142317 การแปลภาษาจนี 1 3(2-2-5) 142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

146346 กวีนิพนธ ์ 3(3-0-6) 146347 บทละคร 3(2-2-5) 
146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
 และบริการ  รวม 15 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต    
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   142xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   146423 หลักการแปล 3(3-0-6) 
   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา      ส าหรับผูเ้รียน 146483 การศึกษาอสิระแล้ว  
142483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

  หรือ 142481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต   หรือ 

   142482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

      

        ส าหรับผูเ้รียน 142483 การศึกษาอสิระแล้ว  
   ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

   146481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

     หรือ 

   146482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

แผนการศึกษา     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 145141 สัทศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส 3(2-2-5) 
 และสิ่งแวดล้อม  145104 ภาษาฝร่ังเศส 2 3(2-2-5) 
145103 ภาษาฝร่ังเศส 1 3(2-2-5) 146132 การฟังและการพูด 3(2-2-5) 
146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์ 3(2-2-5)  ในชีวิตประจ าวัน  

 และการอ่านสะทอ้นคดิ  รวม 15 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   145111 การฟังและการพูด 3(2-2-5) 
    ภาษาฝร่ังเศส 1  

   146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขยีน 3(3-0-6) 
   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 145202 ภาษาฝร่ังเศส 4 3(2-2-5) 
 ในสังคม  146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6) 
145201 ภาษาฝร่ังเศส 3 3(2-2-5) 146164 สัทศาสตร์และสรวิทยา 3(2-2-5) 
146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง 3(2-2-5) รวม 15 หน่วยกิต 

 ความคิดเห็น     

รวม 15 หน่วยกิต    
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   145112 การฟังและการพูด 3(2-2-5) 
    ภาษาฝร่ังเศส 2  

   146212 การเขยีนย่อหน้า 3(2-2-5) 
   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

145221 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 145222 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 
 ภาษาฝร่ังเศส 1   ภาษาฝร่ังเศส 2  

145241 ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศสเบื้องต้น 3(2-2-5) 145251 อารยธรรมฝร่ังเศส 3(3-0-6) 
146242 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 146234 การฟังและการพูด 3(2-2-5) 
146233 การฟังและการพูดประเด็น 3(2-2-5)  ในที่สาธารณะ  

 ทางสังคมปัจจุบัน  146245 วรรณกรรมร้อยแก้ว 3(3-0-6) 
146265 ระบบค าและวากยสัมพันธ์ 3(2-2-5) 146364 อรรถศาสตร์ 3(2-2-5) 

รวม 15 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   145301 ภาษาฝร่ังเศส 5 3(2-2-5) 
   146311 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 145xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 
145331 วรรณคดีฝร่ังเศสเบื้องต้น 3(3-0-6) 145371 การแปลภาษาฝร่ังเศสเบื้องต้น 3(2-2-5) 
145xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 145xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 
145xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 146347 บทละคร 3(2-2-5) 
146346 กวีนิพนธ ์ 3(3-0-6) 146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
146374 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) รวม 15 หน่วยกิต 

 และการบริการ     

รวม 18 หน่วยกิต    
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   145xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 
   145xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 
   146423 หลักการแปล 3(3-0-6) 
   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา 

145483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต  -  ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบยีน 146483  
146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่ 5  

รวม 6 หน่วยกิต 145481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

   145482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

      

    -  ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบยีน 145483 

   ในภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่ 5  

   146481 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

   146482 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

   รวม 6 หน่วยกิต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



วิทยาลัยการศึกษา 

College of Education 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัด
ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา           
ได้ เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิต
วิทยาลัยจึงเปลี่ยนเป็น ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ 
ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยาได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัย
พะเยา ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็น
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
พะเยา โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 (3) 
ม าต รา  8  แล ะม าตรา  2 1  แห่ งพ ระ ราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมคร้ังที่ 
5/2556 เม่ือวันที่ 14 กันยายนพ.ศ. 2556 ให้เปลี่ยน
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็น วิทยาลัยการศึกษา และ
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

 ทั้งนี้หลักสูตรการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ภายใต้การ
บริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรด้าน
การศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึง
เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนามาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม 
และมช่ืีอเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาโดยทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์ 

School of Science  

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา”  และในปีการศึกษา 2544 ไดป้รับ
โครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น ส านักวิชา วันที่ 22 
มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้มีการแบ่งการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศิลปศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
เปิดสอน 7 หลักสูตรดว้ยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติของประชากร 
โดยเฉพาะอ ย่างย่ิ ง การน า เอาองค์ ความรู้  นวัตกรรม                     
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม      
ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือตอนบน 
ที่คาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวชิาชีพช้ันสูง   
 วันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัย
นเรศวร มีมติเปลี่ยนช่ือ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” และ  
ในวันที่  12 กรกฎาคม พ .ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น วันที่ 
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การจัดตัง้เป็น “มหาวทิยาลัยพะเยา” และแยกเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ ปรัชญามหาวิทยาลัยคือ “ปัญญาเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ยกฐานะเป็น “คณะ
วิทยาศาสตร์” ตัง้แต่บัดนั้นเป็นต้นมา  

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี                    
2 ปริญญา 
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา    

 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  
 และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกิส์  

5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยีการกีฬา 

สถานท่ีตัง้       

มหาวิทยาลัยพะเยา  
ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1374, 1713 

โทรสาร 0 5446 6691, 0 5446 6664 

E-mail : CE@up.ac.th 

 : Science_sc@hotmail.com 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

161111 ปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

244101 ฟิสิกส์  1  4(3-3-8) 241121 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

รวม 20 หน่วยกิต 244102 ฟิสิกส์  2  4(3-3-8) 
   รวม 22 หน่วยกิต 

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113ภาษาอังกฤษ 

   เชิงวิชาการ 3(2-2-5)  
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161212 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

241211 ทฤษฎีเซต 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

   161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  สารสนเทศทางการศึกษา  

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 

004xxx  กลุ่มวิชาพลานามัย  1(0-2-1) 241223 ทฤษฎีจ านวน 3(2-2-5) 

00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก** 3(x-x-x) 241224 พีชคณิตนามธรรม 1 3(2-2-5) 

รวม 20 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเลือกเสรี**  3(x-x-x) 

หมายเหตุ ** ให้นิสิตเลือกเรียน 003132 ไทยและประชาคม 00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*** 3(x-x-x) 

โลก  3(3-0-6) รวม 18 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

   **   ให้นิสิตเรียน 146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์  
          เฉพาะ 3(3-0-6) English for Specific Purpose  เรียนเพิ่มเติม 

          หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
   *** ให้นิสิตเลือกเรียน 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ

การศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)  
      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161211 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

    และการจัดการช้ันเรียน  

   247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161311 การวัดและประเมินผล 3(2-2-5)  161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 การเรียนรู้  241323 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 1 3(2-2-5) 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1    3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

241322 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น  3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก* 3(x-x-x) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 24xxxx วิชาเอกเลือก** 3(x-x-x) 

24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 24xxxx วิชาเอกเลือก*** 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 241321 แคลคูลัสขัน้สูง 
3(2-2-5)  

   ** ให้นิสิตเลือกเรียน 241322 อนุกรมฟูเรียร์และการ
ประยุกต์ 3(2-2-5)  

   *** ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเอกเลือก กลุ่มคณิตศาสตร์หรือ
กลุ่มสถิติ    

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

241421 สัมมนา  1(0-2-1) 241441 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

241422 โครงงาน 3(0-6-3) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 
24xxxx วิชาเอกเลือก* 3(x-x-x) 161432 การสอนคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติ 1(30 ช่ัวโมง) รวม 10 หน่วยกิต 

 การวิชาชีพครู     

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)    

161431 การสอนคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)    

241324 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลข 2 3(2-2-5)    

รวม 17 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเอกเลือก กลุ่มคณิตศาสตร์     

หรือกลุ่มสถิติ        

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161511 การปฏิบัติการสอน  6 161512 การปฏิบัติการสอน  6 

 ในสถานศึกษา  1                    (360ช่ัวโมง)  ในสถานศึกษา  2    (360ช่ัวโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี 
 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย  1(0-2-1) 
243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

161111 ปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 
หมายเหตุ * ให้นิสิตเรียนรายวิชาของหลักสูตร วท.บ. (เคมี)  161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

เพิ่มเติม คอื 242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี  รวม 23 หน่วยกิต 

2(2-0-4) Chemical Laboratory Safety    

   
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

 161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

146111 การอ่านและการเขยีน          3(3-0-6)  ทอ้งถ่ิน*  

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7) 00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 

242221 เคมีวิเคราะห์ **          4(3-3-8) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(2-2-5) 

242141 เคมีอนิทรีย์ 1 4(3-3-8)  เฉพาะ  

161212 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 242242 เคมีอนิทรีย์ 2 4(3-3-8) 

รวม 21 หน่วยกิต 247221 สถิติวิเคราะห์        3(2-2-5) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 003132 ไทยและประชาคม 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

โลก 3(3-0-6)  สารสนเทศทางการศึกษา  

** เทยีบได้กับรายวิชา  242221 เคมีวิเคราะห์ I 4(3-3-8)   รวม 19 หน่วยกิต 

ใน วท.บ.เคมี 60 หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 002121  สารสนเทศ 

 ศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)  
              * ให้นิสิตเรียนรายวิชาของหลักสูตร วท.บ. (เคมี) 
 เพิ่มเติม คอื 242251 ศัพท์วิทยาทางเคมี 

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161211 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

    และการจัดการช้ันเรียน  

   00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113  ภาษาอังกฤษ 

   เชิงวิชาการ 3(3-2-6) 
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1    4(3-3-8) 242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2       4(3-3-8) 

242321  เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์  4(3-3-8) 242332 เคมีอนินทรีย์ 2                      4(3-3-8) 

 ทางเคมี    365215 ชีวเคมีทั่วไป 4(3-3-8) 

242331 เคมีอนินทรีย์ 1      3(3-0-6) 242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิทรีย์       4(4-0-8) 242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

161311 การวัดและประเมินผล 3(2-2-5)  รวม 21 หน่วยกิต 

 การเรียนรู้     

รวม 21 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

241421 สัมมนา  1(0-2-1) 242452 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 
243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 161434 การพัฒนาสื่อการสอนทางเคมี  3(2-2-5) 
161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) รวม 10 หน่วยกิต 

 วิชาชีพครู     

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)    

161433 ทักษะและเทคนิคการสอน  3(2-2-5)    

 ทางเคมี     

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 17 หน่วยกิต    
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  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161511 การปฏิบัติการสอน  6 161512 การปฏิบัติการสอน  6 

 ในสถานศึกษา  1 (360 ช่ัวโมง)  ในสถานศึกษา  2                    (360ช่ัวโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

161111 ปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

   รวม 22 หน่วยกิต 

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ  3(2-2-5) English for Academic Purposes 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 

004xxx  กลุ่มวิชาพลานามัย  1(0-2-1) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

00xxxx  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x)  สารสนเทศทางการศึกษา  

161212 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 
242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 
243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 365215 ชีวเคมีทั่วไป 4(3-3-8) 
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 003132 ไทยและประชาคมโลก   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 002121 สารสนเทศศาสตร์ 
3(3-0-6) Thai and the World Community เพื่อการศึกษาคน้คว้า 3(3-0-6) Information Science for  

   Study and Research 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161211 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

    และการจัดการช้ันเรียน  

   003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

    ทอ้งถ่ิน*  

   003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146111 การอ่านและการเขยีน  3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ     วัตถุประสงค์เฉพาะ  

161311 การวัดและประเมินผล 3(2-2-5)  161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 การเรียนรู้  243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) 
243341 พันธุศาสตร์  4(3-3-8) 243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 
247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 
361201 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 22 หน่วยกิต 

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161313 การประกันคุณภาพ 3(2-2-5) 

    การศึกษา  

   161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1 243492 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

 วิชาชีพครู (30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 
161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 161436 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 
161435 ทักษะและเทคนิคการสอน  3(2-2-5)  ทางชีววิทยา 2  

 ทางชีววิทยา 1  รวม 10 หน่วยกิต 

241421 สัมมนา 1(0-2-1)    

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 17 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเรียนรายวิชาของหลักสูตร วท.บ.     

(ชีววิทยา) เพิ่มเติม คอื 243401 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6)    

Research    

      

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161511 การปฏิบัติการสอน  6 161512 การปฏิบัติการสอน  6 

 ในสถานศึกษา 1           (360ช่ัวโมง)  ในสถานศึกษา 2           (360ช่ัวโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 
005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 
248111 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพลศึกษา 3(3-0-6) 005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 
 และวิทยาศาสตร์การกีฬา   Life Skills  

248260 หลักการฝกึและสอนฟุตบอล 1(0-2-1) 004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(x-x-x) 

248242 การทดสอบสมรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี* 3(x-x-x) 248160 หลักการฝกึและสอนยิมนาสติก 1(0-2-1) 
รวม 19 หน่วยกิต 248221 การเรียนรู้ทักษะกลไก 3(2-2-5) 

หมายเหตุ : วิชาเลือกเสรีใหเ้ลือกเรียน 244104 ฟิสิกส์ 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(3-2-6) 
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ* 3(2-3-6) รวม 22 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา  3(2-2-5) 
   248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
   รวม 6 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก** 3(x-x-x)  ทอ้งถ่ิน*  

146111 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 
 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*** 3(x-x-x) 

161212 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 
248201 จติวิทยาการกีฬา 3(2-2-5)  เฉพาะ  

248261 หลักการฝกึและสอนวอลเลย์บอล 1(0-2-1) 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
248266 หลักการฝกึและสอนว่ายน้ า 1(0-2-1)  สารสนเทศทางการศึกษา  

367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 248215 การฝึกด้วยแรงต้าน 1(0-2-1) 
รวม 20 หน่วยกิต  และน้ าหนักตัว****  

   248262 หลักการฝกึและสอนกรีฑา 1(0-2-1) 
   248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 
   248323 เวชศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 
   รวม 20 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ   1. ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา* 
               2. วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*** ให้ เลือกเรียน 
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการคน้คว้า 3(3-0-6) 
               3. ให้นิสิตเรียนรายวิชาของหลักสูตร วท.บ.
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) เพิ่มเติม 
คอื 248215 การฝกึด้วยแรงต้านและน้ าหนักตัว**** 1(0-2-1) 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161211 การจัดการเรียนรู้และ 3(2-2-5) 
    การจัดการช้ันเรียน  

   248481 เพศศึกษาและโครงการสวัสดิ 3(2-2-5) 
    ศึกษาในโรงเรียน  

   248241 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง 3(2-2-5) 
    วิทยาศาสตร์การกีฬา  

   รวม 9 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
248314 การออกก าลังกายด้วยจังหวะ 1(0-2-1) 248322 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย         3(2-2-5) 

 และการเต้น**  248331 สถิติและการประเมินผล 3(2-2-5) 
248361 หลักการฝกึและสอนบาสเกตบอล 1(0-2-1)  ทางพลศึกษาและการกีฬา  

248381 โภชนาการเพื่อสุขภาพและ 3(2-2-5) 248186 การบริหารพลศึกษา 3(3-0-6) 
 การกีฬา   และโปรแกรมพลศึกษา  

248497 การจัดการเรียนรู้และสื่อ 2(2-2-5) 248496 การพัฒนาหลักสูตรและ 3(2-2-5) 
 การสอนพลศึกษา   การวิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 248351 วิทยาศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 
248185 ยาและสิ่งเสพติด 3(3-0-6)  และพลศึกษาส าหรับผู้พิการ  

248xxx วิชาเอกเลือก* 1(x-x-x) 248472 ผูก้ ากับลูกเสือ 3(2-2-5) 
248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 22 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  1. วิชาเอกเลือก* ให้เลือกเรียน  
               248162 หลักการฝึกและการสอนกิจรรมเข้า
จังหวะและแอโรบิค 1(0-2-1) และให้เทียบเป็นรายวิชา 
248314 การออกก าลังกายด้วยจังหวะการเต้น 1(0-2-1)             
ในหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 
               2 . รายวิชา  248 185  ยาและสิ่ งแวดล้ อม                 
เป็นรายวิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 248384 ยาและสิ่งเสพติด 
ตามหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 

   

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
   161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

   161439 หลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
    พลศึกษาระดับประถมศึกษา  

   รวม 9 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

248411 หลักการฝกึการออกโปรแกรม 3(2-2-5) 248492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต   
 การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 

248413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(0-4-2)                          161440 หลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(2-2-5)          
 และนิสิตอาสา*   ระดับมัธยมศึกษา  

248431 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) รวม 10 หน่วยกิต 

248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 3(2-2-5) หมายเหตุ รายวิชา 248498 การศึกษาอสิระ* ไม่มีการ 
 การกีฬา  ลงทะเบยีนเรียน เนื่องจาก มีการเทยีบรายวิชา 161511  

248498 การจัดสิ่งแวดล้อมและช้ันเรียน 3(2-2-5) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หรือ รายวิชา 161512 

 ทางพลศึกษา  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x)    

248xxx วิชาเอกเลือก 1(x-x-x)    

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1    

 วิชาชีพครู (30 ช่ัวโมง)    

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)    

รวม 19 หน่วยกิต    

หมายเหตุ  เรียนเพิ่มรายวิชา 248413 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและนิสิตอาสา* ของหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา) 

   

      

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161511 การปฏิบัติการสอน  6 161512 การปฏิบัติการสอน  6 

 ในสถานศึกษา 1           (360ช่ัวโมง)  ในสถานศึกษา 2           (360ช่ัวโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์  1  4(3-3-8) 244102 ฟิสิกส์  2  4(3-3-8) 
244181 กระบวนวิธทีางวิทยาศาสตร์เชิง       1(0-3-2) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 ฟิสิกส์      รวม 20 หน่วยกิต 

161111 ปรัชญาการศึกษา    3(3-0-6)    

รวม 21 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

   001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 
   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย  1(0-2-1)  ทอ้งถ่ิน*  

161212 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

241225 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

244201 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 
244211 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6)  เฉพาะ  

244281 การทดลองฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 244231 การสั่นสะเทอืนและคลื่น 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x) 244232 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก** 3(x-x-x) 244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(3-0-6) 

รวม 22 หน่วยกิต 244282 การทดลองฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน  003132 ไทยและประชาคม 161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

โลก 3(3-0-6) Thai and the World Community  สารสนเทศทางการศึกษา  

** ให้นิสิตเลือกเรียน  001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  รวม 22 หน่วยกิต 

3(3-0-6) English for Academic Purposes หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 002121 สารสนเทศศาสตร์  
   เพื่อการศึกษาคน้คว้า 3(3-0-6) 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161211 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

    และการจัดการช้ันเรียน  

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

244221 อุณหฟิสิกส์ 3(3-0-6) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

244241 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 244321 กลศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 ส าหรับฟิสิกส์  244382 การทดลองฟิสิกส์   1(0-3-2) 

244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 244492 โครงงานฟิสิกส์ 2(0-6-3) 

244331 ทัศนศาสตร์ 3(3-0-6) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

244381 การทดลองฟิสิกส์  3 1(0-3-2) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

161311 การวัดและประเมินผล  3(2-2-5) 24xxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 การเรียนรู้  รวม 21 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 22 หน่วยกิต    

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   161313 การประกันคุณภาพ  3(2-2-5) 

    การศึกษา  

   161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

244491 สัมมนา 1(0-3-2) 241441 การศึกษาอสิระ      6 หน่วยกิต 

244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 
244xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 161438 การสอนฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) 
161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) รวม 10 หน่วยกิต 

 วิชาชีพครู     

161412 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6)    

161437 การสอนฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 17 หน่วยกิต    

หมายเหตุ * ให้นิสิตเรียนรายวิชาของหลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์)    

เพิ่มเติม คอื 244445 นวัตกรรมและการประดิษฐ์ 3(2-2-5)    

      

                                                                

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

161511 การปฏิบัติการสอนใน  6 161512 การปฏิบัติการสอนใน  6 

 สถานศึกษา  1                    (360ช่ัวโมง)  สถานศึกษา  2                    (360ช่ัวโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



วิทยาลัยการศึกษา 

College of Education 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัด
ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา ได้
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัย
จึงเปลี่ยนเป็น ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ ต่อมาใน
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พะเยาได้ รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา 
ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัย
การศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8 
และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2556 เม่ือวันที่ 14 
กันยายนพ.ศ. 2556 ให้ เปลี่ยนวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่องเป็น วิทยาลัยการศึกษา และให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

 ทั้งนี้หลักสูตรการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอน
ตั้ งแต่ยั งเป็ นมหาวิทยาลัยน เรศวร พะเยา ภายใต้                  
การบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตร
ด้านการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา จึงเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนามาจาก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเป็นหลักสู ตร              
ที่ได้รับความนิยม และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวง
การศึกษาโดยทั่วไป 

คณะศิลปศาสตร์ 
School of Liberal Arts 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 เปิดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
การเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานท่ีท า
การชั่วคราววิทยาเขตท่ีโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานท่ีท าการมายัง ต าบลแม่กา อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา  
 ใน ปี ก า รศึ ก ษ า  2544 ได้ จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม วิ ช าต่ า ง  ๆ                  
เป็น  3 กลุ่ ม วิชา คือกลุ่ ม วิชาศิ ลปศาสตร์  กลุ่ ม วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่ม วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร

ออก เป็ น ส า ขา วิช า  ส าห รั บ ก ลุ่ ม วิ ช าศิ ล ปศ าส ต ร์ 
ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้
มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การท่องเท่ียว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคม  
 ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะ
เป็นส านักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ 
สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคม และได้ เปิดสอนหลักสูตรเพิ่ มขึ้น  โดยมี
สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  
ได้แยกจากส านัก วิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดส านัก วิชา
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ท่ีตั้งขึน้ใหม่  
 ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ในปีการศึกษา 2548 ได้ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น ในปีการศึกษา 2550 เปิด
หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 
ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาศิลป
ศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี             
2 ปริญญา 

 1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษา 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 2.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1374, 1681 
โทรสาร.0 5446 6691, 0 5446 6660 

E-mail : CE@up.ac.th 

 : libarts@up.ac.th 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

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

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 
005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3)  ทอ้งถ่ิน*  

144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี 3(2-2-5) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 

 ประสิทธิภาพ  005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 
144140 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 144114 การพูด 3(2-2-5) 

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 144130 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6) 
รวม 18 หน่วยกิต 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 
   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144221 ไวยากรณ์ไทย 3(3-0-6) 005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 
144230 วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6)           144210 การเขยีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 เฉพาะ  14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 161212 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 
 สารสนเทศทางการศึกษา  00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) รวม 21 หน่วยกิต 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)    

รวม 21 หน่วยกิต    
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
   161211 การจัดการเรียนรู้และการจัด 3(2-2-5) 
    การช้ันเรียน  

   144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144330 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 914433  คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

161311 การวัดและประเมินผล 3(2-2-5) 144398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 
 การเรียนรู้  161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 

14xxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 21 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
   161441 วิธีสอนและนวัตกรรมทาง 3(2-2-5) 
    การสอนภาษาไทย  

   161xxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 
 วิชาชีพครู  144453 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) รวม 7 หน่วยกิต 

161442 การสอนจุลภาคในภาษาไทย 3(2-2-5)    

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

144xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 19 หน่วยกิต    

      

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 
 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย          3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 146112 การอ่านและการเขยีน 3(2-2-5) 

146111 การอ่านและการเขยีน  3(2-2-5)  ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์  

 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ  146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

161111 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 161112 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161113 หลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 
   รวม 3 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146211 การอ่านและการเขยีนขัน้สูง 3(2-2-5) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา 3(3-0-6) 

146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)  ทอ้งถ่ิน*  

146262 สัทศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 003136 พะเยาศึกษา* 3(2-2-5) 
161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 146232 การพูดและการน าเสนอในที่ 3(2-2-5) 

 สารสนเทศทางการศึกษา   สาธารณะ  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)  เบื้องต้น   

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 146263 วากยสัมพันธภ์าษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต  เบื้องต้น  

   146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

    ทางธุรกิจ 1  

   161212 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 
   xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

   หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161211 การจัดการเรียนรู้และ  3(2-2-5) 
    การจัดการช้ันเรียน                        

   146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146321 หลักการแปล 1 3(3-0-6) 146322 หลักการแปล 2 3(3-0-6) 

146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6) 161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 146398 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) 

 161443 การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณา 3(2-2-5) 146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 

 การส าหรับครูภาษาอังกฤษ  146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) 

146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  3(x-x-x) รวม 21 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต    

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

   161XXX วิชาชีพครูเลือก  3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

   146483 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 

161411 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ 1(30 ช่ัวโมง) 161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(60 ช่ัวโมง) 
 วิชาชีพครู  รวม 7 หน่วยกิต 

161412 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6)    

161444 การสอนจุลภาคส าหรับครู 3(2-2-5)    

 ภาษาอังกฤษ     

146xxx วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม 3(x-x-x)    

146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

146xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 19 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

161511 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 161512 การปฏิบัติการสอนใน 6 (360 ช่ัวโมง) 
 สถานศึกษา 1   สถานศึกษา 2  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
School of Agriculture and Natural Resources   

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 การจัดการเรียนการสอนในคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลั ยพะ เยา  ซึ่ ง เ ดิมคือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ก่อตั้งขึ้น
ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิ .ย. 2538 โดยเปิดรับนสิิต
สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกใน               
ปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดย
ด า เนินการจัดการหลักสูตรภายใต้คณะเกษตรศาสตร์  
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
บริหารหลักสูตรโดยส านักวชิาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
 ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้มีการปรับโครงสร้างการ
บริหารงานภายในวิทยาเขตโดยมีการปรับโครงสร้างด้าน
วิชาการขึ้นใหม่  ประกอบด้วย ส านักวิชาเกษตรศาสตร์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักวิชาวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา 
2553  มหาวิทยาลั ยพะ เยา  ได้ รั บการยกฐานะใ ห้ เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยเปลี่ยนช่ือจากช่ือมหาวทิยาลัย
นเรศวร พะเยา เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา และส านักวิชา
เกษตรศาสตร์และทรัพยาการธรรมชาติ จึงเปลี่ยนเป็นคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัย
พะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร 
โดยเฉพาะอย่าง ย่ิ งการน าองค์ความรู้  นวัตกรรมด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร สัตวศาสตร์                  
การประมง วิทยาศาสตร์ และ เทคโน โล ยีก ารอ าหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และ
สังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว ยังช่วยลดความแออัด
และค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในภาคเหนือ
ตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัย
สว่นกลางหรือภูมิภาคอื่น 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

School of Management and Information Sciences 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เริ่มก่อตัง้
ขึ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2547 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 040/2546 เบื้องต้นใช้ช่ือว่า 
“กลุ่มวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์” ซึ่งเป็นการ
แยกตัวออกจาก “กลุ่มศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” 
ในปัจจุบัน ต่อมาในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ และ
เปลี่ยนช่ือเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นคณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี               
ควบปริญญาโท 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง               
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทาง
อาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 

สถานท่ีตั้ง       

มหาวิทยาลัยพะเยา  
ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3156 และ 0 5446 6666  
ตอ่ 1500,1508 

โทรสาร 0 5446 6719 และ 0 5446 6692 

E-mail : agri@up.ac.th 

 : mis@up.ac.th 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการประมง 
 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)  

  :  Bachelor of Science (Fisheries)  

 ช่ือย่อ  :  วท.บ. (การประมง)  

  :  B.Sc. (Fisheries)  

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า         127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                         91 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                         19 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

 Mathematics I   General Microbiology  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 General and Organic Chemistry        General Biochemistry  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)    

 Biology I     
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 กลุ่มวิชาพื้นฐาน   จ านวน                        34 หน่วยกิต 

146132 การฟังและการพูดใน 3(2-2-5) 201323 โรคและปรสิตของสัตว์น  า 3(2-3-6) 

 ชีวิตประจ าวัน   Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

 Listening and Speaking in Daily Life 201325 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี ยง 3(2-3-6) 

201111 การประมงทั่วไป 2(2-0-4)  สัตว์น  า  

 General Fisheries   Genetics for Aquaculture  

201121 หลักการก่อสร้างทางการประมง 2(2-2-5) 201343 นิเวศวิทยาทางน  า 3(2-3-6) 

 Principles for Fishery Construction  Aquatic Ecology  

201221 หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(2-3-6) 201441 การจัดการทรัพยากรประมง 3(2-3-6) 

 Principles of Aquaculture   Fishery Resource Management 

201242 มีนวิทยา 3(2-3-6) 207211 ความปลอดภัยทางอาหารและ 2(2-0-4) 

 Ichthyology   การจดัการการเกษตรอยา่งยัง่ยืน 

201321 คุณภาพน  าส าหรับ 3(2-3-6)  Food safety and Sustainable Agriculture  

 การเพาะเลี ยงสัตว์น  า   management  

 Water Quality for Aquaculture  248212 ว่ายน  าและการช่วยชีวิตทางน  า  1(0-2-1) 

201322 โภชนศาสตร์สัตว์น  า 3(2-3-6)  Swimming and Life Saving 

 Aquatic Animal Nutrition     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                        26 หน่วยกิต 

201191 ปฏิบัติงานภาคสนาม 1 1(0-6-3) 201421 การจัดการธุรกิจการประมง 3(3-0-6) 

 Field Work 1   Fishery Business Management 

201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่ง 3(2-3-6) 201491 สัมมนา 1(0-2-1) 

 น  า   Seminar  

 Aquatic Invertebrate  201492 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

201324 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 3(2-3-6)  Training  

 Fishery Biotechnology  201493 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

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

 Fishery Biology  201494 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

201342 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-3-6)  Co-operative Education  

 Research Methodology  201495 ปัญหาพิเศษทางการประมง 2(2-2-5) 

201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2 1(0-6-3)  Special Problem in Fisheries 

 Field Work 2     

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวน                         12 หน่วยกิต 

201361 การใช้ยา เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) 201366 อนุกรมวิธานปลา 3(2-3-6) 

 ทางเลือกเพื่อการเพาะเลี ยง   Fish Taxonomy  

 Application of Drugs Chemicals and Alternative  201367 การเพาะเลี ยงสัตว์น  าตามแนว 3(2-3-6) 

 Products for Aquaculture   เศรษฐกิจพอเพียง  

201362 การเลี ยงปลาสวยงาม 3(2-3-6)  Aquaculture in Sufficiency Economy 

 Ornamental Fish Culture  201368 สรีรวิทยาของสัตว์น  า 3(2-3-6) 

201363 เคร่ืองมือท าการประมง 3(2-3-6)  Physiology of Aquatic Animals 

 Fishing Gears  201369 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-3-6) 

201364 การวิเคราะห์ผลกระทบ  3(2-3-6)  ของสัตว์น  าและสัตว์สะเทนิน  าสะเทนิบก 

 สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน  า  Biodiversity for Aquatic Animals and  

 Aquatic Resources Impact Assessment  Amphibians  

201365 การจัดการแหล่งน  าและมลพิษ 3(2-3-6)    

 แหล่งน  า     

 Water Management and Pollution    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

  :  Master of Business Administration 

 ช่ือย่อ  :  บธ.ม.  

  :  M.B.A.  

    

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

แผนก แบบ ก (2) แผน ข 

1.  งานรายวิชา(Course work)  ไม่น้อยกว่า 
    1.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

    1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

2.  วิทยานิพนธ์ 
3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

28 

19 

9 

12 

- 

(3) 

34 
19 

15 

- 

6 

(3) 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 40(3) 40(3) 
 

     

รายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)   

 หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า        28 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า        19 หน่วยกิต 

137701 การจัดการองคก์ารและ 3(2-2-5) 137705 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

 ทรัพยากรมนุษย์   Managerial Accounting 

 Organization and Human Resource  137706 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Management   Seminar  

137702 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 137707 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(2-2-5) 

 Managerial Economics   สังคมศาสตร์  

137703 การบริหารและการวางแผน 3(2-2-5)  Social Research Methodology 

 การตลาด      

 Management and Marketing Planning    

137704 การบริหารการเงิน 3(2-2-5)    

 Financial Management     
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก     จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี     

 1.  กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ     

137711 การจัดการการผลิตและการ  3(2-2-5) 137716 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 3(2-2-5) 

 ปฏิบัติการขั นสูง   ขนาดกลางและขนาดย่อม  

 Advanced Production and Operations   Entrepreneurship Small and Medium 

 Management  Businesses  

137712 การจัดการนวัตกรรมและ  3(3-0-6) 137717 การจัดการด้านโลจสิติกส์ 3(2-2-5) 
 การเปลี่ยนแปลง   และห่วงโซอุ่ปทาน  

 Innovational and Change Management  Logistics and Supply Chain Management 

137713 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 137718 การจัดการมูลคา่ 3(3-0-6) 
 Management of International Business  Value Management  

137714 กลยุทธ์องคก์รแห่งนวัตกรรม  3(2-2-5) 137719 การจัดการธุรกิจอีเล็กคทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 และเทคโนโลยี   E-Commerce Management  

 A Strategy for Corporate Innovation and     

 technology     

137715 การจัดการความได้เปรียบ  3(3-0-6)    

 เชิงกลยุทธ์      

 Strategic Advantage Management    

      

 2.  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    

137721 การจัดการประสิทธิภาพและ 3(3-0-6) 137726 จริยธรรมและบรรษัทภิบาล 3(3-0-6) 

 การบริหารคา่ตอบแทน   Ethics in Business Administration and  

 Performance Management and 

Compensation  

 Corporate Governance  

 Management 137727 พฤติกรรมบุคคลในองค์กร 3(3-0-6) 

137722 การฝึกอบรมและการพัฒนา 3(2-2-5)  Organizational Behavior  

 Training and Development  137728 การเจรจาต่อรองส าหรับ 3(2-2-5) 

137723 วัฒนธรรมองค์กรและ 3(3-0-6)  ผูบ้ริหาร  

 การเปลี่ยนแปลง   Managerial Negotiation  

 Organizational Culture and Change 137729 ระบบสารสนเทศใน 3(2-2-5) 

137724 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 Labor Relations Management   Human Resource Information System 
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137725 การสื่อสารในองค์กรและการ 3(3-0-6)    

 จัดการความขัดแย้ง     

 Organizational Communication and Conflict     

 Management      

      

 3.  กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร    

137731 การบริหารการลงทุน 3(2-2-5) 137736 การจัดการตลาดการเงิน 3(3-0-6) 

 หลักทรัพย์และการวิเคราะห์หลักทรัพย์  และสถาบันการเงิน  

 Security Investment Management and   Financial Market and Institutions Management 

 Analysis 137737 การจัดการเงินส าหรับ 3(3-0-6) 
137732 การจัดการการเงินระหว่าง 3(3-0-6)  ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเทศ    Financial Management for Small and Medium  

 International Financial Management  Entrepreneur  

137733 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 3(2-2-5) 137738 กลยุทธ์การบริหารการเงิน 3(3-0-6) 
 Derivative Instruments Investment   ส่วนบุคคล  

137734 การควบรวมและการซื อกิจการ 3(3-0-6)  Strategy Personal Financial Managements 

 Mergers and Acquisitions  137739 การบริหารกองทุนรวม 3(3-0-6) 
137735 การวิเคราะห์งบการเงินและ 3(2-2-5)  Fund Investment Management 

 การประเมินองค์กร     

 Financial Statements Analysis and Corporate     

 Valuation     

      

 4.  กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพ    

137771 การจัดการบริการสุขภาพ 3(2-2-5) 137776 ระบบสารสนเทศการบริหาร 3(3-0-6) 

 Health Care Services Management  โรงพยาบาล  

137772 ความเสี่ยงและการประกัน 3(2-2-5)  Hospital Management Information System 

 สุขภาพ  137777 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ 3(3-0-6) 

 Risk and Health Insurance   การบริการสุขภาพ  

137773 จริยธรรมการบริการสุขภาพ 3(3-0-6)  Strategic Management for Health Care  

 Ethics in Health Care Services   Service  

137774 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ  3(3-0-6) 137778 อุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6) 

 Health Marketing Strategy   สุขภาพ  

137775 การบริหารโรงพยาบาล 3(2-2-5)   Health Service Industry  

 Hospital Management  137779 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 

    Health Economics  
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 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

137708 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

     

 การจัดการศึกษา แผน ข     

 งานรายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า        34 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า        19 หน่วยกิต 

137701 การจัดการองคก์ารและ 3(2-2-5) 137705 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

 ทรัพยากรมนุษย์   Managerial Accounting 

 Organization and Human Resource  137706 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Management   Seminar  

137702 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 137707 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(2-2-5) 

 Managerial Economics   สังคมศาสตร์  

137703 การบริหารและการวางแผนการตลาด 3(2-2-5)  Social Research Methodology 

 Management and Marketing Planning    

137704 การบริหารการเงิน 3(2-2-5)    

 Financial Management     

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก     จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี     

 1.  กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ     

137711 การจัดการการผลิตและการ  3(2-2-5) 137716 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 3(2-2-5) 

 ปฏิบัติการขั นสูง   ขนาดกลางและขนาดย่อม  

 Advanced Production and Operations   Entrepreneurship Small and Medium 

 Management  Businesses  

137712 การจัดการนวัตกรรมและ  3(3-0-6) 137717 การจัดการด้านโลจสิติกส์ 3(2-2-5) 
 การเปลี่ยนแปลง   และห่วงโซอุ่ปทาน  

 Innovational and Change Management  Logistics and Supply Chain Management 

137713 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 137718 การจัดการมูลคา่ 3(3-0-6) 
 Management of International Business  Value Management  
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137714 กลยุทธ์องคก์รแห่งนวัตกรรม  3(2-2-5) 137719 การจัดการธุรกิจอีเล็กคทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 และเทคโนโลยี   E-Commerce Management  

 A Strategy for Corporate Innovation and     

 technology     

137715 การจัดการความได้เปรียบ  3(3-0-6)    

 เชิงกลยุทธ์      

 Strategic Advantage Management    

      

 2.  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    

137721 การจัดการประสิทธิภาพและ 3(3-0-6) 137726 จริยธรรมและบรรษัทภิบาล 3(3-0-6) 

 การบริหารคา่ตอบแทน   Ethics in Business Administration and  

 Performance Management and Compensation   Corporate Governance  

 Management 137727 พฤติกรรมบุคคลในองค์กร 3(3-0-6) 

137722 การฝึกอบรมและการพัฒนา 3(2-2-5)  Organizational Behavior  

 Training and Development  137728 การเจรจาต่อรองส าหรับ 3(2-2-5) 

137723 วัฒนธรรมองค์กรและ 3(3-0-6)  ผูบ้ริหาร  

 การเปลี่ยนแปลง   Managerial Negotiation  

 Organizational Culture and Change 137729 ระบบสารสนเทศใน 3(2-2-5) 

137724 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 Labor Relations Management   Human Resource Information System 

137725 การสื่อสารในองค์กรและการ 3(3-0-6)    

 จัดการความขัดแย้ง     

 Organizational Communication and Conflict     

 Management      

      

 3.  กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร    

137731 การบริหารการลงทุน 3(2-2-5) 137736 การจัดการตลาดการเงิน 3(3-0-6) 

 หลักทรัพย์และการวิเคราะห์หลักทรัพย์  และสถาบันการเงิน  

 Security Investment Management and   Financial Market and Institutions Management 

 Analysis 137737 การจัดการเงินส าหรับ 3(3-0-6) 
137732 การจัดการการเงินระหว่าง 3(3-0-6)  ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเทศ    Financial Management for Small and Medium  

 International Financial Management  Entrepreneur  
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137733 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 3(2-2-5) 137738 กลยุทธ์การบริหารการเงิน 3(3-0-6) 
 Derivative Instruments Investment   ส่วนบุคคล  

137734 การควบรวมและการซื อกิจการ 3(3-0-6)  Strategy Personal Financial Managements 

 Mergers and Acquisitions  137739 การบริหารกองทุนรวม 3(3-0-6) 
137735 การวิเคราะห์งบการเงินและ 3(2-2-5)  Fund Investment Management 

 การประเมินองค์กร    

 Financial Statements Analysis and Corporate     

 Valuation     

      

 4.  กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพ    

137771 การจัดการบริการสุขภาพ 3(3-0-6) 137776 ระบบสารสนเทศการบริหาร 3(2-2-5) 

 Health Care Services Management  โรงพยาบาล  

137772 ความเสี่ยงและการประกัน 3(2-2-5)  Hospital Management Information System 

 สุขภาพ  137777 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ 3(3-0-6) 

 Risk and Health Insurance   การบริการสุขภาพ  

137773 จริยธรรมการบริการสุขภาพ 3(3-0-6)  Strategic Management for Health Care  

 Ethics in Health Care Services   Service  

137774 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ  3(3-0-6) 137778 อุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6) 

 Health Marketing Strategy   สุขภาพ  

137775 การบริหารโรงพยาบาล 3(2-2-5)   Health Service Industry  

 Hospital Management  137779 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 

    Health Economics  

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

137709 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผนการศึกษา     

     

 ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

201111 การประมงทั่วไป 2(2-0-4) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 

201191 ปฏิบัติงานภาคสนาม 1 1(0-6-3)  และสิ่งแวดล้อม  

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 207211 ความปลอดภัยทางอาหาร 2(2-0-4) 

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8)  และการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน 

201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-6) 201121 หลักการก่อสร้างทาง 2(2-2-5) 

 ในแหลง่น า้   การประมง  

รวม 19 หน่วยกิต 248212 ว่ายน  าและการช่วยชีวิต  1(0-2-1) 

    ทางน  า  

   361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

   201343 นิเวศวิทยาทางน  า 3(2-3-6) 

   รวม 21 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(3-0-6) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  ในสังคม  

201221 หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(2-3-6) 146132 การฟังและการพูด 3(2-2-5) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8)  ในชีวิตประจ าวัน  

201242 มีนวิทยา 3(2-3-6) 201341 ชีววิทยาประมง 3(2-3-6) 

รวม 19 หน่วยกิต 201342 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-3-6) 

   201325 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี ยง 3(2-3-6) 

    สัตว์น  า  

   รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2 1(0-6-3) 

   รวม 1 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

201321 คุณภาพน  าส าหรับ 3(2-3-6) 201323 โรคและปรสิตของสัตว์น  า 3(2-3-6) 

 การเพาะเลี ยงสัตว์น  า  201324 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-6) 

201322 โภชนศาสตร์สัตว์น  า 3(2-3-6)  ทางการประมง  

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 201421 การจัดการธุรกิจการประมง 3(3-0-6) 

365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 201441 การจัดการทรัพยากรประมง 3(2-3-6) 

201XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 201XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

201XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

รวม 19 หน่วยกิต 201XXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

หมายเหตุ *  วิชาเลือกเสรีใหน้ิสิตลงทะเบยีนเรียนวิชา   รวม 21 หน่วยกิต 

122130 ธุรกิจเบื องต้น Introduction to Business 3 (3-0-6) หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีใหน้ิสิตลงทะเบยีนเรียนวิชา  
   122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผูป้ระกอบการ   
   Small Business Management and Entrepreneurship 3 (2-2-5) 
      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   201491 สัมมนา 1(0-2-1) 

   201495 ปัญหาพิเศษทางการประมง 2(2-2-5) 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข) 
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา        (ไม่นับหน่วยกิต) 137701 การจัดการองคก์ร 3(2-2-5) 

201492 การฝึกงาน 6(X-X-X)  และทรัพยากรมนุษย์  

  หรือ 137702 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 
201493 การศึกษาอสิระ 6(X-X-X) 137705 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

  หรือ 137703 การบริหารและการวางแผน 3(2-2-5) 
201494 สหกิจศึกษา 6(X-X-X)  การตลาด  

รวม 6(3) หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   137704 การบริหารการเงิน 3(2-2-5) 
   137707 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 
    ทางสังคมศาสตร์  

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

137715 การจัดการความได้เปรียบ 3(2-2-5) 137709 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3หน่วยกิต 

 เชิงกลยุทธ์  137XXX วิชาเอกเลือก 2 3(2-2-5) 

137XXX วิชาเอกเลือก 1 3(2-2-5) 137XXX วิชาเอกเลือก 3 3(2-2-5) 

137711 การบริหารการผลิต 3(2-2-5) 137706 สัมมนา 1(0-3-2) 

137709 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความปลอดภัยทางอาหาร) 

  :  Bachelor of Science (Food Safety) 

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (ความปลอดภัยทางอาหาร) 

  :  B.Sc. (Food Safety) 

      

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       128 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า         92 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จ านวน                         19 หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 
 Mathematics I   General Microbiology  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์   4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 
 General and Organic Chemistry     General Biochemistry  

242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8)    

 Quantitative Analysis     
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 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                        30 หน่วยกิต 

122130 ธุรกิจเบื องต้น 3(3-0-6) 207212 จุลชีววิทยาส าหรับ 3(2-3-6) 
 Introduction to Business   ความปลอดภัยทางอาหาร  

122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(2-2-5)  Microbiology for Food Safety  

 และการเป็นผู้ประกอบการ  207213 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 3(2-3-6) 
 Small Business Management and Entrepreneurship  อาหาร   

146132 การฟังและการพูด 3(2-2-5)  Food Chemistry and Food Analysis  

 ในชีวิตประจ าวัน  207222 การผลิตพืชและสัตว์ 3(2-3-6) 
 Listening and Speaking in Daily Life  Crop and Animal Production  

206141 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1(1-0-2) 207223 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 4(3-3-8) 
 Sufficiency Economy Philosophy  Food Processing Technology  

207121 อุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4) 207351 สถิติและการออกแบบ 3(2-3-6) 
 Food Industry   การทดลอง  

207211 ความปลอดภัยทางอาหาร 2(2-0-4)  Statistics and Experimental Design 

 และการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน    

 Food Safety and Sustainable Agriculture     

 Management     

      

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                       34 หน่วยกิต 

207324 การจัดการผักและผลไม้สด 3(2-3-6) 207352 สัมมนา 1(0-2-1) 
 Fruit and Vegetable Management  Seminar  

207331 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-6) 207436 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร  2(2-0-4) 
 Quality Control of Food   ของประเทศผู้น าเขา้   

207332 การสุขาภิบาลและหลักเกณฑ์ 3(2-3-6)  Food Law and Standards of Importing  

 วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร   Countries  

 Food Sanitation and Good Manufacturing  207437 การตรวจประเมินโรงงาน 3(2-3-6) 
 Practice  Plant Auditor Training   

207333 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4) 207453 ปัญหาพิเศษด้านความ 3(2-3-6) 
 ของประเทศไทย   ปลอดภัยทางอาหาร  

 Food Law and Standards of Thailand  Special Problem in Food Safety 

207334 HACCP และ ISO 22000 3(2-3-6) 207461 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 HACCP and ISO 22000   Independent Study  

207335 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 3(2-3-6) 207462 ฝกึงาน* 6 หน่วยกิต 

 Quality Management Systems   Professional Training                 
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207343 โลจสิติกส์และเทคโนโลยี 2(1-3-4) 207463 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต  
 สารสนเทศในอุตสาหกรรมอาหาร  Co-operative Education  

 Logistics and Information Technology in Food     

 Industry  หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า           9  หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี      

207325 การแปรรูปและการควบคุม 3(2-3-6) 207428 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-6) 
 คุณภาพเคร่ืองดื่ม   Food Product Development  

 Processing and Quality Control of Beverages 207429 การแปรรูปและการควบคุม 3(2-3-6) 
207326 การแปรรูปและการควบคุม 3(2-3-6)  คุณภาพอาหารอบแห้ง  

 คุณภาพอาหารแช่เยือกแข็ง   Processing and Quality Control of  

 Processing and Quality Control of Frozen Food   Dehydrated Food  

207327 การแปรรูปและการควบคุม 3(2-3-6) 207438 ระบบการผลิตอาหาร      3(3-0-6) 
 คุณภาพอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      

 Processing and Quality Control of Food in   Eco-Friendly Food Production System 

 Hermetically Sealed Container     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                        6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

  :  Master of Business Administration 

 ช่ือย่อ  :  บธ.ม.  

  :  M.B.A.  

    

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

แผนก แบบ ก (2) แผน ข 

1.  งานรายวิชา(Course work)  ไม่น้อยกว่า 
    1.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

    1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

2.  วิทยานิพนธ์ 
3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

28 

19 

9 

12 

- 

(3) 

34 
19 

15 

- 

6 

(3) 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 40(3) 40(3) 
 

     

รายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)   

 หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า        28 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า        19 หน่วยกิต 

137701 การจัดการองคก์ารและ 3(2-2-5) 137705 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

 ทรัพยากรมนุษย์   Managerial Accounting 

 Organization and Human Resource  137706 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Management   Seminar  

137702 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 137707 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(2-2-5) 

 Managerial Economics   สังคมศาสตร์  

137703 การบริหารและการวางแผน 3(2-2-5)  Social Research Methodology 

 การตลาด      

 Management and Marketing Planning    

137704 การบริหารการเงิน 3(2-2-5)    

 Financial Management     
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก     จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี     

 1.  กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ    

137711 การจัดการการผลิตและการ  3(2-2-5) 137716 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 3(2-2-5) 

 ปฏิบัติการขั นสูง   ขนาดกลางและขนาดย่อม  

 Advanced Production and Operations   Entrepreneurship Small and Medium 

 Management  Businesses  

137712 การจัดการนวัตกรรมและ  3(3-0-6) 137717 การจัดการด้านโลจสิติกส์ 3(2-2-5) 
 การเปลี่ยนแปลง   และห่วงโซอุ่ปทาน  

 Innovational and Change Management  Logistics and Supply Chain Management 

137713 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 137718 การจัดการมูลคา่ 3(3-0-6) 
 Management of International Business  Value Management  

137714 กลยุทธ์องคก์รแห่งนวัตกรรม  3(2-2-5) 137719 การจัดการธุรกิจอีเล็กคทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 และเทคโนโลยี   E-Commerce Management  

 A Strategy for Corporate Innovation and     

 technology     

137715 การจัดการความได้เปรียบ  3(3-0-6)    

 เชิงกลยุทธ์      

 Strategic Advantage Management    

      

 2.  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    

137721 การจัดการประสิทธิภาพและ 3(3-0-6) 137726 จริยธรรมและบรรษัทภิบาล 3(3-0-6) 

 การบริหารคา่ตอบแทน   Ethics in Business Administration and  

 Performance Management and Compensation   Corporate Governance  

 Management 137727 พฤติกรรมบุคคลในองค์กร 3(3-0-6) 

137722 การฝึกอบรมและการพัฒนา 3(2-2-5)  Organizational Behavior  

 Training and Development  137728 การเจรจาต่อรองส าหรับ 3(2-2-5) 

137723 วัฒนธรรมองค์กรและ 3(3-0-6)  ผูบ้ริหาร  

 การเปลี่ยนแปลง   Managerial Negotiation  

 Organizational Culture and Change 137729 ระบบสารสนเทศใน 3(2-2-5) 

137724 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 Labor Relations Management   Human Resource Information System 

137725 การสื่อสารในองค์กรและการ 3(3-0-6)    

 จัดการความขัดแย้ง     

 Organizational Communication and Conflict     

 Management      
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 3.  กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร    

137731 การบริหารการลงทุน 3(2-2-5) 137736 การจัดการตลาดการเงิน 3(3-0-6) 

 หลักทรัพย์และการวิเคราะห์หลักทรัพย์  และสถาบันการเงิน  

 Security Investment Management and   Financial Market and Institutions Management 

 Analysis 137737 การจัดการเงินส าหรับ 3(3-0-6) 
137732 การจัดการการเงินระหว่าง 3(3-0-6)  ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเทศ    Financial Management for Small and Medium  

 International Financial Management  Entrepreneur  

137733 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 3(2-2-5) 137738 กลยุทธ์การบริหารการเงิน 3(3-0-6) 
 Derivative Instruments Investment   ส่วนบุคคล  

137734 การควบรวมและการซื อกิจการ 3(3-0-6)  Strategy Personal Financial Managements 

 Mergers and Acquisitions  137739 การบริหารกองทุนรวม 3(3-0-6) 
137735 การวิเคราะห์งบการเงินและ 3(2-2-5)  Fund Investment Management 

 การประเมินองค์กร     

 Financial Statements Analysis and Corporate     

 Valuation     

      

 4.  กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพ    

137771 การจัดการบริการสุขภาพ 3(2-2-5) 137776 ระบบสารสนเทศการบริหาร 3(3-0-6) 

 Health Care Services Management  โรงพยาบาล  

137772 ความเสี่ยงและการประกัน 3(2-2-5)  Hospital Management Information System 

 สุขภาพ  137777 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ 3(3-0-6) 

 Risk and Health Insurance   การบริการสุขภาพ  

137773 จริยธรรมการบริการสุขภาพ 3(3-0-6)  Strategic Management for Health Care  

 Ethics in Health Care Services  Service  

137774 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ  3(3-0-6) 137778 อุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6) 

 Health Marketing Strategy   สุขภาพ  

137775 การบริหารโรงพยาบาล 3(2-2-5)   Health Service Industry  

 Hospital Management  137779 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 

    Health Economics  

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

137708 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                         3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

     

 การจัดการศึกษา แผน ข     

 งานรายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า        34 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า        19 หน่วยกิต 

137701 การจัดการองคก์ารและ 3(2-2-5) 137705 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

 ทรัพยากรมนุษย์   Managerial Accounting 

 Organization and Human Resource  137706 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Management   Seminar  

137702 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 137707 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(2-2-5) 

 Managerial Economics   สังคมศาสตร์  

137703 การบริหารและการวางแผน 3(2-2-5)  Social Research Methodology 

 การตลาด    

 Management and Marketing Planning    

137704 การบริหารการเงิน 3(2-2-5)    

 Financial Management     

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก     จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี     

 1.  กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ    

137711 การจัดการการผลิตและการ  3(2-2-5) 137716 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 3(2-2-5) 

 ปฏิบัติการขั นสูง   ขนาดกลางและขนาดย่อม  

 Advanced Production and Operations   Entrepreneurship Small and Medium 

 Management  Businesses  

137712 การจัดการนวัตกรรมและ  3(3-0-6) 137717 การจัดการด้านโลจสิติกส์ 3(2-2-5) 
 การเปลี่ยนแปลง   และห่วงโซอุ่ปทาน  

 Innovational and Change Management  Logistics and Supply Chain Management 

137713 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 137718 การจัดการมูลคา่ 3(3-0-6) 
 Management of International Business  Value Management  

137714 กลยุทธ์องคก์รแห่งนวัตกรรม  3(2-2-5) 137719 การจัดการธุรกิจอีเล็กคทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 และเทคโนโลยี   E-Commerce Management  

 A Strategy for Corporate Innovation and     

 technology     
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137715 การจัดการความได้เปรียบ  3(3-0-6)    

 เชิงกลยุทธ์      

 Strategic Advantage Management    

      

 2.  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    

137721 การจัดการประสิทธิภาพและ 3(3-0-6) 137726 จริยธรรมและบรรษัทภิบาล 3(3-0-6) 

 การบริหารคา่ตอบแทน   Ethics in Business Administration and  

 Performance Management and Compensation   Corporate Governance  

 Management 137727 พฤติกรรมบุคคลในองค์กร 3(3-0-6) 

137722 การฝึกอบรมและการพัฒนา 3(2-2-5)  Organizational Behavior  

 Training and Development  137728 การเจรจาต่อรองส าหรับ 3(2-2-5) 

137723 วัฒนธรรมองค์กรและ 3(3-0-6)  ผูบ้ริหาร  

 การเปลี่ยนแปลง   Managerial Negotiation  

 Organizational Culture and Change 137729 ระบบสารสนเทศใน 3(2-2-5) 

137724 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 Labor Relations Management   Human Resource Information System 

137725 การสื่อสารในองค์กรและการ 3(3-0-6)    

 จัดการความขัดแย้ง     

 Organizational Communication and Conflict     

 Management      

      

 3.  กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร    

137731 การบริหารการลงทุน 3(2-2-5) 137736 การจัดการตลาดการเงิน 3(3-0-6) 

 หลักทรัพย์และการวิเคราะห์หลักทรัพย์  และสถาบันการเงิน  

 Security Investment Management and   Financial Market and Institutions Management 

 Analysis 137737 การจัดการเงินส าหรับ 3(3-0-6) 
137732 การจัดการการเงินระหว่าง 3(3-0-6)  ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเทศ    Financial Management for Small and Medium  

 International Financial Management  Entrepreneur  

137733 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 3(2-2-5) 137738 กลยุทธ์การบริหารการเงิน 3(3-0-6) 
 Derivative Instruments Investment   ส่วนบุคคล  

137734 การควบรวมและการซื อกิจการ 3(3-0-6)  Strategy Personal Financial Managements 

 Mergers and Acquisitions  137739 การบริหารกองทุนรวม 3(3-0-6) 
137735 การวิเคราะห์งบการเงินและ 3(2-2-5)  Fund Investment Management 

 การประเมินองค์กร     

 Financial Statements Analysis and Corporate Valuation    
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 4.  กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพ    

137771 การจัดการบริการสุขภาพ 3(3-0-6) 137776 ระบบสารสนเทศการบริหาร 3(2-2-5) 

 Health Care Services Management  โรงพยาบาล  

137772 ความเสี่ยงและการประกัน 3(2-2-5)  Hospital Management Information System 

 สุขภาพ  137777 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ 3(3-0-6) 

 Risk and Health Insurance   การบริการสุขภาพ  

137773 จริยธรรมการบริการสุขภาพ 3(3-0-6)  Strategic Management for Health Care  

 Ethics in Health Care Services   Service  

137774 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ  3(3-0-6) 137778 อุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6) 

 Health Marketing Strategy   สุขภาพ  

137775 การบริหารโรงพยาบาล 3(2-2-5)   Health Service Industry  

 Hospital Management  137779 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 

    Health Economics  

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

137709 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                         3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผนการศึกษา     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3 (2-2-5) 

122130 ธุรกิจเบื องต้น 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพ 3 (2-2-5) 

207121 อุตสาหกรรมอาหาร  2(2-0-4)  และสิ่งแวดล้อม  

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 206141 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 (1-0-2) 
242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์   4(3-3-8) 242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4 (3-3-8) 
รวม 18 หน่วยกิต 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4 (3-3-8) 

   207211 ความปลอดภัยทางอาหาร 2 (2-0-4) 
    และการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน 

   รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3 (2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3 (2-2-5) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(3-0-6) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3 (2-2-5)  ในสังคม  

207212 จุลชีววิทยาส าหรับ 3(2-3-6) 146132 การฟังและการพูด 3(2-2-5) 

 ความปลอดภัยทางอาหาร   ในชีวิตประจ าวัน  

207222 การผลิตพืชและสัตว์ 3(2-3-6) 207213 เคมีอาหารและการวิเคราะห์ 3(2-3-6) 
365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8)  อาหาร  

รวม 19 หน่วยกิต 207223 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 4(3-3-8) 
   122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(2-2-5) 
    และการเป็นผู้ประกอบการ  

   รวม 19 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

207324 การจัดการผักและผลไม้สด 3(2-3-6) 207333 กฎหมายและมาตรฐาน 2 (2-0-4) 
207331 การควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-3-6)  อาหารของประเทศไทย  

207332 การสุขาภิบาลและหลักเกณฑ์ 3(2-3-6) 207334 HACCP และ ISO 22000 3 (2-3-6) 
 วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  207335 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 3 (2-3-6) 

207343 โลจสิติกส์และเทคโนโลยี 2(1-3-4) 207351 สถิติและการออกแบบ 3 (2-3-6) 
 สารสนเทศในอุตสาหกรรมอาหาร  การทดลอง  

207XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 207352 สัมมนา 1 (0-2-1) 
207XXX วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 207XXX วิชาเอกเลือก  3 (x-x-x) 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 (x-x-x) 
รวม 20 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   207436 กฎหมายและมาตรฐาน  2 (2-0-4) 
    อาหารของประเทศผู้น าเขา้                             

   207437 การตรวจประเมินโรงงาน 3 (2-3-6) 
   207453 ปัญหาพิเศษด้านความปลอดภัย 3 (2-3-6) 
    ทางอาหาร  

   รวม 8 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  แผน ข) 
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  137701 การจัดการองคก์ร 3 (2-2-5) 

207461 การฝึกงาน* 6(X-X-X)  และทรัพยากรมนุษย์  

  หรือ 137702 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3 (2-2-5) 
207462 การศึกษาอสิระ* 6(X-X-X) 137703 การบริหารและการวางแผน 3 (2-2-5) 

  หรือ  การตลาด  

207463 สหกิจศึกษา* 6(X-X-X) 137705 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (2-2-5) 
รวม 9 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   137704 การบริหารการเงิน 3(2-2-5) 
   137707 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 
    ทางสังคมศาสตร์  

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

137715 การจัดการความได้เปรียบ 3 (2-2-5) 137709 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

 เชิงกลยุทธ์  137XXX วิชาเอกเลือก 2 3 (2-2-5) 

137XXX วิชาเอกเลือก 1 3 (2-2-5) 137XXX วิชาเอกเลือก 3 3 (2-2-5) 

137711 การจัดการการผลิต 3 (2-2-5) 137706 สัมมนา 1 (0-3-2) 

 และการปฏิบัติการขั นสูง  รวม 10 หน่วยกิต 

137709 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต    

รวม 12 หน่วยกิต    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะวิทยาศาสตร์ 
School of Science  

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิทยาลัย
นเรศวร  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในปกีารศึกษา 
2544 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น 
ส านักวิชา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้มีการแบ่ง
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่ม
วิชา คือ  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศิลปศาสตร์ 
และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 7 หลักสูตร
ด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง  การน า เอาองค์ความ รู้  นวั ตกรรมด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและ
สังคม ซ่ึงจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็น
ศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง   
 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัย
นเรศวร มีมติเปลี่ยนช่ือ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” 
และ  ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ .ศ .  2553 ขึ้ น  วันที่  16  กรกฎาคม พ.ศ .  2553 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ได้ รับการจัดตั้ง เป็น  
“มหาวิทยาลัยพะเยา” และแยกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ปรัชญามหาวิทยาลัยคือ “ปัญญาเพื่อความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น ”  ( Wisdom for Community 

Empowerment) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
  

 

 

 

 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ควบปริญญาโท 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา   

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

     บุคลากรทางการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในหน่วยงานของภาครัฐบาลและ
เอกชน เช่น ผู้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ
ผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  และธุรกิจการประมง
อาชีพในหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถที่
เก่ียวข้องกับวิชาการทางชีววิทยา เช่น อาจารย์ นักวิจัย 
นักวิชาการ อาชีพอิสระ เช่น นักอนุรักษ์ พนักงานบริษัท 
ธุรกิจส่วนตัว 

สถานที่ต้ัง 
มหาวิทยาลัยพะเยา  
ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1713 

โทรสาร 0 5446 6660 

E-mail : Science_sc@hotmail.com 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาชีววิทยา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  

  :  Bachelor of Science (Biology)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (ชีววิทยา)  

  :  B.Sc. (Biology)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า        129 หน่วยกิต 

 หมวดศกึษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า       93                     หน่วยกิต 

 วิชาแกน   จ านวนไม่น้อยกว่า       28 หน่วยกิต 

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

 Mathematics I   Biology I  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

 Mathematics II   Biology II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 

 Chemistry I   Biology III  

242105 เคมี 2 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Chemistry II   Introductory Physics  
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 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า       65 หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะด้านบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า       53 หน่วยกิต 

 วิชาแกนสาขา   จ านวนไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 
 เฉพาะ   General Microbiology  

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 
 Organic Chemistry   General Biochemistry  

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5)    

 Biostatistics     

      

 วิชาเฉพาะสาขา   จ านวนไม่น้อยกว่า       35 หน่วยกิต 

243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 
 Cell Biology   Genetics  

243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 243401 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3–0-6) 
 Ecology   Research Methodology  

243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 243461 สัมมนา 1(0-2-2) 
 Evolution   Seminar  

243302 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) 243462 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Taxonomy and Systematics   Independent Study  

243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 243463 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Plant Physiology   Professional Training  

243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 243464 สหกิจศึกษา*  

 Animal Physiology   Co-operative Education 6 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ  :*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

 วิชาเฉพาะด้านเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า        12             หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะด้านเลือกให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา ดังนี้  

 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์     

243322 สัณฐานวิทยา 3(2–3-6) 243423 การเจริญเติบโตของพืช 3(2–3-6) 
 และกายวิภาคศาสตร์ของพืช   Plant Growth  

 Plant Morphology and Anatomy 243424 ชีววิทยากล้วยไม้ 3(2-3-6) 
243323 อนุกรมวิธานของพืช 3(2–3-6)  Orchid Biology  

 Plant Taxonomy  243425 การออกแบบการทดลอง 3(2-3-6) 
243421 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2–3-6)  ส าหรับพชืศาสตร์  

 Ethnobotany   Experimental Design for Plant Science 
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243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 3(2–3-6) 243426 การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช 3(2-3-6) 
 Economic Botany   Plant Tissue Culture  

      

 กลุ่มวิชาสัตววิทยา     

243332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2–3-6) 243433 ปรสิตวิทยาทั่วไป 3(2–3-6) 
 Invertebrate Zoology   General Parasitology  

243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2–3-6) 243434 ปักษวีิทยา 3(2–3-6) 
 Vertebrate Zoology   Ornithology  

243431 ชีววิทยาของแมลง 3(2–3-6) 243435 ชีววิทยาของผึ้ง 3(2–3-6) 
 Insect Biology   และการเลีย้งผึ้ง  

243432 ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ 3(2–3-6)  Bee Biology and Apiculture  

 Endocrinology  243436 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ 3(2–3-6) 
    Economic Insects  

      

 กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์     

243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น 3(2-3-6) 243444 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-6) 
 Introductory Cytogenetics   Biological Techniques  

243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์ 3(2-3-6) 243445 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-6) 
 Human Genetics   Introductory Biotechnology  

243442 ชีววิทยาโมเลกุล 3(2-3-6) 243446 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 3(2-3-6) 
 Molecular Biology   Current Topics in Biology  

243443 พันธุศาสตร์ประชากร 3(3-0-6)    

 และปริมาณเบื้องต้น     

 Introduction to Population and Quantitative     

 Genetics     

      

 กลุ่มวิชานิเวศวิทยา     

243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 3(2-3-6) 243452 ชลธวีิทยา 3(2-3-6) 
 ของสัตว์   Limnology  

 Animal Ecology and Behavior  243453 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 
243352 นิเวศวิทยากับการทอ่งเที่ยว 3(2-3-6)  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

 Ecology and Tourism   Environmental Biology and Local Wisdom 

243353 นิเวศวิทยาเขตรอ้น 3(2-3-6) 243454 การติดตามตรวจสอบ 3(2-3-6) 
 Tropical Ecology   ทางชีวภาพส าหรับการประเมินระบบนิเวศ 

243451 ชีววิทยาของมลพิษ 3(3-0-6)  Biological Monitoring for Ecological  

 Pollution Biology   Assessment  
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 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 

สาขาวิชาชีววิทยา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 
  :  Master of Science (Biology) 

 ช่ือย่อ  :  วท.ม. (ชีววิทยา)  

  :  M.Sc. (Biology)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

1.  งานรายวิชา (Course work)  ไม่น้อยกว่า 
   1.1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

        1.1.1  วิชาเอกบังคับ 

        1.1.2  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 
2.  วิทยานิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า 

3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

36 

(3) 

24 
24 
12 

12 

12 

(3) 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(3) 36(3) 

 

 

รายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก1    

 1.  วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

243753 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 2.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2    

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า         24 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า         12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี้    

243701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 243704 จรรยาวิชาชีพวิจัยและ 1(0-2-1) 
 และเทคโนโลยี   การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  

 Research Methodology in Science and   Research Code of Conduct and Scientific  

 Technology   Communication  

243702 พันธุศาสตร์และการตอบสนอง 3(3-0-6) 243751 สัมมนา 1 1(0-2-1) 
 ทางชีวภาพ   Seminar I  

 Genetics and Biological response 243752 สัมมนา 2 1(0-2-1) 
243703 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3(3-0-6)  Seminar II  

 Conservation Biology     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์     

243711 โครงร่างของเซลล์ 3(2-3-6) 243715 สรีรวิทยาภาวะเครียดของพืช 3(2-3-6) 

 และการท างานเชิงบูรณาการในเซลล์พชื  และกลไกการปอ้งกันตนเอง  

 Cytoskeleton and integration of cellular   Plant Stress Physiology and Defense  

 function in plant cell   Mechanism  

243712 การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน 3(2-3-6) 243716 การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยา 3(2-3-6) 

 วิทยาของพืช   พืชโดยเทคโนโลยี  

 Plant Morphogenesis     Plant Physiology Analysis with Technology 

243713 ปฏิสัมพันธร์ะหว่างพืช-อาร์โทพอด 3(2-3-6) 243717 หัวข้อเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์ 3(2-3-6) 

 Plant-Arthropod Interactions   Selected Topics in Plant Biology 

243714 ชีววิทยาของขา้ว ภูมิปัญญา 3(2-3-6)    

 และการพัฒนางานวิจัย     

 Rice Biology Local Wisdom and Research     

 Development     
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 กลุ่มวิชาสัตววิทยา     

243721 การจัดระบบอนุกรมวิธาน 3(2-3-6) 243724 กีฏวิทยาของแมลงน้ า 3(2-3-6) 
 ทางกีฏวิทยา   Aquatic Entomology  

 Systematics Entomology  243725 วิทยาหนอนพยาธิ 3(2-3-6) 
243722 สรีรวิทยาของแมลง 3(2-3-6)  Helminthology  

 Insect Physiology  243726 ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-6) 
243723 การเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 3(2-3-6)  Vertebrates Biology  

 รูปร่างของแมลง  243727 หัวข้อเฉพาะทางด้านสัตววิทยา 3(2-3-6) 
 Insect Growth and Metamorphosis  Selected Topics in Zoology  

      

 กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุล    

243731 อณูชีววิทยา 3(2-3-6) 243735 นวัตกรรมการเพาะเลีย้ง 3(2-3-6) 
 Molecular Biology   เนือ้เยื่อพชื  

243732 พันธุวศิวกรรม 3(2-3-6)  Innovation in Plant Tissue Culture 

 Genetic engineering  243736 เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ 3(2-3-6) 
243733 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(2-3-6)  ส าหรับงานเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพชื 

 Bioinformatics   Bioreactor technology for plant tissue culture 

243734 การส่งถ่ายยีนในพืช 3(2-3-6) 243737 หัวข้อเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยา 3(2-3-6) 
 Plant transformation   Selected Topics in Molecular Biology 

      

 กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาส่ิงแวดล้อม   

243741 นิเวศวิทยาภาคพืน้ 3(2-3-6) 243745 นิเวศวิทยาไลเคน 3(2-3-6) 
 Terrestrial Ecology   Lichen Ecology  

243742 นิเวศวิทยาของแหล่งน้ า 3(2-3-6) 243746 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Aquatic Ecology   และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

243743 นิเวศวิทยาสัตว์ปา่และ 3(2-3-6)  Biodiversity and Local wisdom 

 การอนุรักษ์  243747 หัวข้อเฉพาะทางด้าน 3(2-3-6) 
 Wildlife Ecology and Conservation  นิเวศวิทยา  

243744 นิเวศวิทยาประยุกต์เพื่อ 3(2-3-6)  Selected Topics in Ecology  

 การจัดการทรัพยากรชีวภาพ     

 Applied Ecology for Biological Resource     

 Management     

      

 2.  วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

243754 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     
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 3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา        

 Intensive English for Graduate Studies       

     

แผนการศึกษา     

     

แผน ก แบบ ก 1     

     

ช้ันปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
242104 เคมี 1 4(3-3-8)  และสิ่งแวดล้อม  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
รวม 17 หน่วยกิต 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

   243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 
   รวม 19 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 

 ในสังคม  243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 
242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 
243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) รวม 18 หน่วยกิต 

244103 ฟสิิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8)    

รวม 20 หน่วยกิต    
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 243302 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) 
 เฉพาะ  243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 

243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 
243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 243XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 243XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 243XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 19 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต    

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

243401 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6)  (รายวิชาชีววิทยา ปริญญาโท)  

243461 สัมมนา 1(0-2-1) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 
243462 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต  ระดับบัณฑิตศึกษา    (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 
รวม 10 หน่วยกิต 243701 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(3-0-6) 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   243702 พันธุศาสตร์และการตอบสนอง 3(3-0-6) 

    ทางชีวภาพ  

   243703 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3(3-0-6) 

   243704 จรรยาวิชาชีพวิจัยและ 1(0-2-1) 

    การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  

   รวม 10(3) หน่วยกิต 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

    (รายวิชาชีววิทยา ปริญญาโท)  

   2437xx  วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
   2437xx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
   2437xx   วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 5   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

 (รายวิชาชีววิทยา ปริญญาโท)   (รายวิชาชีววิทยา ปริญญาโท)  

2437xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 243752 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

243751 สัมมนา 1 1(0-2-1) 243754 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 

243754 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต รวม 7 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต    

      

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะวิทยาศาสตร์ 
School of Science  

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิทยาลัย
นเรศวร  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในปกีารศึกษา 
2544 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา 
เป็น ส านักวิชา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้มีการ
แบ่งการบริหารและการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 
กลุ่มวิชา คือ  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ศิลปศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 7 หลักสูตร
ด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง  ก ารน า เอ าอ งค์ ค วาม รู้  น วั ต กรรมด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและ
สังคม ซ่ึงจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่ อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็น
ศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง   
 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัย
นเรศวร มีมติเปลี่ยนช่ือ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” 
และ  ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ .ศ . 2553  ขึ้ น  วัน ที่  16  กรกฎาคม  พ .ศ . 2553 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ได้ รับการจัดตั้ งเป็น  
“มหาวิทยาลัยพะเยา” และแยกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ปรัชญามหาวิทยาลัยคือ “ปัญญาเพื่อความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น ”  (Wisdom for Community 

Empowerment) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
  

 

 

 

 

วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

School of Energy and Environment 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน
หนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นในวันที่  1 
ตุลาคม พ.ศ. 2550 นับเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัย
พะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลัก
ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน
เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 
หลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ควบปริญญาโท 

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และ 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และ 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
     วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1.  นักวิจัย 

2.  นักวิทยาศาสตร์, นักวิเคราะห์และออกแบบ 

3.  นักวางแผนและก าหนดนโยบาย 

4.  นักออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม 

5.  ผู้ควบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

6.  ผูค้วบคุมจัดการด้านมลพิษ, ผู้ประเมินความเสี่ยง  
     และอื่นๆ 

สถานที่ต้ัง 
มหาวิทยาลัยพะเยา  
ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1713, 3407 

โทรสาร 0 5446 6660, 0 5446 6704 

E-mail : Science_sc@hotmail.com 

 : seen@up.ac.th 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

  

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคม)ี  

  :  Bachelor of Science (Chemistry)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (เคมี)   

  :  B.Sc. (Chemistry)  

    

จ านววนวหนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านววนวไม่นว้อยกว่า       129 หนว่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านววนวไม่นว้อยกว่า        30 หนว่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านววนวไม่นว้อยกว่า       93                      หนว่วยกิต 

 วิชาแกนว   จ านววนว                      32 หนว่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 242251 ศัพท์วิทยาทางเคมี 3(3-0-6) 

 Mathematics I   Terminology in Chemistry  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 243101 ชีววิทยา 1  4(3-3-8) 

 Mathematics II   Biology I  

241221 แคลคูลัส  4(3-2-7) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Calculus   Introductory Physics  

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 Chemistry I   Statistical Analysis  

242105 เคมี 2 4(3-3-8)    

 Chemistry II     
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 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านว   จ านววนว                       61 หนว่วยกิต 

 วิชาเฉพาะด้านวบังคับ   จ านววนว                     52 หนว่วยกิต 

242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ 2(2-0-4) 242332 เคมีอนินทรีย์ 2 4(3-3-8) 

 การเคมี   Inorganic Chemistry II  

 Chemical Laboratory Safety  242341 สเปกโทรสโกปี 3(3-0-6) 

242221 เคมีวิเคราะห์ 1 3(2-3-6)  Spectroscopy  

 Analytical Chemistry I  242451 สัมมนา 1(0-3-2) 

242222 เคมีวิเคราะห์ 2 3(2-3-6)  Seminar  

 Analytical Chemistry II  242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ 2(2-0-4) 
242241 เคมีอนิทรีย์ 1 4(3-3-8)  ห้องปฏิบัติการ  

 Organic Chemistry I   Quality System and Management in Laboratory 

242242 เคมีอนิทรีย์ 2 4(3-3-8) 242453 โครงงาน 2(0-6-3) 
 Organic Chemistry II   Project in Chemistry  

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 242454 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Physical Chemistry I   Independent Study  

242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 242455 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Physical Chemistry II   Professional Training  

242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ 3(2-3-6) 242456 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 ทางเคมี   Co-operative Education  

 Instrumentation for Chemical Analysis 365215 ชีวเคมีทั่วไป 4(3-3-8) 

242331 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)  General Biochemistry  

 Inorganic Chemistry I  หมายเหตุ : *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

 วิชาเฉพาะด้านวเลือก   จ านววนว                        9 หนว่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    

242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมี 3(2-2-5) 242431 การวิเคราะห์ทางเคมี 3(2-2-5) 

 เชิงฟิสิกส์   อนินทรีย์  

 New Frontier of Researches in Physical   Inorganic Analysis  

 Chemistry  242432 เคมีวัสดุอนินทรีย์ 3(2-2-5) 

242412 เคมีพอลิเมอร์และนาโน 3(2-2-5)  Inorganic Material Chemistry 

 เทคโนโลยีพอลิเมอร์  242441 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5) 

 Polymer Chemistry and Polymer Nanotechnology  และการประยุกต์  

    Natural Products and Application 
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242421 หัวข้อปัจจุบันในเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 242442 เคมีอนิทรีย์สังเคราะห์ 3(2-2-5) 

 Current Topics in Analytical Chemistry  Organic Synthesis  

242422 เคมีสภาวะแวดล้อม 3(2-2-5)    

 Environmental Chemistry     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านววนวไม่นว้อยกว่า         6 หนว่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

    

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) 

  :  Master of Science (Environmental Science)    

 ช่ือย่อ  :  วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)          

  :  M.S. (Environmental Science)      

    

โครงสร้างหลักสูตร   

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

แผนว ก แบบ ก1 แผนว ก แบบ ก2 แผนว ข 

1.  งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

    1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 

    1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
          1.2.1  วิชาเอกบังคับ 

          1.2.2  วิชาเอกเลือก  
2.  วิทยานิพนธ์ 
3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

- 

(3) 

26 

- 

26 

17 
9 

12 

- 

(3) 

32 

- 

32 

17 

15 

- 

6 

(3) 

หนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นว้อยกว่า 38(3) 38(3) 38(3) 
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กรณจัีดการศึกษาตามแผนว ก แบบ ก2   

 หมวดวิชาเฉพาะด้านว   

 วิชาเอกบังคับ   จ านววนว                       17 หนว่วยกิต 

282711 เทคนิคและเคร่ืองมือในการ 3(2-2-5) 282714 การจัดการทรัพยากรน้ าและ 3(2-2-5) 

 จัดการสิ่งแวดล้อม   ใช้ประโยชน์ทีดิน  

 Technique and Tools in Environmental   Water Resource Management and Land  

 Management   Use  

282712 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 3(2-2-5) 282715 เทคโนโลยีและการจัดการ 3(2-2-5) 

 Disaster Risk Assessment   มลพิษอากาศ  

282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)  Technology and Air Pollution Management 

 และเทคโนโลยี  282716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Research Methodology in Science and  Seminar I            

 Technology 282717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

   Seminar II  

     

 วิชาเอกเลือก     

 แผนว ก แบบ ก2   จ านววนวไม่นว้อยกว่า           9 หนว่วยกิต 

 วิชาเอกเลือกที่เปดิให้นิสิตเลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้  

 หมวดวิชาด้านวอากาศ   

282721 แบบจ าลองบรรยากาศส าหรับ 3(2-2-5) 282723 การบริหารจัดการก๊าซเรือน 3(2-2-5) 

 จัดการคุณภาพอากาศ   กระจก 

 Atmospheric Model for Air Quality Management  Greenhouse Gases Management 

282722 เทคนิคการประสานขอ้มูลเชิง     3(2-2-5)    

 ตัวเลขในการจัดการมลพิษอากาศ   

 Data Assimilation Technique in Air Pollution     

 Management     

     

 หมวดวิชาด้านวนว  าและของเสียอันวตราย    

282731 การจัดการของเสียอันตราย 3(2-2-5) 282733 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย 3(2-2-5) 

 อุตสาหกรรม   อุตสาหกรรม 

 Industrial Hazardous Waste Management  Industrial Wastewater Treatment Technology 

282732 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5)   

 Environmental Biotechnology     
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 หมวดวิชาด้านวเกษตรและนวิเวศวิทยา    

282741 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือ 3(2-2-5) 282743 การประเมินความเสี่ยงและ 3(2-2-5) 

 ใช้ทางการเกษตร   การจัดการสุขภาพ  

 Agricultural Waste Utilization   Risk Assessment and Health Management 

282742 สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร   3(2-2-5) 282744 นิเวศวิทยาเขตรอ้นกับการ 3(2-2-5) 

 Bioproducts for Agriculture   เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  

    Tropical Ecology and Global Climate Change 

      

 หมวดวิชาด้านวการจัดการ     

282751 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3(2-2-5) 282753 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 สังคมยั่งยืน   Environmental Economics  

 Sufficiency Economics and Sustainable Society    

282752 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ 3(2-2-5)    

 สิ่งแวดล้อม     

 Environmental Public Issue Communication    

      

 วิชาวิทยานวิพนวธ์   จ านววนว                       12   หนว่วยกิต 

282781 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นวับหนว่วยกิต  จ านววนว                        3   หนว่วยกิต 

146700 ภาษาองักฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผนวการศึกษา     

ชั นวปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2(2-0-4)  และสิ่งแวดล้อม  

 เคมี  241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
242104 เคมี 1 4(3-3-8) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 
243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 
รวม 19 หนว่วยกิต รวม 20 หนว่วยกิต 

      

      

ชั นวปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล 3(2-2-5) 
 ในสังคม  242251 ศัพท์วิทยาทางเคมี 3(3-0-6) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 242222 เคมีวิเคราะห์ 2 3(2-3-6) 
241221 แคลคูลัส 4(3-2-7) 242242 เคมีอนิทรีย์ 2 4(3-3-8) 
242221 เคมีวิเคราะห์ 1 3(2-3-6) 247221 สถิติวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
242241 เคมีอนิทรีย์ 1 4(3-3-8) รวม 19 หนว่วยกิต 

รวม 20 หนว่วยกิต    

      

      

ชั นวปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 
242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ 3(2-3-6) 242332 เคมีอนินทรีย์ 2 4(3-3-8) 
 ทางเคมี  242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

242331 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 242xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

242341 สเปกโทรสโกปี 3(3-0-6) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 242453 โครงงาน 2(0-6-3) 
รวม 16 หนว่วยกิต รวม 20 หนว่วยกิต 
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อนว  

   242xxx วิชาเอกเลือก                                  3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี                                                     3(x-x-x) 

   รวม 6 หนว่วยกิต 

      

      

ชั นวปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

242451 สัมมนา 1(0-3-2) (รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท) 
242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ 2(2-0-4) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 

 ห้องปฏิบัติการ   ระดับบัณฑิตศึกษา  

242454 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต 282711 เทคนิคและเคร่ืองมือใน 3(2-2-5) 
รวม 9 หนว่วยกิต  การจัดการสิ่งแวดล้อม  

   282712 การประเมินความเสียงภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
   282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
    และเทคโนโลยี  

   รวม 9(3) หนว่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อนว 

   (รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท) 
   2827xx  วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
   2827xx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
   2827xx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
   รวม 9 หนว่วยกิต 
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ชั นวปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

(รายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ปริญญาโท) (รายวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ปริญญาโท) 
282714 การจัดการทรัพยากรน้ า 3(2-2-5) 282717 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 

 และใช้ประโยชน์ท่ีดิน  282781 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

282715 เทคโนโลยีและการจัดการ 3(2-2-5) รวม 7 หนว่วยกิต 

 มลพิษอากาศ     

282716 สัมมนา 1 1(0-2-1)      

282781 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต    

รวม 13 หนว่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  

  :  Bachelor of Science (Biology)  

 ช่ือย่อ :  วท.บ. (ชีววิทยา)  

  :  B.Sc. (Biology)  

    

จ านววนวหนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านววนวไม่นว้อยกว่า       129 หนว่วยกิต 

 หมวดศกึษาทั่วไป   จ านววนวไม่นว้อยกว่า        30 หนว่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้านว   จ านววนวไม่นว้อยกว่า       93                     หนว่วยกิต 

 วิชาแกนว   จ านววนวไม่นว้อยกว่า       28 หนว่วยกิต 

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

 Mathematics I   Biology I  

241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

 Mathematics II   Biology II  

242104 เคมี 1 4(3-3-8) 243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) 

 Chemistry I   Biology III  

242105 เคมี 2 4(3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Chemistry II   Introductory Physics  
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 วิชาพื นวฐานวเฉพาะด้านว   จ านววนวไม่นว้อยกว่า       65 หนว่วยกิต 

 วิชาเฉพาะด้านวบังคับ   จ านววนวไม่นว้อยกว่า       53 หนว่วยกิต 

 วิชาแกนวสาขา   จ านววนวไม่นว้อยกว่า        18 หนว่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 
 เฉพาะ   General Microbiology  

242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 
 Organic Chemistry   General Biochemistry  

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5)    

 Biostatistics     

      

 วิชาเฉพาะสาขา   จ านววนวไม่นว้อยกว่า       35 หนว่วยกิต 

243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 
 Cell Biology   Genetics  

243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 243401 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3–0-6) 
 Ecology   Research Methodology  

243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 243461 สัมมนา 1(0-2-2) 
 Evolution   Seminar  

243302 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) 243462 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

 Taxonomy and Systematics   Independent Study  

243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 243463 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

 Plant Physiology   Professional Training  

243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 243464 สหกิจศึกษา*  

 Animal Physiology   Co-operative Education 6 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ  :*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

 วิชาเฉพาะด้านวเลือก  จ านววนวไม่นว้อยกว่า        12             หนว่วยกิต 

 วิชาเฉพาะด้านเลือกให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา ดังนี้  

 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์     

243322 สัณฐานวิทยา 3(2–3-6) 243423 การเจริญเติบโตของพืช 3(2–3-6) 
 และกายวิภาคศาสตร์ของพืช   Plant Growth  

 Plant Morphology and Anatomy 243424 ชีววิทยากล้วยไม้ 3(2-3-6) 
243323 อนุกรมวิธานของพืช 3(2–3-6)  Orchid Biology  

 Plant Taxonomy  243425 การออกแบบการทดลอง 3(2-3-6) 
243421 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2–3-6)  ส าหรับพชืศาสตร์  

 Ethnobotany   Experimental Design for Plant Science 
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243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 3(2–3-6) 243426 การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช 3(2-3-6) 
 Economic Botany   Plant Tissue Culture  

      

 กลุ่มวิชาสัตววิทยา     

243332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2–3-6) 243433 ปรสิตวิทยาทั่วไป 3(2–3-6) 
 Invertebrate Zoology   General Parasitology  

243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2–3-6) 243434 ปักษวีิทยา 3(2–3-6) 
 Vertebrate Zoology   Ornithology  

243431 ชีววิทยาของแมลง 3(2–3-6) 243435 ชีววิทยาของผึ้ง 3(2–3-6) 
 Insect Biology   และการเลีย้งผึ้ง  

243432 ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ 3(2–3-6)  Bee Biology and Apiculture  

 Endocrinology  243436 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ 3(2–3-6) 
    Economic Insects  

      

 กลุ่มวิชาพันวธุศาสตร์     

243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น 3(2-3-6) 243444 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-6) 
 Introductory Cytogenetics   Biological Techniques  

243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์ 3(2-3-6) 243445 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-3-6) 
 Human Genetics   Introductory Biotechnology  

243442 ชีววิทยาโมเลกุล 3(2-3-6) 243446 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา 3(2-3-6) 
 Molecular Biology   Current Topics in Biology  

243443 พันธุศาสตร์ประชากร 3(3-0-6)    

 และปริมาณเบื้องต้น     

 Introduction to Population and Quantitative     

 Genetics     

      

 กลุ่มวิชานวิเวศวิทยา     

243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 3(2-3-6) 243452 ชลธวีิทยา 3(2-3-6) 
 ของสัตว์   Limnology  

 Animal Ecology and Behavior  243453 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 
243352 นิเวศวิทยากับการทอ่งเที่ยว 3(2-3-6)  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

 Ecology and Tourism   Environmental Biology and Local Wisdom 

243353 นิเวศวิทยาเขตรอ้น 3(2-3-6) 243454 การติดตามตรวจสอบ 3(2-3-6) 
 Tropical Ecology   ทางชีวภาพส าหรับการประเมินระบบนิเวศ 

243451 ชีววิทยาของมลพิษ 3(3-0-6)  Biological Monitoring for Ecological  

 Pollution Biology   Assessment  
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 หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านววนวไม่นว้อยกว่า          6 หนว่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย  
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

    

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) 

  :  Master of Science (Environmental Science)    

 ช่ือย่อ  :  วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)          

  :  M.S. (Environmental Science)      

    

โครงสร้างหลักสูตร   

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

แผนว ก แบบ ก1 แผนว ก แบบ ก2 แผนว ข 

1.  งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

    1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 

    1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
          1.2.1  วิชาเอกบังคับ 

          1.2.2  วิชาเอกเลือก  
2.  วิทยานิพนธ์ 
3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

- 

(3) 

26 

- 

26 

17 
9 

12 

- 

(3) 

32 

- 

32 

17 

15 

- 

6 

(3) 

หนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นว้อยกว่า 38(3) 38(3) 38(3) 
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กรณจัีดการศึกษาตามแผนว ก แบบ ก2   

 หมวดวิชาเฉพาะด้านว   

 วิชาเอกบังคับ   จ านววนว                       17 หนว่วยกิต 

282711 เทคนิคและเคร่ืองมือในการ 3(2-2-5) 282714 การจัดการทรัพยากรน้ าและ 3(2-2-5) 

 จัดการสิ่งแวดล้อม   ใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 Technique and Tools in Environmental   Water Resource Management and Land   

 Management   Use  

282712 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 3(2-2-5) 282715 เทคโนโลยีและการจัดการ 3(2-2-5) 

 Disaster Risk Assessment   มลพิษอากาศ  

282713 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)  Technology and Air Pollution Management 

 และเทคโนโลยี  282716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Research Methodology in Science and  Seminar I            

 Technology 282717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

   Seminar II  

     

 วิชาเอกเลือก     

 แผนว ก แบบ ก2   จ านววนวไม่นว้อยกว่า           9 หนว่วยกิต 

 วิชาเอกเลือกที่เปดิให้นิสิตเลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้  

 หมวดวิชาด้านวอากาศ   

282721 แบบจ าลองบรรยากาศส าหรับ 3(2-2-5) 282723 การบริหารจัดการก๊าซเรือน 3(2-2-5) 

 จัดการคุณภาพอากาศ   กระจก 

 Atmospheric Model for Air Quality Management  Greenhouse Gases Management 

282722 เทคนิคการประสานขอ้มูลเชิง     3(2-2-5)    

 ตัวเลขในการจัดการมลพิษอากาศ   

 Data Assimilation Technique in Air Pollution     

 Management     

     

 หมวดวิชาด้านวนว  าและของเสียอันวตราย    

282731 การจัดการของเสียอันตราย 3(2-2-5) 282733 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย 3(2-2-5) 

 อุตสาหกรรม   อุตสาหกรรม 

 Industrial Hazardous Waste Management  Industrial Wastewater Treatment Technology 

282732 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5)   

 Environmental Biotechnology     
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 หมวดวิชาด้านวเกษตรและนวิเวศวิทยา    

282741 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือ 3(2-2-5) 282743 การประเมินความเสี่ยงและ 3(2-2-5) 

 ใช้ทางการเกษตร   การจัดการสุขภาพ  

 Agricultural Waste Utilization   Risk Assessment and Health Management 

282742 สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร   3(2-2-5) 282744 นิเวศวิทยาเขตรอ้นกับการ 3(2-2-5) 

 Bioproducts for Agriculture   เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  

    Tropical Ecology and Global Climate Change 

      

 หมวดวิชาด้านวการจัดการ     

282751 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3(2-2-5) 282753 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 สังคมยั่งยืน   Environmental Economics  

 Sufficiency Economics and Sustainable Society    

282752 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ 3(2-2-5)    

 สิ่งแวดล้อม     

 Environmental Public Issue Communication    

      

 วิชาวิทยานวิพนวธ์   จ านววนว                       12   หนว่วยกิต 

282781 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นวับหนว่วยกิต  จ านววนว                        3   หนว่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผนวการศึกษา     

ชั นวปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
242104 เคมี 1 4(3-3-8)  และสิ่งแวดล้อม  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
รวม 17 หนว่วยกิต 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

   243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 
   รวม 19 หนว่วยกิต 

      

      

ชั นวปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 243212 ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-8) 
 ในสังคม  243251 นิเวศวิทยา 4(3-3-8) 
242141 เคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 
243103 ชีววิทยา 3 3(2-3-6) รวม 18 หนว่วยกิต 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8)    

รวม 20 หนว่วยกิต    

      

      

ชั นวปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6) 243302 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8) 
 เฉพาะ  243321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-6) 
243341 พันธุศาสตร์ 4(3-3-8) 243331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-6) 
243301 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 243XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 243XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 243XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

243xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 19 หนว่วยกิต 

รวม 20 หนว่วยกิต    
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    ภาคฤดูร้อนว  

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 6 หนว่วยกิต 

      

      

ชั นวปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

243401 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(3-0-6) (รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท) 
243461 สัมมนา 1(0-2-1) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 
243462 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต  ระดับบัณฑิตศึกษา    (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 
รวม 10 หนว่วยกิต 282711 เทคนิคและเคร่ืองมือใน 3(2-2-5) 

    การจัดการสิ่งแวดล้อม  

   282712 การประเมินความเสียงภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
   282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3(2-2-5) 

   รวม 9(3) หนว่วยกิต 

      

      

   ภาคฤดูร้อนว 

   (รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท) 
   2827xx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
   2827xx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
   2827xx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
   รวม 9 หนว่วยกิต 
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ชั นวปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้นว ภาคการศึกษาปลาย 

(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท) (รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท) 
282714 การจัดการทรัพยากรน้ า 3(2-2-5) 282717 สัมมนา 2 1(0-2-1)   
 และใช้ประโยชน์ท่ีดิน  282781 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 

282715 เทคโนโลยีและการจัดการ 3(2-2-5) รวม 7 หนว่วยกิต 

 มลพิษอากาศ     

282716 สัมมนา 1 1(0-2-1)      

282781 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต    

รวม 13 หนว่วยกิต    
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
School of Medical Science 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กอ่ตัง้
ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี และ สาขาวิชา
โภชนาการและการก าหนดอาหาร เพื่อตอบสนองความ
ต้อ งการตามแผนพัฒนาสาธารณสุ ขและแผนพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนเพื่อจัดการ
เรียนการสอน ในระดับพื้นฐานทางการแพทย์ (Pre-Clinic) และ
วิทยาศาสตร์ พื้นฐานในระดับปริญญาตรี ให้แก่นิสิตในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพได้แก่คณะเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และนิสิตในกลุม่วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
นอ กจ ากนี้ ยั ง มุ่ ง ที่ จ ะ ส ร้ า ง แ ละพัฒน าบุ ค ลาก ร ใ ห้มี
ความสามารถทางดา้นวิชาการและการวิจัยเพื่อเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

 ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ภายใตเ้กณฑ์การประเมินตาม
ตัวบ่งช้ีคุณภาพของ สมศ. หลังจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้เ ย่ียมส ารวจและเข้า
ประเมินผลการด าเนินงานของคณะ ผู้ประเมินได้รายงานถึง                
จุดแข็ง จุดอ่อน ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์หลังจากได้รับ
รายงานแล้ว  คณาจารย์ได้ร่ วมกันศึกษา วิ เคราะห์ผล                      
การประเมิน และทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาที่ยังขาด
แผนงานที่ เป็นรูปธรรม ในการนี้  เพื่อให้การด าเนินงาน                     
ในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปณิธาน 
วิ สั ยทั ศน์  และครอบคลุมพันธกิจทั้ ง  4  ด้ านของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงาน ให้สอดรับกับพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย โดยอาศัยการระดมความคิดของคณาจารย์                 
ในคณะ ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะ และให้คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล 

 

 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

School of Energy and Environment 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหนึ่งใน
สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2550 นับเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียน            
การสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

การจัดการเรียนการสอนหลักศุตรระดับปริญญาตรี                
ควบปริญญาโท 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1.  นักวจิัย 

2.  นักวทิยาศาสตร์, นักวเิคราะห์และออกแบบ 

3.  นักวางแผนและก าหนดนโยบาย 

4.  นักออกแบบอปุกรณท์ี่ใช้ส าหรับงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

5.  ผู้ควบคุมดูแลงานดา้นสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน 

6.  ผู้ควบคุมจัดการดา้นมลพิษ, ผู้ประเมินความเสี่ยง  
     และอื่นๆ 

สถานท่ีตัง้ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ตอ่ 3811, 1733-5 

โทรสาร 0 5446 6663, 0 5446 6704 

E-mail : medsci.up@gmail.com 

 : seen@up.ac.th 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  

  :  Bachelor of Science (Microbiology)  

 ช่ือย่อ  :   วท.บ. (จุลชีววิทยา)  

  :   B.Sc. (Microbiology)  

    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       127 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living  

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า           91 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน                          22 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน                          11 หน่วยกิต 

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

 Mathematics I   Biology I  

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8)    

 General and Organic Chemistry    
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 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   จ านวน                         11 หน่วยกิต 

242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 

 Quantitative Analysis   General Biochemistry  

247111 ชีวสถิติ   3(2-2-5)    

 Biostatistics     

      

 กลุ่มวิชาเอก  จ านวน                       69 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ  จ านวน                       57 หน่วยกิต 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 361331 สรีรวิทยาจุลินทรีย์ 3(2-3-6) 

 General Microbiology   Microbial Physiology   

361151 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 3(3-0-6) 361341 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3(2-3-6) 

 เบื้องต้น   Environmental Microbiology   

 Introductory Medical Microbiology 361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) 

361201 แบคทีเรียวิทยา 3(2-3-6)  Immunology  

 Bacteriology  361352 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6) 

361202 ปรสิตวิทยา 3(2-3-6)  Medical Bacteriology  

 Parasitology  361371 จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-3-6) 

361204 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6)  Food Microbiology  

 ส าหรับจุลชีววิทยา  361401 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 2(1-3-4) 

 Science Communication for Microbiology   Introduction to Bioinformatics  

361205 ไวรัสวิทยา 3(2-3-6) 361481 การจัดการและการประเมิน 2(2-0-4) 

 Virology   คุณภาพห้องปฏิบัติการ  

361206 ราวิทยา 3(2-3-6)  Management and Laboratory Assessment 

 Mycology  361491 สัมมนา 1(0-2-1) 

361281 เทคนิคและการใช้เคร่ืองมือ  3(2-3-6)  Seminar  

 ทางจุลชีววิทยา  361492 ฝกึงาน*  6 หน่วยกิต 

 Techniques and Instrumentation in   Professional  Training    

 Microbiology  361493 สหกิจศึกษา*  6 หน่วยกิต 

361301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(1-6-5)  Co – operative Education  

 Research Methodology  361494 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 

361311 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 3(2-3-6)  Independent Study  

 Microbial Genetics  หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกรายวิชา ดังต่อไปนี้    

361302 ยีสต์และเทคโนโลยียีสต ์ 3(2-3-6) 361359 เทคนิคทางปรสิตวิทยา  3(2-3-6)     

 Yeast and Yeast Technology    Techniques in Parasitology  

361303 สาหร่ายวิทยา 3(2-3-6) 361372 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 

 Phycology    Industrial Microbiology  

361304 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของเห็ด 3(2-3-6) 361451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6)     

 Biology and Technology of Mushroom  วินิจฉัย  

361342 จุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3-6)  Diagnostic Medical Microbiology 

 Agricultural Microbiology  361452 โรคติดเช้ืออุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 3(3-0-6) 

    Emerging and Re - emerging Infectious  

    Diseases    

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย 

รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

    

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) 

  :  Master of Science (Environmental Science)    

 ช่ือย่อ  :  วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)          

  :  M.S. (Environmental Science)      

    

โครงสร้างหลักสูตร   

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1.  งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

    1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 

    1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
          1.2.1  วิชาเอกบังคับ 

          1.2.2  วิชาเอกเลือก  
2.  วิทยานิพนธ์ 
3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

- 

(3) 

26 

- 

26 

17 
9 

12 

- 

(3) 

32 

- 

32 

17 

15 

- 

6 

(3) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38(3) 38(3) 38(3) 
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กรณจัีดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2   

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       17 หน่วยกิต 

282711 เทคนิคและเคร่ืองมือในการ 3(2-2-5) 282714 การจัดการทรัพยากรน้ าและ 3(2-2-5) 

 จัดการสิ่งแวดล้อม   ใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

 Technique and Tools in Environmental   Water Resource Management and Land  

 Management   Use  

282712 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 3(2-2-5) 282715 เทคโนโลยีและการจัดการ 3(2-2-5) 

 Disaster Risk Assessment   มลพิษอากาศ  

282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)  Technology and Air Pollution Management 

 และเทคโนโลยี  282716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Research Methodology in Science and  Seminar I            

 Technology 282717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

   Seminar II  

     

 วิชาเอกเลือก     

 แผน ก แบบ ก2   จ านวนไม่น้อยกว่า           9 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือกที่เปดิให้นิสิตเลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้  

 หมวดวิชาด้านอากาศ   

282721 แบบจ าลองบรรยากาศส าหรับ 3(2-2-5) 282723 การบริหารจัดการก๊าซเรือน 3(2-2-5) 

 จัดการคุณภาพอากาศ   กระจก 

 Atmospheric Model for Air Quality Management  Greenhouse Gases Management 

282722 เทคนิคการประสานขอ้มูลเชิง     3(2-2-5)    

 ตัวเลขในการจัดการมลพิษอากาศ   

 Data Assimilation Technique in Air Pollution     

 Management     

     

 หมวดวิชาด้านน้ าและของเสียอันตราย    

282731 การจัดการของเสียอันตราย 3(2-2-5) 282733 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย 3(2-2-5) 

 อุตสาหกรรม   อุตสาหกรรม 

 Industrial Hazardous Waste Management  Industrial Wastewater Treatment Technology 

282732 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5)   

 Environmental Biotechnology     
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 หมวดวิชาด้านเกษตรและนิเวศวิทยา    

282741 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือ 3(2-2-5) 282743 การประเมินความเสี่ยงและ 3(2-2-5) 

 ใช้ทางการเกษตร   การจัดการสุขภาพ  

 Agricultural Waste Utilization   Risk Assessment and Health Management 

282742 สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร   3(2-2-5) 282744 นิเวศวิทยาเขตรอ้นกับการ 3(2-2-5) 

 Bioproducts for Agriculture   เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  

    Tropical Ecology and Global Climate Change 

      

 หมวดวิชาด้านการจัดการ     

282751 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3(2-2-5) 282753 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 สังคมยั่งยืน   Environmental Economics  

 Sufficiency Economics and Sustainable Society    

282752 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ 3(2-2-5)    

 สิ่งแวดล้อม     

 Environmental Public Issue Communication    

      

 วิชาวิทยานิพนธ์   จ านวน                       12   หน่วยกิต 

282781 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3   หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผนการศึกษา     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอนิทรีย์ 4(3-3-8)  และสิ่งแวดล้อม  

243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-3-8) 
รวม 17 หน่วยกิต 361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-8) 

   361151 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 3(3-0-6) 
    เบื้องต้น  

   รวม 20 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 361202 ปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 
 ในสังคม  361204 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) 
361201 แบคทีเรียวิทยา 3(2-3-6)  ส าหรับจุลชีววิทยา  

361205 ไวรัสวิทยา 3(2-3-6) 361206 ราวิทยา 3(2-3-6) 
361281 เทคนิคและการใช้เคร่ืองมือ 3(2-3-6) 365215 ชีวเคมีท่ัวไป 4(3-3-8) 
 ทางจุลชีววิทยา  รวม 19 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

361311 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 3(2-3-6) 247111 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 
361331 สรีรวิทยาจุลินทรีย์ 3(2-3-6) 361301 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(1-6-5) 
361341 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 361352 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6) 
361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6) 361371 จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-3-6) 
361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

      

      

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   361xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

361401 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 2(1-3-4) (รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท) 
361481 การจัดการและการประเมิน 2(2-0-4) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 
 คุณภาพห้องปฏิบัติการ   ระดับบัณฑิตศึกษา    (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 
361491 สัมมนา 1(0-2-1) 282711 เทคนิคและเคร่ืองมือใน 3(2-2-5) 
361494 การศึกษาอสิระ 6 หน่วยกิต  การจัดการสิ่งแวดล้อม  

รวม 11 หน่วยกิต 282712 การประเมินความเสียงภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
   282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

    และเทคโนโลยี  

   รวม 9(3) หน่วยกิต 
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   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   (รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท) 
   2827xx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
   2827xx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
   2827xx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท) (รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท) 
282714 การจัดการทรัพยากรน้ า 3(2-2-5) 282717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 และใช้ประโยชน์ท่ีดิน  282781 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

282715 เทคโนโลยีและการจัดการ 3(2-2-5) รวม 7 หน่วยกิต 

 มลพิษอากาศ     

282716 สัมมนา 1 1(0-2-1)      

282781 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต    

รวม 13 หน่วยกิต    
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วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

School of Energy and Environment 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหนึ่งใน
สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2550 นับเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียน             
การสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี               
2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี             
ควบปริญญาโท 

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 1. วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานควบคุมดูแลระบบ 
ผลิตน้ าสะอาดและบ าบัดมลพษิตา่งๆ 

 2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ นักวิจัย นักวางแผนและ
ก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน              
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 3. ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบดา้นสิ่งแวดล้อม 

 4. วิศวกรควบคุมการสร้าง การผลิต การติดตั้ง ระบบ
จัดการทางสิ่งแวดล้อม และ  อ านวยการใช้ การบ ารุงรักษา
ระบบทางสิ่งแวดล้อม 

 5. วิศวกรสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบด้าน
สิ่งแวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมดูแลระบบบ าบัดมลพษิ
ต่างๆ วิศวกรสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น                
กรมควบคุมมลพษิ กรมโรงงาน นักวางแผนและก าหนดนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงาน
ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม นักวิจัยทาง
สิ่ งแวดล้อมในสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ 
นักวิชาการศึกษา ครู/อาจารย์ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

สถานท่ีตัง้ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ตอ่ 1758, 1733-5 

โทรสาร 0 5446 6663, 0 5446 6704 

E-mail : medsci.up@gmail.com 

 : seen@up.ac.th 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม) 
  :  Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 

 ช่ือย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม) 
  :  B.Eng. (Environmental Engineering) 

   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า       144 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language   Communication in Digital Society 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Ready English   และสิ่งแวดล้อม 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)  Health and Environmental Management 

 Explorative English  004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 3(2-2-5) 
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)  Arts of Living 

 Step UP English  004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5) 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  ในสังคม  

 Citizen Mind by Citizenship   Socialized Personality  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

 Multicultural Society     

      

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน                    108 หน่วยกิต 

 วิชาเฉพาะพื้นฐาน   จ านวน                      52 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน                      21 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 
 Calculus l   Principle of Chemistry  

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 244101 ฟิสิกส์ 1 4(3-3-8) 
 Calculus ll   Physics l  

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 244102 ฟิสิกส์ 2 4(3-3-8) 
 Calculus lll   Physics ll  
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 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  จ านวน                      31 หน่วยกิต 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Computer Programming   Engineering Materials  

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 283101 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 1(0-2-1) 
 Engineering Drawing   Introduction to Environmental Engineering 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 283102 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรม 3(2-3-6) 
 Engineering Mechanics l   สิ่งแวดล้อม  

263211 ก าลังวัสดุ   3(3-0-6)  Biology for Environmental Engineering 

 Strength of Materials  283203 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6) 
263261 การส ารวจ 3(2-3-6)  Chemistry for Environmental Engineering 

 Surveying  283204 ปฏิบัติการหน่วยและ 3(2-2-5) 
263272 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)  กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม  

 Fluid Mechanics   Environmental Unit Operation and Processes 

      

 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     

 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  จ านวน                      35 หน่วยกิต 

283231 การควบคุมเสียงรบกวน 3(2-2-5) 283332 การควบคุมมลพิษอากาศ 3(2-2-5) 
 และการสั่นสะเทอืน   Air Pollution Control  

 Noise and Vibration Control  283341 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  4(4-0-8) 
283311 การสุขาภิบาลอาคาร  3(2-2-5)  และพลังงาน  

 Building Sanitation   Environmental and Energy Management  

283312 วิศวกรรมและการออกแบบ 3(2-2-5)  System  

 ระบบประปา  283342 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Water Supply Engineering and Design  ในอุตสาหกรรม  

283313 วิศวกรรมและการออกแบบ 3(2-2-5)  Industrial Safety Management 

 ระบบบ าบัดน้ าเสีย  283381 กฎหมายและจริยธรรม 3(3-0-6) 
 Wastewater Treatment Engineering and Design  สิ่งแวดล้อม  

283321 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย 3(2-2-5)  Environmental Law and Ethic 

 Solid Waste Engineering and Management 283443 การออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
283322 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)  ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

 Hazardous Waste Management   Design of Environmental Engineering System 

   283491 สัมมนา 1(0-3-2) 
    Seminar  
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 กลุ่มวิชาบังคับเลือก   จ านวน                       6 หน่วยกิต 

283492 การศึกษาอสิระ* 6 หน่วยกิต 283493 สหกิจศึกษา* 6 หน่วยกิต 

 Independent Study   Co-operative Education  

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา    

      

 วิชาเอกเลือกด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  จ านวนไม่น้อยกว่า       12 หน่วยกิต 

283314 การออกแบบระบบระบายน้ าเสีย 3(2-2-5) 283433 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(3-0-6) 
 Design of Sewerage   Climate Change  

283323 การลดของเสียและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 283434 การออกแบบระบบควบคุม 3(2-2-5) 
 การน ากลับมาใช้ใหม่   มลพิษอากาศ  

 Waste Minimization and Recycling 

Technologies 

 Design of Air Pollution Control System 

283415 การควบคุมมลพิษน้ า 3(3-0-6) 283444 การประเมินผลกระทบ 3(2-2-5) 
 จากอุตสาหกรรม   สิ่งแวดล้อม  

 Industrial Water Pollution Control  Environmental Impact Assessment 

283416 ระบบวิศวกรรมการบ าบัด 3(2-2-5) 283482 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 แบบธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม  

 Natural Treatment Engineering System  Selected Topics in Environmental Engineering 

      

 กลุ่มวิชาบังคับทางภาษา   จ านวน                       3 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)    

 เฉพาะ     

 English for Specific Purposes     

      

 หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน                       6 หน่วยกิต 

           นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม) 
  :  Master of Engineering (Environmental Engineering) 

 ช่ือย่อ  :  วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม)  

  :  M.Eng. (Environmental Engineering)  

    

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1.  งานรายวิชา (Course work)    

    1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน       
    1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 

          1.2.1  วิชาเอกบังคับ 

          1.2.2  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 
2.  วิทยานิพนธ ์                       
3.  การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง                  
4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

- 

(3) 

26 

- 

26 

20 

6 

12 

- 

(3) 

32 

- 

32 

20 

12 

- 

6 

(3) 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 38 (3) 38 (3) 38 (3) 
 

     

รายวิชา     

แผน ก แบบ ก1   

 วิทยานิพนธ ์ จ านวน                       38 หน่วยกิต 

283799 วิทยานิพนธ ์  38 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6)    

 ระดับ บัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผน ก แบบ ก2  

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       26 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       20 หน่วยกิต 

283701 กระบวนการทางเคมีฟิสิกส์และ 3(2-2-5) 283731 วิศวกรรมและการจัดการมูล 3(2-2-5) 

 ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ฝอยและของเสียอันตรายแบบบูรณาการ 

 Physico-chemical and Biological Processes   Integrated Solid and Hazardous Waste  

 for Environmental Engineering  Engineering and Management 

283702 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 283733 การป้องกันมลพิษและการ  3(2-2-5) 

 และเทคโนโลยี   จัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขยีว                                                

 Research Methodology in Science and   Pollution Prevention and Green Supply Chain  

 Technology  Management  

283711 การจัดการและการควบคุม 3(2-2-5) 283795 สัมมนา 1 1(0-3-2) 

 มลพิษอากาศ   Seminar I  

 Air Pollution Control and Management 283796 สัมมนา 2 1(0-3-2) 

283721 วิศวกรรมการออกแบบและ   Seminar II  

 การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียขัน้สูง    

 Advanced Wastewater Treatment     

 Engineering Design and Management    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  

283712 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ 3(2-2-5) 283732 การเคลื่อนที่และการเปลี่ยน 3(2-2-5) 
 การลดก๊าซเรือนกระจก   รูปของสารปนเป้ือนมีพิษ  

 Climate Change and Greenhouse Gas   Toxic Contaminants Transportation and 

 Mitigation  Transformation  

283713 วิศวกรรมคุณภาพอากาศภายใน 3(2-2-5) 283734 การประเมินผลกระทบ 3(2-2-5) 
 อาคาร   สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
 Indoor Air Quality Engineering   Integrated Environmental Impact Assessment 

283722 เทคโนโลยีเมมเบรนส าหรับการผลิต 3(3-0-6) 283724 การจ าลองคุณภาพน้ าผิวดิน  3(2-2-5) 

 น้ าประปา   Surface Water Quality Modeling 

 Membrane Technologies for Water Treatment 283794 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 

283723 ระบบบ าบัดแบบบงึประดิษฐ์ 3(3-0-6)  สิ่งแวดล้อม  

 Constructed Wetland Treatment Systems  Special Topics in Environmental Engineering   
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283724 กระบวนการออกซิเดชันขัน้สูง 3(3-0-6)    

 ส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย     

 Advanced Oxidation Processes for Wastewater  

 Treatment    

     

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

283798 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต    

 thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา      

 Intensive English for Graduate Studies    

      

 กรณจัีดการศึกษาตามแผน ข     

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       32 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       20 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ ประกอบด้วย     

283701 กระบวนการทางเคมีฟิสิกส์และ 3(2-2-5) 283731 วิศวกรรมและการจัดการมูล 3(2-2-5) 

 ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ฝอยและของเสียอันตรายแบบบูรณาการ  

 Physico-chemical and Biological Processes   Integrated Solid and Hazardous Waste   

 for Environmental Engineering  Engineering and Management  

283702 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 283733 การป้องกันมลพิษและการ  3(2-2-5) 

 และเทคโนโลยี   จัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขยีว                                                

 Research Methodology in Science and   Pollution Prevention and Green Supply Chain  

 Technology  Management  

283711 การจัดการและการควบคุม 3(2-2-5) 283795 สัมมนา 1 1(0-3-2) 

 มลพิษอากาศ   Seminar I  

 Air Pollution Control and Management 283796 สัมมนา 2 1(0-3-2) 

283721 วิศวกรรมการออกแบบและการ 3(2-2-5)  Seminar II  

 จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียขัน้สูง     

 Advanced Water Supply and Wastewater     

 Treatment Engineering     
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 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    

283712 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ 3(2-2-5) 283724 กระบวนการออกซิเดชันขัน้สูง 3(3-0-6) 

 การลดก๊าซเรือนกระจก   ส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย  

 Climate Change and Greenhouse Gas   Advanced Oxidation Processes for  

 Mitigation  Wastewater Treatment  

283713 วิศวกรรมคุณภาพอากาศภายใน 3(2-2-5) 283732 การเคลื่อนที่และการเปลี่ยน 3(2-2-5) 

 อาคาร   รูปของสารปนเป้ือนมีพิษ 

 Indoor Air Quality Engineering   Toxic Contaminants Transportation and  

283722 เทคโนโลยีเมมเบรนส าหรับการผลิต 3(3-0-6)  Transformation  

 น้ าประปา  283734 การประเมินผลกระทบ 3(2-2-5) 

 Membrane Technologies for Water Treatment  สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  

283723 ระบบบ าบัดแบบบงึประดิษฐ์ 3(3-0-6)  Integrated Environmental Impact 

 Constructed Wetland Treatment Systems  Assessment  

   283794 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 

    สิ่งแวดล้อม 

   Special Topics in Environmental Engineering   

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

283797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                                               6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา      

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผนการศึกษา     

     

     

     

เอกสารแนบนอกเล่ม 

  

      

      

 



 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่  4 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
Course Description 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 663 

 

001101 การใช้ภาษาไทย           3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า  วลี การแต่งประโยค 
ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญจาก
การฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และ
การแสดงความคิดผา่นทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม        3(2-2-5) 
 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการ
ใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขยีน การพัฒนาการ
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเอง
และบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน 
การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การ
สนทนาในร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 
001103 ทักษะภาษาไทย           3(3-0-6) 
 Thai Language Skills 

 ทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งในด้านการฟัง การ
อ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร โดยเน้นทักษะ
การเขยีนเป็นส าคัญ 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง           3(2-2-5) 
 Explorative English 

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  พูด อ่าน 
เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์
ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การ
จองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ
ของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ศุลกากร การเขา้พักในโรงแรม การอธบิายเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทาน
อาหารแบบตะวันตก 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน            3(3-0-6) 
 Fundamental English   

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขยีนภาษาอังกฤษและ
ไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในปริบททาง
วิชาการและปริบทอื่นๆ 

001112  ภาษาอังกฤษพัฒนา           3(3-0-6) 
 Developmental English   

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
และไวยากรณ์ระดับซับซ้อน เพื่อการสื่อสาร      ในปริบท
ทางวิชาการและปริบทอื่นๆ 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ          3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes 

 ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่านและ
การเขยีนงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
สาขาของผูเ้รียน 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า           3(2-2-5) 
 Step UP English 

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับข่าวสาร
และสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง 
พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความ
จากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและ
ตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาและอาชีพ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า              

                                            3(3-0-6) 

 Information Sciences for Study and 

 Research 

 ความหมาย ความส าคัญและประเภทของ
แหล่งสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศต่างๆ การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ 

บริการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก 

การสังเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจน
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีนิสัยในการใฝ่หา
ความรู้  
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002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต                     3(3-0-6) 
 Philosophy for Life 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับปรัชญาและแนวคิด
โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนินชีวิต 
ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มีช่ือเสียง เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มี
ประโยชน์ และคุณค่าต่อสังคม 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม       3(3-0-6) 

 Language Society and Culture 

 ความ รู้ทั่ ว ไปเ ก่ียว กับภาษา สั งคมและ
วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคม
และวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษา อันเนื่องมาจากปัจจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย      3(3-0-6) 

 Thai Performing Arts 

  ลักษณะและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยแบบ
มาตรฐานและแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชม
นาฏศิลปไ์ทยประเภทต่างๆ 

002125 ดุริยางควิจักขณ์                     3(3-0-6  
 Music Appreciation 

 ลักษณะ ความส าคัญ พัฒนาการ องคป์ระกอบ
ทางด้านดนตรี บทเพลง คีตกวี สุนทรียศาสตร์ทางด้าน
ดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ในการ
แสดงดนตรี มารยาทในการเข้าฟังดนตรี การวิจารณ์และ
อภิปรายจากการฟังและชมการแสดงดนตรี รวมทั้ง
บทบาทของดนตรีไทย และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่อดีต
จนถงึปัจจุบัน 

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6)                                
 Arts in Daily Life 

 ก า ร รั บ รู้ ท า ง ด้ า น ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ
สถาปัตยกรรม เพื่ อประยุ กต์ ใ ช้ ใน ชีวิ ตประจ า วั น
ประกอบด้วย ทัศนศิลป ์หัตถศิลป ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบแฟช่ัน ศิลปะภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การ
ออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรู้ ทางสถาปัตยกรรม 

ด้าน การประหยัดพลังงาน คติความเช่ือต่างๆ อันจะ
น าไปสู่การเห็นคุณค่าของรสนิยมและสุนทรีย์ในการ
ด ารงชีวิตที่สัมพันธกั์บบริบทต่างๆ ทัง้ของไทยและสากล 

002201 พลเมอืงใจอาสา           3(2-2-5) 
 Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคม
ทุกระดับ จติอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญ ูพลเมือง
กับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเส
ไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม           3(2-2-5) 
 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การ
จัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก 
อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ทอ้งถ่ินไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 
003131 กฎหมายพืน้ฐานเพือ่คุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับระบบกฎหมายและ
ประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ ขั้นพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กฎหมายเพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต 

003132 ไทยและประชาคมโลก           3(3-0-6) 

 Thai and the World Community 

 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคมโลก
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อน
สมัยใหม่จนถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทยบนเวที
โลกและแนวโน้มในอนาคต 
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003133 วิถไีทย วิถทีัศน์                      3(3-0-6) 

 Thai Way and Vision 

 ความหมาย ความส าคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์ 
พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะและอัต
ลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่
เก่ียวกับวิถีไทย การด ารงความเป็นไทยในโลกปัจจุบัน 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
 Civilization and Indigenous Wisdom 

 อารยธรรมในยุคต่างๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต  
ประเพณี พิธีกรรม คติความเช่ือ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
การอนุรักษ ์สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

003135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม  3(3-0-6) 

 Politics Economy and Society   

 ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการเมืองไทยและระดับสากล 
การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลัง
พัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์กับ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ของระบบ
โลกกับประเทศไทย 

003136 พะเยาศึกษา                          3(2-2-5) 
 Phayao Studies 

 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี   
พลวัตทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์แนวโน้ม
การพัฒนาด้านต่างๆ ในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์
และประชาคมอาเซียน 

003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล         3(2-2-5) 
 Communication in Digital Society 

 ความ รู้พื้ น ฐ าน เทค โน โลยี  ฮ า ร์ ด แว ร์  
ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม
ส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิต
สื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อ
น ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสารใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

                                                          3(2-2-5) 
 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะ
สุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ
วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรค
ระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร 
การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการ
จัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและ
การใช้พลังงานอย่างประหยัด 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 
 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและ
การวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ 
คดิสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
                                            3(2-2-5) 
 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 
มารยาท วัฒนธรรมไทย  ทักษะการพูด ในที่ ชุ มชน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พะเยา การอยู่ ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบท
สังคมไทยและสังคมโลก 

004150   กอล์ฟ             1(0-2-1) 

 Golf 

  ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ
เส ริมส ร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬากอล์ฟ  

การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬา
กอล์ฟ  
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004151 เกม                            1(0-2-1) 

 Game 

 ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความส าคัญ 
ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการเป็นผู้น า การฝึก
กิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการ
ใช้เคร่ืองอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ รวมถึงความคิด
สร้างสรรค ์อีกทัง้ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
004152 บริหารกาย                             1(0-2-1) 

 Body Conditioning 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญของการ
บริหารกาย หลักการออกก าลังกาย กิจกรรมการสร้าง
สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ             1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นร าพื้นเมือง และวัฒนธรรมการ
เต้นร าของนานาชาติ 
004154 ว่ายน้ า             1(0-2-1) 

 Swimming 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ  การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาว่ายน้ า การฝึก
ทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว่ายน้ า 
004155 ลีลาศ                             1(0-2-1) 

             Social Dance 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นร าสากลและมารยาท
ของการเต้นร าสากล 

004156 ตะกร้อ             1(0-2-1)   
 Takraw 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาตะกร้อการ
ฝกึทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬาตะกร้อ 

004157 นันทนาการ             1(0-2-1) 

 Recreation 

 ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของ
กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสามารถน า

กิจกรรมนันทนาการไปประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์ 
004158 ซอฟท์บอล                             1(0-2-1) 

 Softball 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาซอฟทบ์อลการ
ฝกึทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาซอฟทบ์อล
004159 เทนนิส              1(0-2-1)

 Tennis 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทนนิสการฝกึ
ทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส 

004160 เทเบิลเทนนิส             1(0-2-1)

 Table Tennis 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา เทเบลิเทนนิส 
การฝึกทักษะเบื้องต้นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเท
เบลิเทนนิส 

004161 บาสเกตบอล                          1(0-2-1) 

 Basketball 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับบาสเกตบอล การ
ฝึ กทั กษะ เบื้ อ งต้ น  กฎ  กติ ก า  มา รย าทของ กีฬา
บาสเกตบอล   
004162 แบดมนิตัน             1(0-2-1) 

 Badminton 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาแบดมินตัน การ
ฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬา
แบดมินตัน 

004163 ฟุตบอล              1(0-2-1) 

 Football 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาฟุตบอล การ
ฝกึทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล 
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004164 วอลเลย์บอล            1(0-2-1)  
 Volleyball 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับวอลเลย์บอล การฝึก
ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล  
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว          1(0-2-1) 

 Art of Self – Defense 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศิลปะการต่อสู้
ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
กฎหมายส าหรับการป้องกันตัวและกฎกติกามารยาทของ
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

005170 พฤติกรรมมนุษย์                    3(3-0-6) 

 Human Behavior 

   แนวคิดเก่ียวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐาน
ทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของพฤติกรรม 
ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้
และความจ า การคิดและภาษา เชาว์ปัญญาและการ
ยกระดับเชาว์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้าง
แรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ 
และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 

005171 ชีวิตและสุขภาพ                     3(3-0-6) 

 Life and Health 

 ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเก่ียวกับ
วงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย์ วัยรุ่น
และสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ 

การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต 
ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การป้องกันตัวจากอุบัติภัย 
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต        3(2-2-5) 

 Living Management 

 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท หน้าที่  
และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและสังคม 
การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การ

ติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย้ง การคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค ์เศรษฐศาสตร์กับการด าเนินชีวิตที่ดี และ
คุณธรรมจริยธรรม 

005173 ทักษะชีวิต                            2(1-2-3) 

 Life Skills 

 การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก 
การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมที่เน้นการเป็นผู้น าและเป็น
ผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการ
พัฒนาคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบุคคล 

006140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม              3(3-0-6)  

 Man and Environment 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
สาเหตุปัญหาสิ่ งแวดล้อม ผลของการเปลี่ยนแปลง
ประชากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลก การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการ
รับมือ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึก การ
สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพืน้ฐาน  3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information  

 Science 

 ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและ
การประยุกต์ ใช้งาน ระบบส านักงานอัตโนมัติ ระบบ
จ านวนและการแทนข้อมูล การจัดการข้อมูล และระบบ
ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การ
พัฒนาโปรแกรม ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ 
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006142 คณติศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
              3(3-0-6) 
   Mathematics for Life in the Information  

 Age 

 การประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริงกับ
ชีวิตประจ าวัน เช่น การเงินการธนาคาร การประกันภัย 
การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ
เพื่อการส ารวจและการตัดสินใจเบื้องต้น    
006143 ยาและสารเคมใีนชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily Life 

 ความรู้ของยาและเคมีภัณฑ์ เคร่ืองส าอาง 
อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่เก่ียวข้อง
กับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และจัดการเพื่อให้ เกิด
ความปลอดภัยกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

006144 อาหารและวิถชีีวิต            3(3-0-6) 
 Food and Life Style 

 บทบาทและความส าคัญของอาหารใน
ชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึง
อิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของ
ไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของ
ร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เลื อกซื้ อ อ าหาร  แล ะอาหารแล ะวิ ถี ชี วิ ต กับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว   3(3-0-6) 

 Energy and Technology around Us 

 ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี 
การอนุ รักษ์พลั ง งาน  การใ ช้พลั ง งานอย่ า งฉลาด  
ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่มา
ของพลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่นๆ และการใช้พลังงาน
อย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการท างานและ
การเลือกใช้ระบบปรับอากาศ รถยนต์  เทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน การใช้พลังงานในอนาคต การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยีส าหรับรถยนต์ใน
อนาคต ระบบขนส่งมวลชน การเตรียมความพร้อมส าหรับ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกใช้อย่าง
เหมาะสม 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

 Science in Daily Life 

 บ ท บ า ท ข อ ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ า พ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บูรณา
การความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่
เก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สารเคมี พลังงานและ
ไฟฟ้า การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและ
อวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวัน 

100000 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 

                                                          3(3-0-6) 
 Fundamental Laws for Quality of Life 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับระบบกฎหมายและ
ประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กฎหมายเพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต 

100001 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   
                                                          3(3-0-6) 
 Introduction to Law 

 ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย 
ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และล าดับ
ศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธแิละ
การกระท า  การจัดท ากฎหมายลายลักษณ์อั กษร 
สาระส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
ปกครอง สาระส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระส าคัญของกฎหมาย
อาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวัน 
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100002 กฎหมายอาญาส าหรับนักรัฐศาสตร์  
                                                          3(3-0-6) 
 Criminal Law for Political Scientist 

 บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช้
กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัย ความรับผิด
ในทางอาญา ตัวการและผูส้นับสนุน อายุความ บทบัญญัติ
ที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแห่ง
ราชอาณาจักร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุขของ
ประชาชน การปลอมและการแปลงเอกสาร ชีวิตและ
ร่างกาย เสรีภาพและช่ือเสียง และความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 
100003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับ 

นักรัฐศาสตร์   3(3-0-6)   
 Civil and Commercial Law for Political  

 Scientist   

 หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตั้งแต่ บรรพ 1-6 
ว่าด้วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ยืม 
ฝาก ทรัพย์ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ประกันภัย ตั๋วเงิน 
หุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัว และมรดก 

100004 กฎหมายธุรกิจ            3(3-0-6) 
 Business Law 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุร กิจ 
กฎหมายที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ รูปแบบการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เป็นหุ้นส่วน  ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และ
กฎหมายส าคัญอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน 
และกฎหมายภาษอีากร 
100005 กฎหมายและจริยธรรมส่ือมวลชน  

                                                          3(2-2-5) 
 Laws and Ethics for Mass  

 Communication 

 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศเก่ียวกับ
สื่อสารมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการเสนอข่าว การ
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่และสังคม การละเมิดที่ท าให้ผู้อื่นเสียหายเสีย
ช่ื อ เ สี ย ง  กฎหมา ยที่ เ ก่ี ย ว กั บ จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง นั ก
สื่อสารมวลชน การควบคุมสื่อสารมวลชนโดยรัฐ กฎหมาย
เ ก่ียวกับสิ่ งพิมพ์ ในประเทศไทย  กฎหมายเ ก่ีย ว กับ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้ง  
100006 กฎหมายและจริยธรรมด้านการส่ือสาร 
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ        3(2-2-5) 
 Laws and Ethics of Communication and  

 Information Technology 

 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวกับ
สื่อมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร การ
แสดงความคิดเห็น  วิพากษ์วิจารณ์  ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และต่อสังคม กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับการใ ช้
คอมพิวเตอร ์ขอ้มูลขา่วสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีใหม่ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การละเมิด
ลิขสิทธิ์ การคุม้ครองขอ้มูล  การคุม้ครองความเป็นส่วนตัว 
การหม่ินประมาท กฎหมายธุรกรรมอิ เล็กทรอนิกส์  
นโยบายของรัฐในการควบคุมการติดต่อสื่อสาร เสรีภาพใน
การติดต่อสื่อสาร และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง         
100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
                                            1(1-0-2) 
 Computer Laws and Ethics 

 ระเบยีบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่าย
สังคมออนไลน์ กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา  กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทย
และสากล 

  



670 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป          3(2-2-5) 
 Civil Law : General Principles 

 ความหมาย บ่อเกิด ที่มา และวิวัฒนาการของ
กฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน การใช้ การตีความ และ
การอุดช่องว่างของกฎหมายแพ่ง สิทธิและผู้ทรงสิทธิใน
กฎหมายแพ่ง การเปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซ่ึงสิทธิ 
บุคคล ความสามารถของบุคคล และสาระส าคัญของ
กฎหมายแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 
ลักษณะ 1-2 

100111 กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น          3(2-2-5) 
 Introduction of Public Law 

 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก ฎ ห ม า ย ม ห า ช น 
แนวความคดิ ทฤษฎี วิวัฒนาการ แหล่งท่ีมา ลักษณะทั่วไป
และประเภทของกฎหมายมหาชน หลักการและนิติวิธี
เ ก่ียวกับกฎหมายมหาชน  ทฤษฎีว่าด้วย รัฐ , การจัด
โครงสร้างของรัฐ  การใช้อ านาจรัฐ ประโยชน์สาธารณะ 
การตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจรัฐ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การค้นคว้า และวิ เคราะห์ประเด็นปัญหา
กฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยองค์กรที่
เก่ียวขอ้ง 
100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา    3(2-2-5) 
 Juristic Act and Contract Law 

 ความหมายและลักษณะของนิติกรรมการ
แสดงเจตนาผลของการแสดงเจตนา  โมฆะกรรม 
โมฆียกรรม ระยะเวลาอายุความตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 ความหมาย
และลักษณะของสัญญาการก่อให้เกิดสัญญา ผลของ
สัญญา และความระงับแห่งสัญญาตามบรรพ 2 ลักษณะ 
2 และกฎหมายเก่ียวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  
100113 กฎหมายทรัพย์สิน            3(2-2-5)   
 Property Law 

 ความหมาย ประเภทของทรัพย์สิน ตามบรรพ 
1 และตามบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
การได้มา ซ่ึงกรรมสิทธิ์  แดนแห่งกรรมสิทธิ์  การใช้
กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม ทรัพยสิทธิ์ประเภทต่างๆ 

100114  กฎหมายรัฐธรรมนูญ            3(2-2-5)   
 Constitutional Law 

 ความหมาย วิวัฒนาการ ทฤษฎี แนวความคดิ 
และหลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการ
การจัดองค์กรและสถาบันทางการเมือง การใช้อ านาจรัฐ
และการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน การค้นคว้า และการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค า
วินิจฉัยองค์กรที่เก่ียวขอ้ง 
100115 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย          2(1-3-4) 
 Legal Profession 

 วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย  ความ
รับผิดชอบ จริยธรรม หน้าที่และงานของนักกฎหมายใน
หน่วยงานต่าง  ๆ มรรยาทและวินัย  อุดมคติของนัก
กฎหมาย องค์กร และการควบคุมก ากับดูแลผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมาย 

100120 หลักพื้นฐานและประวัตศิาสตร์กฎหมาย 

                                            2(1-3-4) 
 Fundamental Principle and Legal  

 History 

 ความหมาย บอ่เกิด ที่มาแห่งกฎหมาย ระบบ
กฎหมาย นิติวิธี ประเภทและล าดับศักดิ์ของกฎหมาย 
ความยุติธรรม หลักนิติธรรม สิทธิและหน้าที่ ความรับผิด
ทางกฎหมาย ความสัมพันธร์ะหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่น 
ๆ วิวัฒนาการระบบกฎหมายสกุลหลักและระบบกฎหมาย
ไทยจากอดีตถงึปัจจุบัน สภาพระบบกฎหมายไทยก่อนการ
ปฏิรูป และอิทธิพลของระบบกฎหมายสกุลหลักใน
ตะวันตกที่มีต่อกฎหมายไทย 

100210 กฎหมายลักษณะหนี้           3(2-2-5)   
 Obligations Law 

 ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่ง
หนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน การโอนสิทธิ
เรียกร้อง ความระงับแห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์บรรพ 2 และการฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ส าคัญทางกฎหมาย 
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100211 กฎหมายละเมดิ จัดการงานนอกส่ัง  
 และลาภมคิวรได้            3(2-2-5)   
  Wrongful Act, Management of Affairs  

 Without Mandate and Undue Enrichment  

 Law 

 ความรับผิดทางละเมิดค่าสินไหมทดแทนนิร
โทษกรรม จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 3, 4 
และ 5 และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และฝึก
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมาย 

100212 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป         3(2-2-5)   
 Criminal Law : General Principles 

 หลักทั่ ว ไปของกฎหมายอาญา  การใ ช้
กฎหมายอาญา โทษ และวิธกีารเพื่อความปลอดภัย ความ
รับผิดในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการ
และผู้สนับสนุน การกระท าความผิดหลายบทหรือหลาย
กระทง การกระท าความผิดอีก อายุความ และหลัก
กฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 1 
100213 เอกเทศสัญญา                       3(2-2-5) 
 Specific Contracts  

 ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ซื้ อ ข า ย 
แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3  การเขยีน
สัญญาซื้อขาย และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญทาง
กฎหมาย 

100214 กฎหมายอาญาภาคความผิด     3(2-2-5) 
   Criminal Law : Specific Offenses 

 หลักกฎหมายเก่ียวกับความผิดลักษณะต่าง 
ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุ
โทษฐานต่าง ๆ 

 

 

 

 

100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกันและตัวแทน
                                           3(2-2-5)  
 Loan, Security Transaction and Agency  

 Law 

 หลักกฎหมายเก่ียวกับการกู้ยืม ค้ าประกัน 
จ านอง จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
บรรพ 3 และกฎหมายเก่ียวกับตัวแทนและนายหน้า ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ร่างหนังสือ
มอบอ านาจ สัญญากู้ยืม และสัญญาเก่ียวกับหลักประกัน 

100216 กฎหมายปกครอง            3(2-2-5)   
 Administrative Law 

 หลักทั่วไปและลักษณะส าคัญของกฎหมาย
ปกครอง การจัดระเบยีบบริหารราชการทางปกครอง การ
กระท าทางปกครอง ค าสั่งและผลบังคับของค าสั่งทาง
ปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับ
ทางปกครอง บริการสาธารณะ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง การ
บังคับคดีปกครอง การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยของ
องค์กรอื่นที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมายปกครอง 
100217 กฎหมายครอบครัว             2(1-3-4)   
 Family Law 

 การหม้ัน การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่าง
สามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความสมบูรณ์ของ
การสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของ
บิดามารดาและบุตร ความปกครอง การรับบุตรบุญธรรม 
และค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 5 และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญ
ทางกฎหมาย 

100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท  
                                                          3(2-2-5)   
 Partnership and Company Law 

 ความหมายของหุ้ นส่ วนบ ริษัท  การจด
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ความเก่ียวพันระหว่างหุ้นส่วน การ
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เลิกและการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนสามัญ การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเขา้ด้วยกัน 
การจัดตั้งและจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด  การน า
บทบัญญัติในห้างหุ้นส่วนสามัญมาบังคับใช้กับห้างหุ้นส่วน
จ ากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดตั้งบริษัท หุ้นและผู้ถือ
หุ้น กรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เงินปันผลทุน
ส ารอง เพิ่มทุนลดทุน เลิกบริษัท ควบบริษัท การแปร
สภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็น
บริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 
3 และสาระส าคัญของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จ ากัด   
100310 กฎหมายมรดก           3(2-2-5)   
 Succession Law 

 ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
มรดก ทรัพย์มรดก และการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การ
เป็นทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิโดยธรรมใน
การรับมรดก พินัยกรรม และการเขียนพินัยกรรม การ
จัดการและปันทรัพย์มรดก อายุความมรดก ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6   
100311 ตราสารเปล่ียนมอื             2(1-3-4)   
 Negotiable Instruments 

 กฎหมายเก่ียวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด หลัก
ทั่วไปเก่ียวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค การ
ออกและการสลักหลังตั๋วแลกเงิน การรับรองและอาวัล 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และตรา
สารเปลี่ยนมือประเภทต่าง  ๆ และความรับผิดตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 

100312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-2-5)   
 Civil Procedure Law 

 หลักกฎหมายวิธพีิจารณาความแพ่ง บททั่วไป 
วิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น อุทธรณ์และฎกีา วิธีการช่ัวคราว
ก่อนพิพากษาและการบังคับตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 

 

100313 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
                                                          3(2-2-5)   
 Criminal Procedure Law 

 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธี
พิจารณาในศาลช้ันต้น อุทธรณ์และฎีกา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
100314 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมอืง  
                                           3(2-2-5)   
 Public International Law 

 ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับ
กฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เขต
อ านาจของ รัฐ  ความคุ้ม กันจากเขตอ านาจของรัฐ 
สนธิสัญญา ความรับผิดในทางระหว่างประเทศของรัฐ 
และการระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศโดยสันติ  
การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับข้อพิพาทในทาง
กฎหมายระหว่างประเทศของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 

100315 กฎหมายลักษณะพยาน           3(2-2-5) 
 Evidence Law 

 ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร สื บ
พยานหลักฐานของศาลทัง้คดีแพ่งและคดีอาญา การรับฟัง
หรือไม่รับฟังพยานหลักฐาน พยานบอกเล่าและพยาน
ความเห็น ข้อสันนิษฐานของกฎหมายและภาระการพิสูจน์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 

100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

                                            3(2-2-5) 
 Private International Law 

 ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบุคคล การจัดสรรเอกชนในทางระหว่าง
ประเทศ สถานภาพของเอกชน นิติสัมพันธ์ที่มีลักษณะ
ระหว่างประเทศ ทั้งตามกฎหมายเอกชนและมหาชน การ
แก้การขัดกันแห่งกฎหมาย  กระบวนการพิจารณาคดี
ในทางระหว่างประเทศและการยอมรับค าพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศ การบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ การ
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สืบค้นและการวิ เคราะห์การได้ รับสัญชาติของคนไร้
สัญชาติในประเทศไทย 

100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

 และระบบศาลไทย            2(2-0-4) 
 Constitution of Courts of Justice and  

 Thai Judicial System 

 ประวั ติ ความ เป็ นมาของศาลยุ ติ ธรรม 
โครงสร้างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม  ต าแหน่ง
และอ านาจของผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าและผู้ท าการแทน 
เขตอ านาจศาล อ านาจของผูพ้ิพากษาคนเดียว องค์คณะผู้
พิพากษา การจ่ายส านวนคดี การเรียกคืนหรือโอนส านวน
คดี และการขอคืนส านวนคดีในศาลยุติธรรม 

100320 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

                                                          3(2-2-5) 
 English for Lawyers  

 การใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับศัพท์กฎหมาย 
และการอ่านท าความเข้าใจเก่ียวกับเอกสารทางกฎหมาย 
การเขียนเอกสารทางกฎหมาย การร่างสัญญา และการ
โต้ตอบเอกสารทางกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ การติดต่อ
สนทนาและเจรจากับลูกความชาวต่างชาติ 
100321 กฎหมายภาษอีากร            3(2-2-5) 
 Taxation Law 

 แนวความคิด หลักการของการภาษีอากร 
หลักกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษี มูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ และภาษีเก่ียวกับ
ทรัพย์สิน 

100322 กฎหมายแรงงาน            3(3-0-6) 
 Labour Law 

 หลักกฎหมายแรงงาน  วิวัฒนาการของ
กฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
เก่ียวกับเงินทดแทน การระงับข้อพิพาทแรงงาน  
 

 

100323 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา    2(1-3-4) 
 Intellectual Property Law 

 หลักการและทฤษฎีของทรัพย์สินทางปัญญา 
ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา การให้ความคุ้มครอง
ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเน้น  ลิขสิทธิ์  
สิทธิบัตร และเคร่ืองหมายการค้า และวิธีการขอรับการ
คุม้ครอง    
100324 กฎหมายส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ            2(1-3-4)  
 Environmental and Natural Resources  

 Conservation Law 

 ความหมาย  หลักการ พัฒนาการและ
โครงสร้างของกฎหมายที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมมลพิษทางน้ า 
อากาศ การสั่นสะเทือนและเสียง การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายจากแหล่งมลพิษ การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชนและองค์กรเอกชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้
กฎหมาย 

100330 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
                                                           2(1-3-4) 
 Administrative Procedure Law 

 หลักทั่ ว ไปทางสารบัญญัติ  หลักวิธีสาร
บัญญัติช้ันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค าสั่งทางปกครอง การ
พิจารณาทางปกครอง อ านาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์ค าสั่ง
ทางปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง การขอให้
พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง และคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การค้นคว้า และวิเคราะห์
ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัย
ขององค์กรอื่นที่เก่ียวข้องกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
100331 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 และภาษอีากรส่วนท้องถ่ิน        2(1-3-4) 
 Local Government and Taxation Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการของการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หลักการกระจายอ านาจทางปกครอง แผน
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และขั้นตอนการกระจายอ านาจ การกระจายอ านาจ
ทางการคลัง  รายรับ รายจ่ายและการก่อหนี้  การ
จัดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ินและ
ฝ่ายบริหาร ภารกิจ อ านาจ และหน้าที่ วินัยและความรับ
ผิดของข้าราชการและเจ้ าหน้าที่  และการควบคุม
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ความหมาย ที่มา 
และหลักกฎหมายภาษีอากรส่วนท้องถ่ิน ภาษีโรงเรือน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย การยื่น
แบบแสดงรายการ การค านวณและจัดเก็บภาษีอากร การ
ระงับข้อพิพาททางภาษีอากรที่เก่ียวกับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

100332 สิทธิข้ันพื้นฐาน             2(1-3-4) 
 Basic Rights 

 บ่อเกิดและพัฒนาการของสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ความหมาย และความส าคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิขัน้พืน้ฐาน ขอบเขตในการใช้
สิทธขิัน้พืน้ฐาน กระบวนการในการรักษาและคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน การค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
กฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยองค์กรที่
เก่ียวขอ้ง 
100340 กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ 
                                            2(1-3-4) 
 Bankruptcy Law and Reorganization  

 Law  

 วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้  
บทบาทของเจ้ าพนักงานพิทักษ์ท รัพย์  อ านาจศาล 
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกจิการ 
100341 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค        2(1-3-4) 
 Consumer Protection Law 

 แนวความคิดเ ก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภค และหลักกฎหมายที่เก่ียวกับการ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กลไก
และการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค 

100342 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 2(1-3-4) 
 Trade Competition Law  

 ประวัติกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของ
ไทย รูปแบบพฤติกรรมหรือการกระท าที่ มีผลต่อการ
แข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม มาตรการในการป้องกัน
การผูกขาดทางการค้าและการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ต่อการ
แข่งขันทางการค้าหรือขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ 
กระบวนการร้องเรียนและการด าเนินคดีกับการปฏิบัติทาง
การคา้ที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายและนโยบายการแขง่ขันทาง
การคา้ของอาเซียนและระหว่างประเทศ  
100350 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ   

                                                           2(1-3-4) 
 International Organization Law 

 วิวัฒนาการและการก่อตั้งองค์การระหว่าง
ประเทศ ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่าง
ประเทศ องค์การระหว่างประเทศระดับสากลและระดับ
ภูมิภาค และความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่าง
ประเทศระดับสากลกับองค์การระหว่างประเทศระดับ
ภูมิภาค การสืบค้นและการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญทาง
กฎหมายระหว่างประเทศที่ เ ก่ียวกับองค์การระหว่าง
ประเทศ 

100351 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

                                             2(1-3-4) 
 International Law of the Sea 

 ที่มาของกฎหมายทะเล การก าหนดเขตทาง
ทะเล น่านน้ าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขต
เศรษฐกิจจ าเพาะ ทะเลหลวง เขตอ านาจรัฐเหนือเขตทาง
ทะเล การส ารวจและการน าทรัพยากรทางทะเลทัง้ที่มีชีวิต
และไม่มีชีวิตมาใช้ การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับ
ขอ้พิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศของศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

100352 กฎหมายประชาคมอาเซยีน       2(1-3-4) 
 ASEAN Community Law 

 ความสัมพันธ์ภายใต้กฎหมายระหว่ า ง
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน โครงสร้างของสถาบันใน
อาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาเซียน กลไกการระงับข้อพิพาท 
และประเด็นอื่นๆทางกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ก่อให้เกิด
นิติสัมพันธร์ะหว่างประเทศอาเซียน 

100353 กฎหมายพาณิชย์นาวี             2(1-3-4) 
 Maritime Law 

 หลักกฎหมายเก่ียวกับการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลระหว่างประเทศ สัญญาเช่าเรือ การประกันภัยทาง
ทะเล การเฉลี่ยความเสียหายของสินค้าในเรือ สิทธิของ
ผู้ปฏิบัติงานทางทะเลการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล และ
อุบัติเหตุทางเรือ การสืบค้นและการวิเคราะห์สัญญาที่
เก่ียวข้องกับการเช่าเรือและขนส่งทางทะเลรวมถึงการ
ประกันภัยทางทะเล 

100354 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
                                                           2(1-3-4) 
 International Trade Law 

 วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อตกลงในทางระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ สัญญาการค้า
ระหว่างประเทศ ซีไอเอฟ ซีแอนด์เอฟ และเอฟโอบ ีสัญญา
ทางการค้า การรับขน การขนส่ง การช าระราคา การ
ประกันภัย ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก ข้อตกลงว่า
ด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า และความตกลง
ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ เ ก่ียวกับการค้า 
กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ 
และระเบียบวิธีปฏิบัติในทางการค้าระหว่างประเทศ การ
สืบค้นและวิเคราะห์เก่ียวกับสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่าง
ประเทศสัญญาการช าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต การ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยสินค้า
ระหว่างประเทศ 

100361 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน 

 และวิธีพิจารณาคดคีรอบครัว    2(1-3-4) 
 Juvenile Justice and Family Procedure  

 Law 

 หลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคม 
และจติวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระท าผิด กระบวนการ

ยุติธรรมระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน และวิธีการแก้ไข
ผู้กระท าผิด รวมทั้งการคุ้มครองผู้เยาว์ในคดีแพ่งตาม
กฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน  กฎหมายวิธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ครอบครัว 

100362 กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ 
 เบ้ืองต้น                             2(1-3-4) 
 Introduction to Medical Law and  

 Forensic Science  

 บทบาทและความส าคัญของกฎหมาย
การแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทางการแพทย์ท่ี
สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับนิติ
วิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพและการพิสูจน์หลักฐาน
ส าหรับการด าเนินคดีอาญาและแพ่ง 
100363 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา     2(1-3-4) 
 Criminology and Penology 

 สาเหตุของอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆ อันมี
ส่วนส าคัญกับอาชญากรรม และการป้องกันอาชญากรรม 
วิธีการต่าง ๆ ในอันที่จะปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด และ
แก้ไขผูก้ระท าผิดต่อกฎหมายให้กลับเป็นคนดี 
100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ       2(1-3-4) 
 Economic Crimes 

 ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
ความผิดทางอาญาที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการและ
กลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมทาง
ธุรกิจ กฎหมายปอ้งกันการฟอกเงิน 

100370 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  2(1-3-4) 
 Information Technology Law 

 โครงสร้างทั่วไปของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เทคโนโลยี การเขา้รหัส และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการใช้
คอมพิวเตอร ์และขอ้มูลขา่วสารผา่นคอมพิวเตอร์ ปัญหาท่ี
เก่ียวกับการใช้อนิเทอร์เน็ต อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การหม่ินประมาทผ่าน
อิ น เทอ ร์ เน็ ต  น โยบายของ รัฐ ในการควบคุ ม ก า ร
ติดต่ อสื่ อสาร  เส รีภาพในการติดต่ อสื่ อสา รผ่ า น
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อินเทอร์เน็ต  และการบังคับใ ช้กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

100371 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 และเศรษฐกิจดิจิทัล            2(1-3-4) 
 Law on Electronic Commerce and  

 Digital Economy  

 ห ลั ก เ กณฑ์ ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม ผ่ า น สื่ อ
อินเทอร์เน็ต ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการท า
สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นการรับฟังข้อมูลจาก
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน กฎหมายการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายการ
ส่ง เส ริมเศรษฐกิจดิจิทัล  และกฎหมายอื่น เ ก่ียว กับ
เศรษฐกจิดิจิทัล   
100372 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง 
 ประเทศ                             2(1-3-4) 
 International Intellectual Property Law 

 หลักการ ทฤษฎี  และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ระบบ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ การจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ระบบ
มาดริด ระบบตามสนธสิัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้าน
สิทธบิัตร บทบาทขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกต่อ
การพัฒนาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การอนุวัติ
กฎหมายภายในให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่
เก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาตให้
ใช้สิทธแิละการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ  
100380 นิติปรัชญาสิ่งแวดล้อม            2(1-3-4) 
 Environmental Jurisprudence 

 แนวคิด ทฤษฎีนิติปรัชญาสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับ
กฎหมายและนโยบาย รากฐานทางความคิดข้อโต้แย้งวาท
กรรมของนักปรัชญาสิ่งแวดล้อม ตะวันออกและตะวันตก 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและนโยบาย วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ เศรษฐกิจ คุณธรรมและจริยธรรมเชิงวิพากษ์ 
หลักการของนิติปรัชญาสิ่ งแวดล้อม หลักยุติธรรม
สิ่งแวดล้อม หลักความม่ันคงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

100381 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแล 

 มลพิษส่ิงแวดล้อม                   2(1-3-4) 
 Environmental Pollution Governance  

 and Law 

 ปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อม  ข้อกฎหมาย 
หลักการและนโยบายด้านการควบคุมมลพิษทางน้ า  
อากาศ และเสียง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ที่เก่ียวข้องกับการอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี 
ปัญหาพิเศษในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของสาธารณชน และองค์กร
เอกชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
100382 กฎหมายและนโยบายการก ากับดูแล 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ     2(1-3-4) 
 Biodiversity Governance and Law 

 กฎหมายและนโยบายการที่เก่ียวข้องกับการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวลัย การป้องกัน
ความเสื่อมโทรมทางนิเวศ การคา้สัตว์ปา่และพืชปา่โดยผิด
กฎหมาย การประมงผิดกฎหมาย การบริหารจัดการลุ่มน้ า 
การเข้าถึงและการแบ่งปันและใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียม 
การคุม้ครองพันธุพ์ืชและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้ง 
100390 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก     2(1-3-4) 
 Clinical Legal Education 

 ความรู้ทางกฎหมายภาคปฏิบัติ ทักษะการ
ประกอบอาชีพทางกฎหมาย คา่นิยมเชิงจริยธรรม รูปแบบ
และวิธกีารจัดท าคลินิกกฎหมาย การปฏิบัติการภาคสนาม
ด้วนการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย การเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน การส่งเสริมการเขา้ถึงความ
ยุติธรรม 

100391 คลินิกกฎหมายทั่วไป            2(1-3-4) 
 General Law Clinic 

 หลักการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายทั่วไป การ
จัดการส านักงานกฎหมายและการฝึกภาคปฏิบัติ  การ
ซักถามข้อเท็จจริง การท าความเห็นทางกฎหมายเบื้องต้น 
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100392 คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน 

                                            2(1-3-4) 
 Community Law Teaching Clinic 

 รูปแบบและวิธีการสอนกฎหมายในชุมชน 
การเตรียมข้อมูลทางกฎหมาย การสอนกฎหมายในชุมชน
พื้นที่ห่างไกลด้อยโอกาสทางสังคม การรับฟังข้อเท็จจริง
จากลูกความ การประเมินผลความรู้ทางกฎหมาย การให้
ค าแนะน าทางกฎหมายเบื้องต้น การส่งต่อปัญหาทาง
กฎหมายให้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 
100410 นิติปรัชญา                            2(1-3-4) 
 Legal Philosophy 

 ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญา
กฎหมายในส านักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาที่
เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย ความยุติธรรม ความ
เสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้
กฎหมาย 

100411 กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมาย 

 มหาชน                            2(1-3-4) 
 Public Procedure Law 

 พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี ระบบศาลทาง
กฎหมายมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง การ
ควบคุมการใช้อ านาจมหาชนโดยองค์กรตุลาการ เขต
อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ เขตอ านาจของศาลปกครอง 
วิธีพิจารณาคดี และการบังคับคดี การค้นคว้า และการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าวินิจฉัยขององคก์รอื่น
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมาย
มหาชน 

100420 ว่าความและศาลจ าลอง            2(1-3-4) 
 Advocacy and Moot Court  

 หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดี การเขียนค า
ฟ้องและค าให้การ วิธีซักถามพยาน การฝึกปฏิบัติโดยจัด
ขึ้นในรูปศาลจ าลอง 
100421 ระเบียบวิธีวิจัย            2(1-3-4) 
 Research Methodology 

 ความหมาย ความส าคัญและวัตถุประสงค์
ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย รูปแบบ หลักการและ

วิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย การตั้งสมมติฐานการ
วิจัย การวิจัยเก่ียวกับกฎหมาย การอภิปราย การวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาส าคัญทางกฎหมายเก่ียวกับบริบททาง
สังคม เศรษฐกจิและการเมือง  
100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ       2(1-3-4) 
 Governmental Administration Law 

 แนวคิด หลักการจัดระเบียบและโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบัน กฎหมายระเบียบข้าราชการ
ฝา่ยต่าง ๆ การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี กฎหมายขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ ความลับของราชการ งบประมาณ 
การคลังและพัสดุ การยกร่างแก้ไขบัญญัติและอนุบัญญัติ
ต่าง ๆ การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย 

100423 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย  

                                                         6(0-18-9) 
 Legal Professional Internship Clinic 

 หลักการประกอบวิชาชีพกฎหมายในองค์กร
ทางกฎหมาย จริยธรรมในการฝึกประสบการณ์  การ
ติดตามผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย 

100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ   2(1-3-4) 
 Public Economic Law 

 แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิด และหลัก
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ หลักเสรีนิยม หลักการ
แทรกแซงทางเศรษฐกิจ  การจัดองค์กรและวิธีการ
แทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รัฐสวัสดิการ 
การควบคุมตรวจสอบการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดย
องค์กรตุลาการ การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหากฎหมาย ค าตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยของ
องค์กรอื่นที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 

100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ     2(1-3-4) 
 English Constitutional Law 

 ความหมาย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
หลักความคิดพื้นฐาน แหล่งที่มาของรัฐธรรมนูญอังกฤษ 
สถาบั นที่ ส า คัญตาม รั ฐ ธ ร รมนูญอั ง กฤษ  ได้ แ ก่  
พระมหากษัตริย์  รัฐสภา การปกครองส่วนกลาง การ
ปกครองแบบโอนอ านาจ การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค า
ตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่เก่ียวข้องกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ 

100432 ระบบกฎหมายอังกฤษ            2(1-3-4) 
 English Legal System 

 ความหมาย หลักความคิดพืน้ฐาน แหล่งที่มา 
ระบบศาล ผู้พิพากษา ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย การให้
ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ระบบยุติธรรมทางอาญา 
ระบบยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ ระบบยุติธรรมทาง
ครอบครัว ระบบยุติธรรมทางปกครองของระบบกฎหมาย
อังกฤษ การเขียน การอ่าน การค้นคว้า การวิเคราะห์
กฎหมาย และค าตัดสินของศาลในระบบกฎหมายอังกฤษ  
100433 กฎหมายประกันสังคม            2(1-3-4) 
 Social Security Law 

 หลักทั่ ว ไปกฎหมายแรงงาน  ที่ มาและ
วิวัฒนาการของกฎหมายประกันสังคม สิทธิในการเข้าถึง
ประกันสังคม การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานและสิทธิประโยชน์
ของผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายประกันสังคม สิทธแิละหน้าท่ี
ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม การ
ค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค า
ตัดสินของศาลและค าวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่เก่ียวข้องกับ
กฎหมายประกันสังคม 

100434 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายมหาชน  
                                                           2(1-3-4) 
 Current Topics in Public Law 

 กฎหมายมหาชนในปัจจุบัน  ความหมาย 
ลักษณะ การบังคับใช้กฎหมาย คดีความทางมหาชนใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มกฎหมายมหาชน 

100440 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง 
                                             2(1-3-4) 
 Contractual Drafting and Negotiation 

 หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรม และ
สัญญาแบบต่าง ๆ การใช้ถ้อยค าภาษาให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย การฝกึทักษะและการเตรียมการเจรจาต่อรอง 

100441 กฎหมายประกันภัย             2(1-3-4) 
 Insurance Law 

 หลักทั่ ว ไปเ ก่ียว กับกฎหมายประกัน ภัย 
ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน การ
ประกันภัยค้ าจุนและการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

100442 กฎหมายภาษกีารบริโภค          2(1-3-4) 
 Consumption Tax 

 หลักการและแนวคิดของกฎหมายภาษีการ
บริโภค ภาษธีุรกิจเฉพาะ ภาษสีรรพสามติ ภาษมูีลคา่เพิ่ม  
100443 กฎหมายการบริหารองค์กรธุรกิจ 

                                                           2(1-3-4) 
 Business Corporate law   

 แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมายองค์กร  
องค์กรธุรกิจ ปรัชญาและหลักการพื้นฐานของกฎหมาย
องค์กรธุรกิจในภาคพื้นยุโรปและเอเชีย วิเคราะห์ความ
แตกต่างของโครงสร้างคณะกรรมการ หน้าท่ีและความรับ
ผิดในการจัดการ  ความขัดแย้งระหว่างผู้จัดการและผู้ถือ
หุ้น  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย บรรษัทภิบาล  
และวิเคราะห์การจัดการบริษัท  
100444 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว  

                                                           2(1-3-4) 
 Law related Family Business 

 หลักการ และทฤษฎี ของกฎหมายธุรกิจ
ครอบครัว  ประเภท โครงสร้าง และองค์ประกอบ ของ
กฎหมายธุรกิจครอบครัว การสืบทอดความเป็นเจ้าของ 
ก่อตั้งและวางแผนปฏิบัติส าหรับธุรกิจครอบครัว 

100450 กฎหมายสนธิสัญญา            2(1-3-4) 
 Law of Treaties   

 คว ามหมา ย ขอ ง ส น ธิ สั ญญา  ก า รท า
สนธิสัญญา การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตาม 
สนธิสัญญา การตั้ งข้อสงวน การมีผลใช้บังคับของ
สนธสิัญญา การตีความสนธสิัญญา ความไม่สมบูรณ์ การ
ยกเลิกและการระงับการใช้บังคับสนธสิัญญาตามหลักของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 
1969  และหลักกฎหมายระหว่ า งประ เทศว่ าด้ วย
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สนธิสัญญา การสืบค้นและการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ
ทางกฎหมายระหว่างประเทศเก่ียวกับกฎหมายสนธสิัญญา 
100451 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูต 

 และกงสุล                            2(1-3-4) 
 International Law of Diplomatic and  

 Consular Relations 

 ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยการทูตและ
กงสุล ตัวแทนทางทูตและบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต 
เจ้าพนักงานกงสุลและสมาชิกในสถานท าการกงสุล  เอก
สิทธแิละความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตและกงสุลตาม
หลักของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์
ทางการทูต ค.ศ. 1961 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย
ความสัมพันธท์างการกงสุล ค.ศ. 1963 และจารีตประเพณี
ปฏิบัติทางการทูต การสืบค้นและการวิเคราะห์การระงับ
ขอ้พิพาทในทางกฎหมายระหว่างประเทศของศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศเก่ียวกับเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการ
ทูตและกงสุล 

100452 กฎหมายสิทธิมนุษยชน            2(1-3-4) 
 Human Rights Law 

 ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน 
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง
กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กลไก วิธีการ และการ
ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและ
ระหว่างประเทศ องค์กรที่ท าหน้าที่คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การ
ค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย ค าตัดสิน
ของศาลและค าวินิจฉัยองค์กรที่เก่ียวขอ้งกับสิทธมินุษยชน 

100460 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม 

 ทางอาญา                            2(1-3-4) 
 Human Rights and Criminal Justice 

 ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะ
เก่ียวกับมาตรฐานองค์การสหประชาชาติที่เก่ียวข้อง การ
ให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จ าเลย 
ผู้ต้องขัง ผู้เสียหาย และพยานในคดีอาญา การคุ้มครอง
สิทธเิด็กและผูห้ญิง 

100461 การสืบสวนและสอบสวน          2(1-3-4) 
 Investigation and Inquiry 

 หลักกฎหมายเ ก่ียว กับการสืบสวนและ
สอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ อ านาจของพนักงาน
สอบสวน วิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเบื้องต้น 
การแสวงหาพยานหลักฐาน การถามปากค า และการท า
ความเห็นทางคดี 
100462 กฎหมายจราจรทางบก            2(1-3-4) 
 Land Traffic Law 

 ความหมาย การใช้รถ สัญญาณจราจรและ
เคร่ืองหมายจราจร การใช้ทางเดินรถ การใช้ทางเดินรถที่
จัดเป็นช่องเดินรถประจ าทาง ข้อก าหนดเก่ียวกับความเร็ว
ของรถ การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน รถ
ฉุกเฉิน การลากรถหรือการจูงรถ อุบัติเหตุ รถจักรยาน 
รถบรรทุกคนโดยสาร รถแท็กซ่ี คนเดินเท้า  สัตว์และ
สิ่งของในทาง รถม้า เกวียนและเลื่อน เขตปลอดภัย 
เบ็ดเตล็ด อ านาจของเจ้าพนักงานจราจรและพนักงาน
เจา้หน้าท่ี บทก าหนดโทษ   
100463 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายอาญา 2(1-3-4) 
 Current Topics in Criminal Law 

 กฎหมายอาญาในปัจจุบัน  ความหมาย 
ลักษณะ การบังคับใช้กฎหมาย คดีความทางอาญาใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มกฎหมายอาญา 
100470 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
 และการรักษาความม่ังคงปลอดภัย 

 ไซเบอร์                            2(1-3-4) 
 Cybercrime Law and cyber security  

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
การรับส่งข้อมูล การยืนยันตัวบุคคล การรักษาความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การกระท าความผิดเก่ียวกับทาง
คอมพิวเตอร์ กฎหมายเก่ียวกับการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ กฎหมายเก่ียวกับการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และการบังคับใช้กฎหมาย   
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100471 กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม  

                                                           2(1-3-4) 
 Industrial property law 

 แนวคิด และทฤษฎีของการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางอุตสาหกรรม ประเภทของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมโดยเน้นกฎหมาย
คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจร กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 
กฎหมายความลับทางการค้า  กฎหมายสิ่ งบ่ง ช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ การคุ้มครองช่ือทางการค้า กฎหมายอื่นที่
เก่ียวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และวิธีการขอรับการ
คุม้ครอง    
100472 การบังคับใช้สิทธิ วิธีพิจารณาคดี 
 และการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน 

 ทางปัญญา                            2(1-3-4) 
 Enforcement of right, procedure and  

 dispute resolution in intellectual  

 property  

 การบังคับใช้สิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การ
โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การร่างสัญญาด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ การ
ระงับข้อพิพาททางเลือกด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งใน
ศาลและนอกศาล  การอนุญาโตตุลาการ  สัญญา
อนุญาโตตุลาการ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ การไกล่
เกลี่ยขอ้พิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
100473  กฎหมายคุ้มครองข้อมูล            2(1-3-4) 
 Data Protection Law  

 หลักการพื้นฐานและกฎหมายเก่ียวกับการให้
ความคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลขา่วสารของราชการ 
การคุ้มครองความลับทางการค้า การคุ้มครองข้อมูลกับ
สิทธิส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส าหรับมหาวิทยาลัย 
บริการสนเทศ นายจ้างและลูกจ้าง การให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลในต่างประเทศและประเทศไทย และการคุ้มครอง
สิทธเิด็ดขาดในขอ้มูลส าหรับผลิตภัณฑ์ยา   
 

100474 หัวข้อปัจจุบันทางกฎหมายทรัพย์สิน 

 ทางปัญญา                            2(1-3-4) 
 Current Topics in Intellectual Property  

 Law  

 หัวข้อที่น่าสนใจด้านกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา ทฤษฎี แนวคิด ขอบเขตการคุม้ครองตามกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการปรับใช้กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุม้ครองเทคโนโลยีสมัยใหม่   
100480 กฎหมายที่ดินและนโยบายการจัดสรร 
 ทรัพยากรที่ดิน            2(1-3-4) 
 Land Law and Land Resources  

 Allocation Policy 

 ความหมายของที่ดิน หลักกฎหมายที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง การ
ควบคุมการใช้ที่ดิน  การจัดที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน 
ก าหนดสิทธใินที่ดิน และการออกหนังสือแสดงสิทธใินที่ดิน
และนโยบายการจัดสรรทรัพยากรที่ดิน 

100481 คดีส่ิงแวดล้อมและกฎหมายวิธี 
 พิจารณาความ            2(1-3-4) 
 Environmental Dispute and Procedure  

 Law 

 ปัญหาและข้อจ ากัดปัจจุบันเก่ียวกับสภาพ
บังคับเชิงเปรียบเทียบทางกฎหมายแพ่ง  อาญา และ
ปกครอง รูปแบบการด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  
100482 กฎหมายส่ิงแวดล้อมข้ามประเทศ 

 และอาเซยีน            2(1-3-4) 
 Transational Environmental Law and 

 ASEAN 

 วิวัฒนาการและแนวคดิที่ส าคัญของกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมข้ามประเทศและกลุ่มอาเซียน สถาบันและ
ข้อตกลงเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมโลก ความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในและอิทธิพลของกฎหมาย
สิ่ งแวดล้อมสากล ต่อนโยบาย แผน และกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมภายใน  
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100490 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความ 

 ยุตธิรรมในสังคม           2(0-4-2) 
 Legal Aid Clinic for Social Justice 

 หลักการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อ
ความยุติธรรมในสังคม การให้บริการทางกฎหมายโดยไม่
รั บค่ า ตอบแทน  กา ร ช่ ว ย เหลื อ ทา งกฎหมา ย แ ก่
ผู้ด้อยโอกาสด้านสิทธิและสถานะบุคคล สัญชาติ ความ
ยากไร้ ขาดความรู้ทางกฎหมาย การแนะน าและส่งต่อ
ปัญหาทางกฎหมาย การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครองและศาล 

100491 คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน 

                                           2(0-4-2) 
 Specific Legal Skill Clinic 

 หลักการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะ
ด้าน การติดต่อและสื่อการกับลูกความ การติดตามและ
รายงานผลการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การวิเคราะห์
และเตรียมรูปคดี การจัดเตรียมเอกสารและพยานในการ
ด าเนินคดี และการรักษาความลับของลูกความ 

121201 หลักการจัดการการเงิน           3(2-2-5) 
 Fundamentals of Financial Management 

 การจัดการการเงินเบื้องต้น แนวความคิด
พื้นฐานในการจัดการการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน การ
ลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว การกระจายผลประโยชน์ให้แก่
ผูถื้อหุน้ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน และกรณีศึกษา 
121202 บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง  
                                                          3(3-0-6) 
 Corporate Governance and Sufficiency 

 Economy 

 ทฤษฎีทางจริยธรรม นิยามของจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจ การน าระบบจริยธรรมเหล่านั้นมา
ประยุกต์ในทางวิชาชีพ ข้อจ ากัดของระบบจริยธรรม 
หลักการบรรษัทภิบาล พฤติกรรมของบริษัท สัจธรรมทาง
จริยธรรมของธุรกิจ การสร้างจิตส านึกทางธุรกิจ ความ
รับผิดชอบด้านศีลธรรมที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ แนวคิด
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

121211 การเงินธุรกิจ           3(2-2-5) 
 Business Finance 

 ความรู้ทั่วไปเ ก่ียวกับการเงินธุรกิจ  การ
วิเคราะห์งบการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหา
เงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินสด การบริหารลูกหนี้ 
การบริหารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงินตามเวลา งบลงทุน 
ต้นทุนของเงิน นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

121301 หลักการลงทุนในหลักทรัพย์     3(2-2-5) 
 Principles of Investment in Securities 

 ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน 
ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดการเงินระหว่าง
ประเทศ ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์  ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  การให้
ค าแนะน าการลงทุนที่เหมาะสม ตราสารทุน ตราสารหนี้ 
กองทุนรวมและหน่วยลงทุน ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์
และตลาดอนุพันธ์ และกรณีศึกษา 
121302 การบริหารความเส่ียงและหลักการธุรกิจ
 ประกันภัย                           3(3-0-6) 
 Risk Management and Principles of 

 Insurance Enterprise 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยง 
สภาพแวดล้อมขององค์กร วัตถุประสงค์ของการจัดการ
ความเสี่ยง การระบุและประเมินความเสี่ยง การตอบสนอง
และการควบคุมความเสี่ยง สารสนเทศ การสื่อสาร การ
ติดตาม และการประเมินผลการจัดการความเสี่ยงความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับการประกันภัย สัญญาประกันภัย ความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับการประกันชีวิต เบี้ยประกันภัย เงินส ารอง
ประกันภัย และมูลค่ากรมธรรม์ สัญญาประกันชีวิตและ
การเลือกซือ้กรมธรรม์ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกัน
วินาศภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
องค์กรประกันภัย 
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121303 การวิเคราะห์ทางการเงิน          3(2-2-5) 
 Financial Analysis 

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการวิเคราะห์ทาง
การเงิน อัตราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้น  การ
วิเคราะห์สินทรัพย์  การวิเคราะห์หนีส้ิน และกรณีศึกษา 
121304 การเงินระหว่างประเทศ           3(2-2-5) 
 International Finance 

 ลักษณะและหน้าที่ของตลาดการเงินระหว่าง
ประเทศ การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ ข้อจ ากัดของการลงทุนระหว่างประเทศ 
แหล่ง เงินทุนระหว่างประเทศ  ความเสี่ยงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน ทฤษฎีเสมอภาคระหว่างอัตราการ
แลกเปลี่ยน การรายงานผลการด าเนินงานของธุรกิจ
ระหว่างประเทศและระบบภาษี และกรณีศึกษา 
121305 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  3(2-2-5) 
 Personal Financial Planning  

 การบริหารการเงินที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
ของบุคคลส าหรับการวางแผนทางการ เงินในอนาคต การ
ท างบประมาณรายรับและรายจ่ายส่วนบุคคล การเรียนรู้
เก่ียวกับหลักการในการสร้างรายได้ การออมทรัพย์ และ
การจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การจัดหาที่อยู่
อาศัย การลงทุนทางการเงิน และกรณีศึกษา 
121306 การจัดการสินเช่ือ           3(2-2-5) 
 Credit Management 

 ความส าคัญและประเภทของการให้สินเช่ือ 
หลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาการให้สินเช่ือ การ
รวบรวมข้อมูลทั้ ง เ ชิงปริมาณและเ ชิงคุณภาพ  การ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อ
ตัดสินใจ การตรวจสอบสินเช่ือ การประเมินค่า การจัดช้ัน
ลูกหนี้ รายงานข้อมูลสินเช่ือ การควบคุมและติดตามการ
เรียกเก็บหนี้  เทคนิคการจัดการหนี้ที่ มีปัญหา ระบบ 
ปฏิบัติการสินเช่ือ และกรณีศึกษา 
 

 

121307 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 
 Research Methodology  

 ความรู้เบื้องต้นของระเบียบวิธีวิจัย ประเภท
ของการวิจัย การก าหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์
ในการวิจัย การทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง สมมติฐานการ
วิจัยและตัวแปรในการวิจัย  การออกแบบการวิ จัย 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์และการสังเกต การตรวจสอบคุณภาพของ
เค ร่ือง มือวิจัย  การสุ่ มตั วอย่ าง  การเขียนข้อ เสนอ
โครงการวิจัย   การเขียนรายงานการวิจัย และโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการประยุกต์ใช้ในการวิจัย 

121321  วาณชิธนกิจ                          3(3-0-6) 
 Investment Banking  

  ความหมายและขอบเขตของวาณิชธนกิจ 
บทบาทหน้าที่ของวาณิชธนากร การสร้างมูลค่าให้กับ
กิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การวิเคราะห์ทางเลือก
ในการจัดหาเงินทุนและวิธีการในการก าหนดราคา
หลักทรัพย์  การประเ มิน มูลค่าสินทรัพย์ของธุรกิจ 
จรรยาบรรณของวาณิชธนากร กฎระเบยีบของหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง 
121322 การบริหารธนาคารและการเงิน 

 เพื่อสิ่งแวดล้อม           3(3-0-6) 
 Bank Management and Green Finance 

 โครงส ร้า งการบ ริหารภาย ในธนาคาร                 
การปฏิบัติงานทั้ งส่วนหน้าและส่วนหลัง  ผลิตภัณฑ์
ธนาคาร นวัตกรรมการบริการ การบริการอิเล็คทรอนิคส์ 
การบริการที่ดี การจัดหาเงินทุนและการลงทุนส าหรับ
โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดหารเงินทุนส าหรับ
นโยบายสาธารณะเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบการเงินเพื่อ
สิ่งแวดล้อม แผนทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม ต้นทุนทาง
การเงิน การลงทุนและการตัดสินใจการพิจารณาให้สินเช่ือ
เพื่อโครงการสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน 
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121323 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการ
 กลุ่มหลักทรัพย์           3(2-2-5) 
 Security Analysis and Portfolio 

 Management 

 แนวคิดเ ก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์   
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน หลักการลงทุน การวิเคราะห์
ด้านปัจจัยพื้นฐาน การวิ เคราะห์บริษัท การค านวณ
ผลตอบแทนและการวัดความเสี่ยง การประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การจัดการกลุ่ม
หลักทรัพย์ และกรณีศึกษา 
121324 การบริหารและการวิเคราะห์โครงการ
                                            3(2-2-5) 
 Project Management and Analysis 

 การวิเคราะห์โครงการด้านอุปสงค์และตลาด 
การวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านการเงิน การจัดการเงินทุน
ของโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การติดตาม การ
ประเมินผลโครงการ และกรณีศึกษา 
121401 สัมมนา                            1(0-3-2) 
 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านการเงิน และการธนาคาร 
121402 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
                                            3(2-2-5) 
 Financial Planning and Controlling 

 เคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุมทางการ
เงิน การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์
ถาวร หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การควบคุมรายได้และ
ค่าใช้จ่าย การวางแผนก าไร การพยากรณ์ยอดขาย งบ
การเงินล่วงหน้า การจัดการงบประมาณทางการเงิน การ
พยากรณ์และวางแผนงบประมาณเงินทุน และกรณีศึกษา 
121421 การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน  3(2-2-5) 
 Financial Strategic Management 

 การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม
ปัจจัยภายนอกและภายในของบริษัท กลยุทธ์ทางการ

บริหารและกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์การประเมินและ
การควบคุม และกรณีศึกษา 
121422 ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้  

                                                          3(2-2-5) 
 Derivatives Market and Debt Market 

 ความหมาย แนวคิด  ของตลาดอนุพันธ์  
บทบาทและพัฒนาการของอนุพันธ์ทางการเงิน ตลาด
อนุพันธท์างการเงิน ทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินราคา และ
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ตราสารสิทธิ สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าทั้งประเภทอัตราดอกเบี้ย  ดัชนีหุ้น  และ
เงินตราต่างประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนโดยเน้นการ
ประยุกต์ใช้งานและกรณีศึกษา ความหมาย บทบาทของ
ตลาดตราสารหนี้ ประเภทตลาดตราสารหนี้ วิวัฒนาการ
ตลาดตราสารหนีไ้ทย ตราสารหนีแ้ละกลไกการท างานของ
ตลาดตราสารหนีใ้นประเทศไทยและสากล โครงสร้างของ
ตราสารหนี้ การก าหนดราคา พฤติกรรมความเสี่ยง การ
ออกแบบตราสารหนี้ การวิเคราะห์ตราสารหนีท้ี่มี 

ลักษณะซับซ้อน กลยุทธ์การลงทุนและการบริหารความ
เสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหนีแ้ละกรณีศึกษา 
121423 การลงทุนกองทุนรวม           3(2-2-5) 
 Fund Investment 

 โครงสร้างตลาดการเงิน ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงจากการลงทุน สินทรัพย์เพื่อการลงทุน การ
วิเคราะห์การลงทุน ธรรมาภิบาลการลงทุน กองทุนรวม 
กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การจัดแบ่ง
ประเภทกองทุนรวม กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวม
หุ้นระยะยาว กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมดัชนี  
กอ งทุ น รวมที่ ล งทุ น ใ นต่ า งประ เทศ  กอ งทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ และกองทุน
ประเภทอื่น 

121424 การลงทุนในตราสารทุน           3(2-2-5) 
 Equity Investment 

 การตัดสินใจในการลงทุน โครงสร้างและ
หน้าที่ ของตลาดหลักทรัพย์  ดั ชนี ราคาหลักทรัพย์   
ประสิทธิภาพของตลาดทุน  ภาพรวมเก่ียวกับการประเมิน
มูลคา่หลักทรัพย์  การวิเคราะห์ตลาดหุ้นและการวิเคราะห์
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อุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริษัทและการประเมินมูลค่า
หุ้นสามัญ การวิ เคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค  และ
กรณีศึกษา 
121431 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการเงิน และการธนาคาร 
ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร
ภาครัฐ หรือเอกชน 

121432 การฝึกงาน                         6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับการเงิน และการธนาคารใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน 

121433 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Studies 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านการเงิน และการธนาคาร 
122130  ธุรกิจเบ้ืองต้น           3(3-0-6) 
  Introduction to Business 

  ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ 
รูปแบบขององค์การธุ ร กิจ  แนวความคิดของการ
บริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของธุรกิจ 
กิจกรรมส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิต 
การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  แนวทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียงจริยธรรมและ               
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักธุรกิจ 

122131  หลักการจัดการ           3(3-0-6) 
  Principles of Management 

  ความหมายและความส าคัญของการจัดการ 
องค์ประกอบของการจัดการทั่วไป ลักษณะโครงสร้างของ
องค์การธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่ส าคัญของฝ่าย
บริหารทุกด้าน การวางแผน การจัดองค์การ การสรรหา
บุคคล การสั่งการ และการควบคุม การบรรลุเป้าหมาย

และนโยบายที่ตั้งไว้ ด้วยกิจกรรมของการจัดการ และการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการวางระบบการ
บริหารงานสมัยใหม ่

122210  พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น า 
              3(3-0-6) 
  Organizational Behavior and 

 Leadership 

  วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กับพฤติกรรมมนุษย์  หลั กแนวคิดทฤษฎีของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและบุคคล
อื่น การสร้างมนุษยสัมพันธใ์นที่ท างาน การรับรู้ทัศนคติต่อ
งาน การจูงใจ การติดต่อสื่อสารของกลุ่มและทีม การ
ตัดสินใจร่วมกัน โครงสร้างองค์การ ประโยชน์ของการใช้
พลังของกลุ่มต่อองค์การ ประสิทธภิาพของภาวะผูน้ า การ
สร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรและการพัฒนา
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 
122211  การอบรมและพัฒนาบุคลากร   3(2-2-5) 
  Training and Personnel Development 

แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิธีการในการพัฒนา
ท รัพยากรมนุ ษย์  ความส าคัญของการฝึ ก อบ รม 
กระบวนการในการฝึกอบรม การหาความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม ก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การสร้าง
หลักสูตรและโครงการฝึกอบรม การใช้เทคนิคการ
ฝึกอบรมทุกรูปแบบ การเขียนโครงการการฝึกอบรม การ
ประเมินผลการฝกึอบรม 

122212  อุตสาหกรรมสัมพันธ์           3(2-2-5) 
  Industrial Relations 

  แนวคิดการจัดการด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
ความส าคัญของการวิวัฒนาการ ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์ 
สหภาพแรงงาน การประกันสังคม การไกล่เกลี่ยและการ
ระงับกรณีพิพาทแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจา้ง ปัญหาแรงงานของประเทศในยุคปัจจุบัน 
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122220 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
              3(2-2-5) 
  Production and Operations Management 

  ความหมายของการผลิตและปฏิบัติการ 
กิจกรรมและขั้นตอนของการท าธุรกิจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบพืน้ฐานของผู้บริหารการผลิต การวางแผนก าลัง
การผลิต การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนและบริหาร
โครงการ การจัดซื้อและระบบคลังสินค้า การวางแผน
ความต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตและการปฏิบัติการ 

122230 การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อการจัดการ
              3(2-2-5) 
  Information Use in Business for 

 Management 

  บทบาทของข้อมูลในธุรกิจ การคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการ
ตลาด ข้อมูลทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ข้อมูล
ทางการบัญชี การค านวณต้นทุน การวางแผนก าไร การใช้
ขอ้มูลในการตัดสินใจเพื่อการจัดการ 
122231  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
 ทางธุรกิจ            3(2-2-5) 
  Quantitative Analysis for Decision 

 Making in Business 

  กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการ
ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจ เมทริกซ์ สมการเชิงเส้น ตัวแบบ
มาร์คอฟ ทฤษฎีเกมส์ ตัวแบบแถวคอย และการจ าลอง
สถานการณ์  
122310  การส่ือสารในองค์การธุรกิจ      3(2-2-5) 
  Business Communication in 

 Organization  

  กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองค์การ 
ลักษณะ ความหมายและประเภทขององค์การ พฤติกรรม
การสื่อสารของบุคคล รูปแบบการสื่อสารในองค์การ 
โครงสร้างขององค์การที่มีผลต่อการสื่อสาร ลักษณะและ

รูปแบบการสื่อสารที่ มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ของการ
สื่อสารในองค์การ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่ม
บุคคล ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อ
องค์การ ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อสนับสนุน
ประสิทธภิาพในการสื่อสารในองค์การ 
122330 การจัดการคุณภาพโดยรวม      3(2-2-5) 
  Total Quality Management 

  แนวคิด ปรัชญา การสร้างองคก์าร เคร่ืองมือ
และเทคนิคของการจัดการคุณภาพโดยรวม การสร้าง
มูลค่าให้สินค้าและบริการ สร้างความพึงพอใจของลูกค้า
ด้วยระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปสู่อุตสาหกรรมสีเขยีว 

122331  ธุรกิจระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 
 International Business 

  ความส าคัญของธุรกิจระหว่างประ เทศ 
บทบาทของบริษัทข้ามชาติ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน หน้าที่
ทางการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกจิ และนโยบายของรัฐ 

122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็น
 ผู้ประกอบการ           3(2-2-5) 
 Small Business Management and 

 Entrepreneurship 

  ความส าคัญ บทบาท ลักษณะของธุรกิจ
ขนาดย่อม คุณลักษณะและประเภทของผู้ประกอบการ 
ปัญหาและอุ ปส รรคการด า เ นิ น ง านทุ กด้ า น ขอ ง
ผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ แนวคิดการ
วางแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนภาษีและ
กรณีศึกษาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จริยธรรม
ของผู้ประกอบการ 
122333  ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 
  Research Methodology 

  พื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ
ธุรกิจ การระบุปัญหาการวิจัย การออกแบบ การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอและการรายงาน
ผลการวิจัย สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การ
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ทดสอบสมมุติฐาน โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

122334  การจัดการส านักงานสมัยใหม่   3(2-2-5) 
  Modern Office Management 

  หลักการจั ดส านั กงานสมัยให ม่  ระบบ
ส านักงาน การออกแบบส านักงาน การบริหารงานเอกสาร
โดยใ ช้ เทคโนโลยีและเค ร่ือง มือ เค ร่ืองใ ช้ประ เภท
อิ เล็กทรอนิกส์  การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลใน
ส านักงาน การบริหารพัสดุและการควบคุม 

122335 การเจรจาต่อรองและการจัดการความ
 ขัดแย้งทางธุรกิจ           3(2-2-5) 
  Negotiation and Conflict Management 

 in Business 

  ทฤษฎี ปัจจัย กระบวนการ กลยุทธ์ของการ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ ธรรมชาติ ประเภทและเทคนิคการ
จัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ 

122336  การจัดการการเปล่ียนแปลง     3(3-0-6) 
  Change Management 

  หลักการ แบบจ าลองทางด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ ปัจจัย
ภายใน ปัจจัยภายนอก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อ
องค์การ รูปแบบ กระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลงและการ
สื่อสาร 
122410  การจัดการทรัพยากรมนุษย์    3(2-2-5) 
 Human Resource Management 

  กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
วางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา
และการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แรงจูงใจและความผูกพันในการท างาน สหภาพ
แรงงาน สวัสดิการและความปลอดภัยในการท างาน การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับโลก 

 

 

 

122420  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
              3(2-2-5) 
  Logistics and Supply Chain 

 Management 

  แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน ความสัมพันธร์ะหว่างโลจสิติกส์และห่วงโซอุ่ปทาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทานและกลยุทธ์ของธุรกิจ 
การพิจารณาผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ การเลือกท าเลที่ตั้ง 
การพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคง
คลัง การจัดการคลังสินค้า การขนส่งและการบริการ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ และอุปกรณ์
ส าหรับการจัดการโลจสิติกส์ 
122421  การบริหารคลังสินค้า           3(2-2-5) 
  Warehouse Management 

  ความส าคัญของการคลังสินค้า หลักพื้นฐาน
ของการด าเนินงานคลังสินค้า  การจ าแนกประเภท
คลังสินค้า ปัจจัยการวางแผนการเลือกท าเลที่ตั้ง ระบบ
การบริหารสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้าด้วย
ระบบโซ่อุปทาน 

 

122430  การจัดการเชิงกลยุทธ์           3(2-2-5) 
  Strategic Management 

  ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิด การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์  ระดับและประเภทของกลยุทธ์  
กระบวนการและเทคนิคการจัดท ากลยุทธ์ กระบวนการ
การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การน าไปปฏิบัติ และการประเมินผล 

122431  การศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนิน
 ธุรกิจ            3(2-2-5) 
 Feasibility Study in Business 

  ความหมาย การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
การเร่ิมธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจ การวางแผน การประเมิน
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการตามหน้าท่ี
ทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม และการรายงานศึกษาความ
เป็นไปได้   
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122432   สัมมนา             1(0-3-2) 
  Seminar 

  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และ
อภิปรายแนวโน้มของธุรกิจ การประมวลองค์ความรู้ตาม
หน้าที่ทางด้านการจัดการธุรกิจ กรณีศึกษา การพัฒนา
บุคลิกภาพและการสร้างเสริมทักษะการท างานในองค์การ
ธุรกิจ 

122433  นวัตกรรมทางธุรกิจและการจัดการ
 ความรู้            3(2-2-5) 
  Business Innovation and Knowledge 

 Management 

  แนวคิด หลักการ รูปแบบ การพัฒนาการองค์
ความรู้ของนวัตกรรมทางธุรกิจ การเช่ือมโยงกลยุทธ์ธุรกิจ
กับการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การถ่ายโอน การ
ประยุกต์ใช้ และการประเมินผลส าเร็จของการจัดการ
นวัตกรรมทางธุรกิจ ธุรกิจดิจิทัล กระบวนการจัดการ
ความรู้ การสร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในมุมมองทางการจัดการในระดับ
องค์การและระดับสากล 

122440  การจัดการธุรกิจบริการ           3(2-2-5) 
 Service Business Management 

 หลักการจั ดการธุ ร กิจบ ริการและการ
ให้บริการ ประเภท ลักษณะ รูปแบบงาน การด าเนินงาน 
การควบคุมคุณภาพของธุรกิจบริการ บทบาท คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการส าหรับการพัฒนาประเทศ 
และกรณีศึกษา 
122450  การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการงานใน
สถานประกอบการ องค์การภาครัฐ หรือเอกชน 

122451  สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการงานในฐานะ

พนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์การภาครัฐ หรือ
เอกชน 

122452  การศึกษาอิสระ        6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านการบริหารจัดการขององคก์าร 
123110  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
              3(3-0-6) 
         Tourism and Hospitality Industry 

   นิยาม ความเป็นมา วิวัฒนาการของการ
ท่องเที่ยว นิยามศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว รูปแบบ
ของการท่องเที่ยวที่มีในประเทศไทย องค์กรที่เก่ียวข้องกับ
การท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว จากมุมมองของภาครัฐ และเอกชน และ
การศึกษานอกสถานที่ 
123111 จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 

              3(2-2-5) 
       Psychology and Art of Services  

            การรู้จักตัวเอง พฤติกรรมมนุษย์  การติดต่อ  
และการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ การ
พูด การแต่งกาย การแสดงออก กริยามารยาทของผู้
ให้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์ในการบริการ การสร้างจิตใจ
ของการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ขณะที่มีการ
ติดต่อสื่อสารและการให้บริการ  
123112   แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว  
                                                          3(2-2-5) 
 Tourist Destination 

         ความหมาย  องค์ประกอบค าว่ า  แหล่ ง
ท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวและทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว  ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการ
ท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้ง
ด้ า น ธ ร รมช า ติ   ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ โ บ ร าณคดี   
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
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ส าคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย กลุ่มประเทศ
อาเซียน และระดับสากล ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบ 
และการอนุรักษท์รัพยากรทอ่งเที่ยว  
123113 ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี 
 และประวัตศิาสตร์ศิลปะ          3(3-0-6)  
 Thai History Archaeology and Arts  

 History  

 พัฒนาการทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มี
บทบาทต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ 
โบราณคดีและวัฒนธรรมของประเทศไทย  
123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน          3(2-2-5) 
             Sustainable Tourism 

           ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภทและรูปแบบ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในธุรกิจที่
เก่ียวขอ้ง การจัดการทรัพยากรการทอ่งเที่ยว การวางแผน
พัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน  
123214 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับ 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(3-0-6) 
           Professional Ethics and Laws for  

 Tourism and Hotel 

        บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้า และสังคม แนวคิด
เก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหา
ทางจริยธรรม แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา และ
จริยธรรมในงานบริการ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 
บทบาทและหน้าท่ีของส านักงานทะเบยีนธุรกิจน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเก่ียวกับ
ภาษีอากรและศุ ลกากร  กฎหมาย เ ก่ีย ว กับป่ า ไ ม้  
สิ่งแวดล้อม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนกฎหมาย
เก่ียวกับแรงงาน  

123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการส่ือสาร 

 ข้ามวัฒนธรรม           3(3-0-6) 
       Tourist Behavior and Cross Cultural  

 Communication  

    ประ เภทและลั กษณะของนั กท่อ ง เที่ ยว 
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว 
รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซื้อบริการทางการ
ท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยวตามช่วงอายุ  การ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมในด้านเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ  
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติ กรณีศึกษาเก่ียวกับ
การติดต่อสื่อสารและการแก้ปัญหาการติดต่อสื่อสาร 

123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
          Principles of Tourism Business  

 Management 

         ความหมาย ประเภท รูปแบบ และการจัด
องค์กรของธุรกิจท่องเที่ยว วิธีการขออนุญาตประกอบ
กิจการธุร กิจท่อง เที่ ยว  การก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงาน การจัดการด าเนินงาน ความรู้เบื้องต้นด้าน
การตลาดส าหรับธุรกิจทอ่งเที่ยว การวิเคราะห์ปัญหา และ
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
123230   งานเทศกาลและกิจกรรม         3(2-2-5) 
 Festival and Event 

 ความหมาย ประเภท รูปแบบของเทศกาล 
ประเพณี วิถิชีวิต และกิจกรรม การบริหารจัดการ 
การตลาด ส าหรับการจัดงานเทศกาลต่างๆ  ผลกระทบ
ของการจัดงานเทศกาล 

123240   ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ  
 และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  
                                                          3(2-2-5) 
             MICE Business 

 ความรู้เบื้องต้น ความส าคัญ หน่วยงานและ
องค์กรที่ เ ก่ียวข้อง  โครงสร้างองค์กร หน้าที่ความ
รับผิดชอบ รูปแบบและประเภทของการให้บริการของ
ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ
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นิทรรศการ  ปัญหาและแนวทางการแ ก้ ไขปัญหา 
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบธุรกิจ  
123322  หลักการมัคคุเทศก์             3(2-2-5) 
           Principles of Tour Guide 

           นิยามของมัคคุเทศก์ บุคลิกและจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก์ท่ีดี วิธีการและบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ 
การอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การดูแลด้าน
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว องค์กรทางการท่องเที่ยว
ของรัฐและเอกชน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระเบียบ
และวิธีการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินที่ส าคัญของไทย 

123323   หลักการจัดการโรงแรม           3(3-0-6) 
            Principles of Hotel Management 

 วิ วัฒนาการของอุ ตสาหกรรมโร ง แ รม 
โครงสร้างของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ การควบคุมกิจการโรงแรม 
นโยบาย เป้าหมาย การด าเนินการ กฎหมายเก่ียวกับการ
จัดตั้ง มารยาทของพนักงาน แนวทางแก้ไขขอ้บกพรอ่ง  
123324   งานบริการส่วนหน้า            3(2-2-5) 
             Front Office Operations 

           ความ รู้ เ ก่ียว กับอุตสาหกรรมที่พั กแรม 
ประเภทของที่พักแรมและห้องพัก การแบง่กลุ่มลูกคา้ การ
จัดองค์กรของแผนงานบริการส่วนหน้า บุคลิกภาพส าหรับ
ผู้ท างานบริการส่วนหน้า บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแผนกต้อนรับ การประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งใน
องค์กรและนอกองค์กร วงจรของการให้บริการ การรับ
โทรศัพท์ การส ารองห้องพัก การลงทะเบียนผู้เข้าพัก การ
ให้บริการระหว่างเข้าพัก การเขียนจดหมายถึงผู้เข้าพัก 
การช าระเงินและคืนห้องพัก การรับค าต าหนิ การสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการท างานของแผนก
ต้อนรับส่วนหน้า ค าศัพทท์ี่ใช้ในแผนกต้อนรับ  
 

 

 

 

123325  อุตสากรรมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
              3(2-2-5) 
          Transportation Industry for Tourism 

          ปร ะ เ ภทก า ร ขนส่ ง แ ล ะ ก า รคมนาคม 
องค์ประกอบของการขนส่ง  การขนส่งทางบก  ทางน้ า  
และทางอากาศ ความรู้เก่ียวกับภูมิศาสตร์การบิน การ
ส ารองตั๋วเคร่ืองบินด้วยระบบจัดจ าหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ 
การขนส่งส าหรับรูปแบบการทอ่งเที่ยวใหม่ๆ   
123326   หลักและวิธีการจัดน าเที่ยว        3(1-4-4) 
 Procedure of Tour Operation 

         หลักการจัดการบริษัทท่องเที่ยว วิธีการจัด 
น าเที่ยว การอ่าน และการเขียนแผนที่แสดงเส้นทาง
ท่องเที่ยว การจัดเส้นทางในการท่องเที่ยว การส ารวจและ
ติดต่อกับธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง เทคนิคการเขียนรายการน า
เที่ยว การค านวนต้นทุน ก าไร การจัดนันทนาการ 
123331  การวางแผนนันทนาการและการท่องเที่ยว
              3(2-2-5) 
          Planning of Recreation and Tourism 

 ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของ
ค าว่า การวางแผนนันทนาการและการท่องเที่ยว เทคนิค
วิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับการ
ทอ่งเที่ยว  โดยเฉพาะทักษะในด้านการเป็นผู้น านันทนาการ 
การวางแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการและการทอ่งเที่ยว
ทัง้ในเชิงกิจกรรม เช่น ด้านการน าเกม การสื่อความหมาย 
และการจัดการพืน้ที่แหล่งนันทนาการเพื่อการทอ่งเที่ยว 

123332   ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน           3(2-2-5) 
 Community Based – Tourism Business  

     วิวัฒนาการและหลักการเก่ียวกับการจัดการ 
และธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน บริบทชุมชนทรัพยากรการ
จัดการ หน้าที่ในการจัดการในธุรกิจท่องเที่ยว  ความรู้
เบื้องต้นในการจัดการการตลาดท่องเที่ยว  การจัดการ
การเงิน การจัดการการด าเนินงาน การจัดการทรัพยากร
มนุษย์  
  



690 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

123333  รูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่   3(2-2-5) 
 Modern Tourism Styles  

 ประเภทและ รูปแบบของการท่อง เที่ ย ว
สมัยใหม่  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว
สมัยใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การท่องเที่ยว
สมัยใหม่  
123341   งานแม่บ้าน            3(2-2-5) 
 Housekeeping Operations 

 ลักษณะของงานแมบ่า้นในโรงแรม บุคลิกภาพ
ของพนักงานแผนกแม่บ้าน การจัดองค์กร หน้าที่และ
ขอบเขตการด าเนินงานของแม่บ้าน ความปลอดภัยในงาน
แม่บ้าน งานเอกสารเก่ียวกับงานแม่บ้าน การประสานงาน
กับแผนกต่างๆ ในโรงแรม การให้บริการและติดต่อสื่อสาร
กับลูกคา้  
123342 ศิลปะการผสมเคร่ืองดื่ม           3(2-2-5) 
             Art of Mixology   

          หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกบริการ
เคร่ืองดื่ม อุปกรณ์ที่ใช้ในแผนกบาร์ ประเภทของเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ ใ ช้ในงานบริการ หลักวิธีของการผสม
เคร่ืองดื่มแบบต่างๆ การตกแต่งเคร่ืองดื่ม การออกแบบ
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การเลือกใช้
วัตถุดิบ บุคลิกภาพส าหรับผู้ผสมเคร่ืองดื่ม 

123343  การจัดการธุรกิจการบิน           3(3-0-6) 
          Aviation Business Management 

         ระบบการจัดการของธุรกิจการบิน  รหัสสาย
การบิน รหัสสนามบิน การคิดค านวนเวลา GMT การ
ส ารองตั๋วเคร่ืองบินโดยใช้ระบบจัดจ าหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ 

123427  กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว โรงแรม 

 และอุตสาหกรรมบริการ          3(3-0-6)
 Development Strategic in Tourism  

 Hotel and Hospitality Industry 

          กระบวนการกลยุทธ์ของหน่วยธุ ร กิจใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวความคิดสร้างสรรค์ของ
กลยุทธ์ ปัจจัยของกระบวนการตัดสินใจ การประยุกต์

ค ว าม รู้ด้ า น จั ด กา ร  กา รตลาดและการบัญ ชี  ใ น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   กลยุทธ์เพื่อพัฒนาการ
ทอ่งเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ 
123428 สัมมนา             1(0-3-2) 
  Seminar  

 วิเคราะห์ และอภิปราย ประเด็นที่เก่ียวกับ
การท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ และ
รูปแบบการจัดสัมมนา 
123429  งานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 3(2-2-5) 
 Food and Beverage Service 

 ประวัติ  และวิวัฒนาการของงานบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่ม บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
แผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม บุคลิกของผู้ให้บริการอาหาร 
ความรู้เก่ียวกับอาหารตะวันตก การจัดโต๊ะ ขั้นตอนการ
ให้บริการรูปแบบต่างๆ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน การ
ออกแบบเมนูอาหารแต่ละประเภท มารยาทบนโต๊ะอาหาร
แบบสากล ความรู้เร่ืองไวน์ และเคร่ืองดื่มประเภทต่างๆ 
การผสมเคร่ืองดื่ม และหลักการจัดงานเลี้ยงเบื้องต้น 
ความปลอดภัยในอาหาร  
123434  การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม  
 และอุตสาหกรรมบริการ          3(2-2-5)  
           Research Methodology for Tourism  

 Hotel and Hospitality Industry  

 ความหมาย บทบาท ความส าคัญของการ
วิจัยต่อการทอ่งเที่ยวและการบริการ ลักษณะและขอบเขต
เนื้อหาการวิจัยด้านการท่องเที่ยว จรรยาบรรณนักวิจัย 
กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย การระบุปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์  การตั้งสมมติฐานการวิจัยการ
ออกแบบวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการเก็บรวบรวมและ
การวิ เคราะห์ข้อมูล  รวมทั้ ง  การเขียนและน าเสนอ
ผลงานวิจัยทางด้านการทอ่งเที่ยวและการบริการ   
123444   การจัดการงานจัดเล้ียง           3(2-2-5) 
 Catering and Banquet Management 

 ประเภท และรูปแบบการจัดงานเลี้ยงทั้งใน
และนอกสถานที่  เทคนิควิธีการออกแบบงานเลี้ ย ง 
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สุนทรียศาสตร์ในงานจัดเลี้ยง การจัดอาหาร เคร่ืองดื่ม
และการบริการ บุคลิกภาพของผูใ้ห้บริการ 
123450 การฝึกงาน           6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับการทอ่งเที่ยว โรงแรม และ
อุตสาหกรรมบริการ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ 
หรือเอกชน 

123451  สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับการทอ่งเที่ยว โรงแรม และ
อุตสาหกรรมบริการ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ 
หรือเอกชน และจัดท าโครงงาน 

123452  การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรม
บริการ 
124101      การบัญชีข้ันต้น 1           3(3-0-6) 
 Principles of Accounting I  

 ประวั ติ วิ ช า ชีพบัญ ชี  คว ามหมายและ
วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการ
บัญชี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินและ
การน าเสนองบการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู่ วงจรบัญชี งบก าไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงินส าหรับกิจการบริการ กิจการซื้อขายสินค้า 
การบันทึกบัญชีเก่ียวกับภาษมูีลคา่เพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ 
124102    การบัญชีข้ันต้น 2           3(3-0-6) 
 Principles of Accounting II  

 พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 พระราชบัญญัติ 
วิชาชีพบัญชี 2547 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี การควบคุมเงินสด เงินสดย่อย งบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร ระบบใบส าคัญ การบัญชีส าหรับธุรกิจ
อุตสาหกรรม กิจการที่ไม่หวังผลก าไร การบัญชีส าหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
124131 การบัญชีการเงิน                    3(3-0-6) 
 Financial Accounting      

 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี 
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับ
การรายงานทางการเงินและการน าเสนองบการเงิน 
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ วงจร
บัญชี งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินส าหรับกิจการ
บริการ กิจการซื้อขายสินค้า  การบัญชีส าหรับธุรกิจ
อุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบส าคัญ 

124201   การภาษีอากร 1           3(3-0-6) 
 Taxation I 

 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับภาษีอากร การค านวณ
ภาษี การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษหีัก ณ ที่จา่ย อากรแสตมป ์ภาษศีุลกากร ภาษี
สรรพสามติ  
124211   การบัญชีต้นทุน            3(3-0-6) 
 Cost Accounting    

  วัตถุประสงค์และบทบาทที่ส าคัญของการ
บัญชีต้นทุน ความหมายและการจ าแนกประเภทต้นทุน 
วิธีการทางบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และ
คา่ใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า ระบบบัญชี
ต้นทุนช่วง ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีเก่ียวกับ 
เศษวัตถุ ของเสีย สินค้ามีต าหนิ การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์
ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้  
124212   การบัญชีข้ันกลาง 1           3(3-0-6) 
 Intermediate Accounting I 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
และตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  สินทรัพย์ ไ ม่ มีตั วตน 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การปันส่วนสินทรัพย์เป็น
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย การด้อยค่าของสินทรัพย์ ต้นทุนการ
กู้ยืม มูลค่ายุติธรรม การแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลสินทรัพย์  
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124213   การบัญชีบริหาร           3(3-0-6) 
 Management Accounting 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบัญชีบริหาร 
ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ระบบต้นทุนผันแปรและ
รายงานของส่วนงาน การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ การ
วิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อ
การตัดสินใจ ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ผลต่าง  
124214   การบัญชีข้ันกลาง 2           3(3-0-6) 
 Intermediate Accounting II 

 หนี้สินระยะสั้น หนี้สินระยะยาว หุ้นกู้ ประมาณ 
การหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน  
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า การบัญชีห้างหุ้นส่วน การ
บัญชีบริษัทจ ากัด การจา่ยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ ก าไรต่อหุ้น 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การแสดง
รายการและการเปดิเผยขอ้มูลหนีส้ินและส่วนของเจา้ของ 
124301  ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 
 Research Methodology 

 หลักการและกระบวนการในการท าวิจัย การ
ท าวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ การเขยีนรายงานการวิจัย 
การน าเสนอผลการวิจัย 

124311   การบัญชีข้ันสูง 1           3(3-0-6) 
 Advanced Accounting I 

 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและขอ้ผดิพลาด งบการเงินระหว่างกาล ส่วน
งานด าเนินงาน การบัญชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ การแปลงค่างบการเงิน การบัญชีการฝาก
ขาย การบัญชีสัญญาเช่า การบัญชีส าหรับสัญญาก่อสร้าง 
การบัญชีสัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การ
บัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา งบกระแส
เงินสด 

 

 

 

124312   การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน 

                                                           3(1-4-4) 
 Accounting System Design and  

 Internal Control 

 ลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน 
การออกแบบเอกสารและแบบฟอร์มทางการบัญชี การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบัญชี การออกแบบ
ระบบบัญชีของวงจรซื้อ วงจรขาย วงจรเงินสด วงจร
คา่แรง วงจรสินทรัพย์ถาวร  
124313   การตรวจสอบภายใน           3(2-2-5) 
 Internal Audit  

 การก ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร กระบวนการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผูต้รวจสอบ
ภายใน การสรุปผลการตรวจสอบภายใน และแนวคิดการ
บัญชีนิติเวช   
124314      การบัญชีข้ันสูง 2           3(3-0-6) 
 Advanced Accounting II 

 การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขา การบัญชี
ส าหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม การบัญชีส าหรับกิจการร่วมคา้ การจัดท างบการเงิน
รวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดท างบการเงินจาก
รายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์  
124315 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(2-2-5) 
 Accounting Information Systems 

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เก่ียวขอ้ง เทคนิคและวิธกีารที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสร้างข้อมูลและการ
จัดฐานข้อมูล การประมวลรายการค้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
ความเสี่ ย ง  การควบคุม  และการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี การจัดท ารายงานเพื่อช่วยในการ
ควบคุมและตัดสินใจ วงจรรายการค้าในระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี                     
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124321    การบัญชีเฉพาะกิจการ            3(3-0-6) 
 Accounting for Specific Enterprises 

 ลักษณะการด าเนินงาน การบัญชี ระบบบัญชี 
การควบคุมภายในของ หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเกษตรกรรม 
สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจโรงแรม 

124322   โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  
                                                          3(2-2-5) 
 Software Application for Accounting  

 การเรียนรู้และการฝึกทักษะการใช้โปรแกรม
และเทคนิคส าคัญส าหรับโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
การเร่ิมระบบโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีเก่ียวกับการซื้อและ
ค่าใช้จ่าย ขายและรายได้ เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
สินค้าคงเหลือ รายละเอียดทางการบัญชี การออกรายงาน
ทางการเงิน การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
การวิ เคราะห์ความแตกต่างของโปรแกรมส าเ ร็จ รูป
ทางการบัญชี 

124323   การภาษีอากร 2                     3(3-0-6) 
 Taxation II 

 ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้
และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การ
ปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบัญชีเป็นก าไรสุทธิทางภาษี
อากร การวางแผนภาษี การค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

124324   การวางแผนก าไรและการควบคุม  

             3 (3-0-6) 
 Profit Planning and Control 

 การวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดและกระบวนการ
ในการวางแผนก าไรและการควบคุม การใช้งบประมาณ
เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุม การวัดผลการ
ด าเนินงาน การรายงานเพื่อการวางแผนและควบคุม 

124332 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี 

                                            3(3-0-6) 
 Accounting for Non-Accountant    

 ความส าคัญของบัญชีต่อ ชีวิตประจ าวัน 
รูปแบบขององค์กร การวิเคราะห์รายการค้าส าหรับธุรกิจ

บริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาษเีงินได้ 
กระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน งบประมาณ การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน 

124411     การสอบบัญชี           3(2-2-5) 
 Auditing 

 วิชาชีพสอบบัญชี   จรรยาบรรณวิชาชีพ 
กระบวนการสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ภาษีอากร การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชีและ
การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 

124412    รายงานการเงินและการวิเคราะห์  

                                            3(3-0-6) 
 Financial Reporting and Analysis 

 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทาง
การเงิน เคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การใช้ผลการ
วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การบัญชีสร้างสรรค์ การสร้าง
ก าไร 
124413  สัมมนา            3(0-6-3) 
 Seminar   

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายใน
ประเด็นทางด้านบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร ภาษอีากร การ
สอบบัญชี การควบคุมภายใน 

124414    การฝึกงาน           6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับวิชาชีพบัญชี  
124415   การศึกษาอิสระ          6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การคน้คว้า การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอและการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านการบัญชี 
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124416   สหกิจศึกษา                 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Educations 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้อง กับการบัญชีในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

124421     การบัญชีเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อม 

                                                          3(3-0-6) 
  Environmental Management Accounting 

  ความหมายของการบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม วิธีการ
ทางบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม ภาระผูกพันทางกฎหมาย การ
แสดงรายการและการเปดิเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน 
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
124422   การบัญชีระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 
  International accounting 

  บทน าสู่การบัญชีระหว่างประเทศ การพัฒนา
และการจัดประเภท การเปรียบเทียบหลักการบัญชีใน
ยุโรป สหรัฐอเมริกาและเอเชีย การรายงานและการ
เปิดเผยข้อมูล มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการ
บัญชีระดับนานาชาติ การวิเคราะห์งบการเงินระหว่าง
ประเทศ 

125111      หลักนิเทศศาสตร์                   3(3-0-6) 
 Principles to Communication Arts 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ 
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการสื่อสารใน
สังคม การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆ ในเชิง
พฤติกรรมการสื่อสารทั้ง การสื่อสารภายในบุคคล การ
สื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารองค์กร บทบาทและ
อิทธพิลของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาสังคม  
125121 ภาษาเพื่อการส่ือสาร              3(2-2-5) 
 Language for Communication 

 ความสัมพันธ์ของภาษาและการสื่อสาร 
หลักเกณฑ์และทักษะการใช้ภาษาทั้งด้านการพูด การอ่าน 
การเขียนและการฟังเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์และการ
สื่อสารประเภทต่างๆ การจับใจความส าคัญ การวิเคราะห์ 

การสรุป การถ่ายทอดความรู้ ความคิด การเรียบเรียงได้
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
125122 หลักการประชาสัมพันธ์           3(2-2-5) 
 Principles of Public Relations 

 ความหมาย ความส าคัญ วิวัฒนาการการ
ประชาสัมพันธ์  ประชามติ  หลักการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายและเคร่ืองมือใน
การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของ
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร คุณสมบัติ
และจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 
125211 การผลิตส่ือภาพและเสียงเพื่อการส่ือสาร 

                                                   3(0-6-4) 
 Production of Audio-Visual Media for 

 Communication 

 ทฤษฎีการถ่ายภาพ การท างานของกล้อง
ถ่ายภาพและอุปกรณ์เสริม การจัดองค์ประกอบของภาพ 
การถ่ายภาพประเภทต่างๆ กระบวนการและขั้นตอนการ
ผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อติดต่อสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อ
ใหม ่

125212 จิตวิทยาเพื่อการส่ือสาร           3(2-2-5) 
 Psychology for Communication 

 ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาเพื่อ
การสื่อสาร ทฤษฎีทางจิตวิทยา จิตวิทยากับพฤติกรรม
การสื่อสารของมนุษย์ เงื่อนไขทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต
อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อการสื่อสารใน
บริบทต่าง ๆ 

125221 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 

 เพื่อการส่ือสาร            3(1-4-4) 
 Graphic Design and Multimedia 

 Design for Communication 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการออกแบบ การผลิต
สื่อกราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ การสร้างงานมัลติมีเดียเบื้องต้น  
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125222    วาทนิเทศ               3(2-2-5) 
 Speech Communication 

 ความหมาย วิวัฒนาการ หลักการและทฤษฎี 
รูปแบบต่างๆ ของการพูด ปัจจัยที่ท าให้การพูดสัมฤทธ์ิผล 
การเตรียมการพูดและบุคลิกภาพของผูพู้ด   
125223 หลักการโฆษณา           3(2-2-5) 
 Principles of Advertising 

 แนวความคิด ความหมาย วิวัฒนาการของ
การโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา การผลิตช้ินงาน
โฆษณาผ่านสื่ อต่ าง  ๆ  การวางแผนซื้อสื่ อ โฆษณา 
โครงสร้าง หน้าที่และบริการของบริษัทตัวแทนโฆษณา 
วิธีการวัดและประเมินผลการโฆษณา อิทธพิลของโฆษณา
ที่มีต่อผู้บริโภค สังคม ตลาด และสื่อมวลชน กฎหมายและ
จรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกับงานโฆษณา 
125311 การเขียนเชิงนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
                                            3(2-2-5) 
 Creative Writing for Communication 

 Arts 

 หลักการเขียนที่ถูกต้อง การสื่อความหมาย
ตรงตามวัตถุประสงค์ การออกแบบ การสร้างเนื้อหางาน
ด้านนิ เทศศาสตร์อย่างส ร้างสรรค์  สอดคล้อง กับ
กระบวนการสื่อสารในแต่ละองค์ประกอบ ผู้ส่งสาร สื่อ 
ผูรั้บสาร การฝกึเขยีนในลักษณะต่างๆ  
125312 การจัดการการส่ือสารการตลาด  
                                                          3(2-2-5) 
 Marketing Communication Management 

 ความหมาย  แนวคิดการสื่อสารการตลาด 
การใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  พัฒนาการ
ทางการสื่อสารการตลาด  องค์ประกอบด้านการสื่อสาร
การตลาด รูปแบบ วิธีการ การมีส่วนร่วมทางการสื่อสาร
การตลาด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสื่อสารการตลาด 
การบริหารและวางแผนงานด้านสื่อสารการตลาด การวิจัย
และประเมินผลงานด้านสื่อสารการตลาด 

 

 

 

125321 เทคนิคการจัดการการส่ือสาร   3(2-2-5) 
 Communication Management  

 Technique 

 รูปแบบองค์กร เทคนิคการบริหารองค์กร
ทางการสื่อสาร การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ 
การวางแผนงานการบริหารองค์กรและการสื่อสาร การ
วิเคราะห์ต้นทุนการใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร การวิเคราะห์ผล
ตอบกลับ และการปรับปรุงแผนการบริหารองค์กรเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์  
125322  การบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์  
 และช่ือเสียง            3(2-2-5) 
 Image Identity and Reputation 

  Management 

 แนวคิดและทฤษฎีการสร้างและบริหาร
ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์รวมถึงช่ือเสียงขององค์กร กลยุทธ์
การสร้างและการวิเคราะห์แนวทาง ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
ที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดและการสร้างภาพลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ช่ือเสียงที่ดีใหแ้ก่องคก์ร 
125411 การวางแผนการส่ือสารเชิงกลยุทธ์  

              3(2-2-5) 
 Strategic Communication Plan 

 ความหมาย ธรรมชาติของแผน กระบวนการ 
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคและรูปแบบตลาด 
การวางแผนและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์การ
และธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์ กลวิธีและกิจกรรมการ
สื่อสาร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดการด้าน
การใช้สื่อและการพัฒนาสารส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการประเมินผลการ
สื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

125412 การบริหารประเด็นและการส่ือสาร 

 ในภาวะวิกฤติ          3 (2-2-5) 
 Issue and Crisis Communication  

 Management 

 ความหมาย ความส าคัญ ตัวอย่างเหตุการณ์
ภาวะวิกฤติ การจ าแนกลักษณะของภาวะวิกฤติ  การ
บริหารประเด็น การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ
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การสื่อสาร กลยุทธ์การจัดการสื่อสารและการบริหาร
สื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ 
125413    สัมมนา                            1(0-3-2) 
           Seminar  

  การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านการสื่อสาร 

125414  การรณรงค์การจัดการการส่ือสาร  

              3(2-2-5) 
 Communication Campaign Management 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรณรงค์ กล
ยุทธ์ กระบวนการ ขัน้ตอนการด าเนินงาน การควบคุมงาน 
การประเมินผล และจริยธรรมในการจัดการการสื่อสารใน
โครงการรณรงค์ การประยุกต์ใช้สถานการณ์จากสภาพ
สังคม ทอ้งถ่ิน องค์การต่างๆ เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์ 

125421 การฝึกงาน           6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการการสื่อสารใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน 

125422 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการการสื่อสารใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน 

125423 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านการจัดการการสื่อสาร 
125531  การส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  3(2-2-5) 
 Persuasive Communication 

 ความหมาย ลักษณะ ทฤษฎีความส าคัญ 
ขั้นตอนและวิธีการในการสื่อสารเพื่อการ โน้มน้าวใจ  
องค์ประกอบส าคัญทางจติวิทยาและสังคมวิทยาที่มีผลต่อ

การโน้มน้าวใจ อิทธิพลของผู้ส่งสารและผู้รับสาร อิทธิพล
ของกลุ่ม  
125532  การส่ือสารองค์การ           3(2-2-5) 
 Corporate Communication 

 ความหมาย ความส าคัญของการสื่อสาร
องค์การ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่เก่ียวข้อง แนวคิด ทฤษฎี
ในการวิเคราะห์สาเหตุและผลของการสื่อสาร การแก้ไข
ปัญหาทางการสื่อสารขององค์การ  เทคนิคและทักษะการ
สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ มนุษยสัมพันธ์และจริยธรรม
ทางการสื่อสารขององคก์าร 
125533  กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและส่ือ 

 เพื่อการประชาสัมพันธ์            3(2-2-5) 
 Media and Content Strategy for Public 

 Relations  

 กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการในสร้างเนื้อหา
การประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
การวิเคราะห์สารและผู้รับสาร การเลือกใช้สารและสื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่าง
กัน   
125541 เทคนิคการน าเสนองานประชาสัมพันธ์ 
              3(2-2-5) 
 Presentation Technique for Public 

  Relations 

 เทคนิคและวิ ธี การ ในการน า เสนองาน
ประชาสัมพันธ์ การเตรียมตัวและจิตวิทยา การน าเสนอ
ง าน  กา ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อประกอบการน า เ สนอให้ มี
ประสิทธภิาพ 

125542  การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ   

              3(2-2-5) 
 Integrated Public Relations  

 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานลูกค้าสัมพันธ์ สื่อมวลชน
สัมพันธ์  ชุมชนสัมพันธ์  การจัดเหตุการณ์พิ เศษ การ
ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ การบริหารภาพลักษณ์ของ
องค์กร การสื่อสารและการบริหารแบรนด์ บรรษัทภิบาล
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และความรับผิดชอบต่อสังคม การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ถึงบทบาทการประชาสัมพันธ์ขององค์กรประเภทต่างๆ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 
125631 เครือข่ายการส่ือสารและส่ือสังคม  

              3(2-2-5) 
 Communication Network and Social. 
  Media 

 แนวคิด หลักการ ความส าคัญ ความหมาย 
องค์ประกอบ รูปแบบของสื่อสังคมและเครือข่ายการ
สื่อสาร สื่อสังคมและเครือข่ายการสื่อสารในชีวิตจริงและ
ใช้สื่อเป็นตัวกลาง ลักษณะการสื่อสารผ่านเครือข่าย 
อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ผลกระทบที่มีต่อสินค้า
และบริการ วิธีการใช้ประโยชน์เครือขา่ยการสื่อสารในการ
ท าการสื่อสารการตลาด   
125632 พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้รับสาร  

              3(2-2-5) 
 Consumer and Audience Behavior 

 หลักการ กลยุทธ์ รูปแบบ ลักษณะทางการ
สื่อสารระหว่างผู้ผลิตสินค้าและบริการกับผู้บริโภค การ
วิ เ ค ร า ะห์ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ในการตั ดสิ น ใจซื้ อ 
กระบวนการสื่อสารต่อการบริโภคและพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บ ริโภค ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ  อิทธิพลของ
วัฒนธรรม สังคมกลุ่ม ครอบครัวต่อการตัดสินใจ รูปแบบ
ของสื่อกับการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค สิทธิและการ
คุม้ครองสิทธขิองผู้บริโภค  
125633 การส่ือสารสุขภาพ           3(2-2-5) 
 Health Communication 

 ความหมาย ความส าคัญของสุขภาพที่ดี การ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
สุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวม  การ
รณรงค์ส่งเสริมเพื่อการรักษาสุขภาพ การรู้เท่าทันข้อมูล
ด้านอาหารและยา ข้อจ ากัด กฎระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกับการสื่อสารสุขภาพ 

 

 

 

125641 การส่ือสารและบริหารตราสินค้า  

              3(2-2-5) 
 Brand Communication and Management 

 การแปลงนโยบายทางการตลาด กลยุทธ์
การตลาด การก าหนดแนวทางการสร้างภาพลักษณ์  
ตัวตน บุคลิก ช่ือเสียง และความจงรักภักดีที่มีต่อสินค้า
และบริการ การออกแบบการสื่อสารแบรนด์ผ่านเคร่ืองมือ 
จุดพบปะแบรนด์ การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกจ้าง การท า
กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
125642  การออกแบบประสบการณ์และกิจกรรม 

         พิเศษ            3(2-2-5) 
 Experience and Special Event Design 

 การออกแบบการสื่อสารกับลักษณะทาง
จิตวิทยาของผู้บริโภค การออกแบบกิจกรรมส่ง เสริม
การตลาด การจัดการพื้นที่จัดจ าหน่าย การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสินค้าและ
ผู้บริโภค การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนงาน 
การเลือกสถานที่  การบริหารต้นทุน  การออกแบบ
บรรยากาศ การควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมพิเศษ  
125731 ภูมิทัศน์ทางการส่ือสาร           3(2-2-5) 
 Communication Landscape 

 พฤติกรรม การเลือกใช้สื่อ รูปแบบ วิธีการ 
การสื่อสารในสภาพปัจจุบันของกลุ่มคนต่าง ๆ ผลกระทบ
ต่อระดับปัจเจกบุคคลและสังคม กระบวนการท าหน้าที่
ของสื่อ สถานการณ์ที่ มีผลต่อการบริหารการสื่อสาร 
แนวโน้มของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร การวิเคราะห์
ภาพรวมทางการสื่อสาร 
125732  การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 Intercultural Communication 

 ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การ
ปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
พัฒนาการเป็นนักสื่อสารสากล อิทธพิลของสื่อมวลชน สื่อ
สมัยใหม่ และกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการกลืนกลายทาง
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ 
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125733 การจัดการมวลชนสัมพันธ์       3(2-2-5) 
 Mass Relationship Management 

 รู ป แ บ บ ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม ข อ ง ม ว ล ช น 
วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม  หลักการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมกลุ่ม การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม วิธีการสื่อสาร
เพื่อสร้างการรับรู้ ความร่วมมือ การแก้ไขความเข้าใจผิด 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มและองค์กร การสร้าง
ทัศนคติและค่านิยมร่วม 

125741 การบริหารโครงการส่ือสาร       3(2-2-5) 
 Communication Project Management 

 การวิเคราะห์แผน ประเภทและลักษณะของ
โครงการสื่อสาร หลักการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการสื่อสาร การสร้างข้อก าหนดผลส าเร็จของงาน
และตัว ช้ีวัด  การวิ เคราะห์ระยะเวลา  การก าหนด
ผู้รับผิดชอบ การจัดการก าลังคน การจัดการงบประมาณ 
เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน การบริหารความ
เสี่ยง การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ การประเมิน
และสรุปผลโครงการ 
125742 การส่ือสารเพื่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม
              3(2-2-5) 
 Communication for Social Change 

 ความหมาย แนวคิด  กระบวนการสื่อสาร  
นวัตกรรมและการยอมรับ การติดต่อสื่อสารเพื่อการ
พัฒนา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาบริบททาง
สั ง คม ในพื้ น ที่  ก า รว า งแผนการสื่ อ ส า ร เพื่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงให้สังคม การใช้สื่อระหว่างบุคคลและ
สื่อมวลชนเพื่อพัฒนาชุมชน การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้น าความคิดเห็น กับ
ประชาชน  
126100 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น             3(3-0-6) 
 Introduction to Economics         

 ความหมายและความส า คัญของวิ ชา
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคาโดยอุป
สงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎี
และแนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎี

การผลิตและต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร 
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อและเงินฝืด 
การคา้ระหว่างประเทศ 

126111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1            3(3-0-6) 
 Microeconomics I          

 ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฏีการผลิต 
ต้นทุนและผลกระทบภายนอก การก าหนดราคาด้วยอุป
สงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น ต้นทุนและรายรับ การ
ก าหนดก าไรสูงสุดในตลาดรูปแบบต่างๆ 

126112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1            3(2-2-5) 
 Macroeconomics I          

 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ระบบบัญชีรายได้ประชาชาติและการประมวลผลข้อมูล 
ส่ วนประกอบของรายได้ประชาชาติและดุลยภาพ 
ภาครัฐบาลและนโยบายการคลัง  ระบบการเงินและ
นโยบายการเงิน ภาคต่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืดและการ
ว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกจิ 

126113 คณติเศรษฐศาสตร์                 3(2-2-5) 
 Mathematical Economics  

 การประยุกต์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ทั้ง
ในเชิงสถิติและเชิงพลวัตร ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 
คา่ความยืดหยุ่นและดุลยภาพ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
126211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2            3(3-0-6) 
 Microeconomics II          

 จุดหมายของตลาดในการจัดสรรทรัพยากรใน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขายและผู้ซื้อ
น้อยราย และตลาดก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขาด การจัดสรรที่ไม่ใช้
กลไกตลาดในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
กระจายรายได้ และความเทา่เทยีมกันในสังคม 

126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2           3(3-0-6) 
 Macroeconomics II          

 การวิเคราะห์ตามแบบจ าลองอุปสงค์มวลรวม
และอุปทานมวลรวม การใช้นโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์ดุลยภาพในตลาด
การเงิน ตลาดผลผลิต และตลาดเงินตราต่างประเทศ การ
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เปลี่ ยนแปลงภาวะดุลยภาพในตลาดผลผลิตและ
ตลาดแรงงาน  เปรียบเทียบแนวทางการวิ เคราะห์
เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์และเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิค  
ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการลงทุน ทฤษฎีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกจิของนีโอคลาสสิค และทฤษฎีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกจิโซโลว์  
126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ               3(3-0-6) 
 Economic Development 

 ความเป็ นมาของการพัฒนา เศรษฐกิจ 
ลักษณะทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในการ
พัฒนาเศรษฐกจิ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตและแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะทุนมนุษย์
และเทคโนโลยีท่ีมรผลต่อการพัฒนาเศรษฐกจิ 

 

126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร    
                                                          3(3-0-6) 
 Economics of Money and Banking           

 เงินและบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
ทฤษฎีการเงิน วิวัฒนาการของเงินและระบบการเงิน 
สินเช่ือ อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ 
สถาบันการเงินรูปแบบอื่นๆรวมถึงสถาบันการเงินชุมชน 
การบริหารการเงินส่วนบุคคล และบทบาทของนโยบาย
การเงิน การกระจายเงินเพื่อให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง 
126311 เศรษฐมิติ                        3(2-2-5) 
 Econometrics 

 วิธีการทางเศรษฐมิติที่ใ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณค่าและการ
ประยุกต์ใช้ในสมการถดถอยด้วยหลักการก าลังสองน้อย
ที่สุด ปัญหา วิธีการตรวจสอบ และแก้ไขแบบจ าลองไม่อยู่
ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้น เทคนิคเบื้องต้นทางเศรษฐมิติที่
ส าคัญ การใช้ตัวแปรหุ่น การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 
การวิเคราะห์ระบบสมการ การวิเคราะห์กรณีที่ตัวแปร

ตามเป็นตัวแปรหุ่น โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐมติิ 
126312 เศรษฐกิจไทย           3(2-2-5) 
 Economy of Thailand            

 โครงสร้างเศรษฐกจิของชนชาติไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ระบบการเมืองและสังคม  ระบบการ
ปกครองกับการจัดสรรทรัพยากร การเปิดรับวัฒนธรรม
ตะวันตกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การท าสนธิสัญญา
ทางการค้า พัฒนาการของกลุ่มการค้าและนักการเมือง 
โลกาภิวัตน์และวิกฤตเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงบนวิถี
ของเศรษฐกจิทุนนิยมและนโยบายเศรษฐกจิปัจจุบัน 

126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   3(2-2-5) 
 International Economics         

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีและ
นโยบายการกีดกันการค้าและผลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
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 รค้ า แ ล ะ
ดุลการช าระเงิน โครงสร้างสินค้าเข้าและสินค้าออกที่
ส าคัญของไทย ปัญหาดุลการช าระเงินของไทย 

126340 การคลังสาธารณะ               3(2-2-5) 
 Public Finance           

 บทน าเก่ียวกับการคลังรัฐบาล สาระส าคัญ
ของงบประมาณแผ่นดินและกรณีศึกษา ประมาณการ
รายรับจากรายได้และเงิน กู้  ภาษีอากร โครงสร้าง
งบประมาณรายจ่าย ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย งบประมาณจัดสรรแก่องค์กรการปกครองส่วน
ท้องถ่ินละรัฐวิสาหกิจ หนี้สาธารณะ ความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ ฐานะคงคลังของรัฐบาลและนโยบายการคลัง 
126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 และส่ิงแวดล้อม               3(2-2-5) 
  Natural Resources and Environmental 

  Economics           

 กา รจั ด ส ร รท รัพ ย า ก ร ธ ร รมช า ติ แล ะ
สิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่ไม่ใช้ระบบกลไกตลาด การ
จัดการสินค้าสาธารณะ ทรัพยากรร่วม ผลกระทบ
ภายนอก ต้นทุนเอกชน ต้นทุนสังคม การประเมินมูลค่า
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สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการสั่งการควบคุม และสร้าง
แรงจูงใจ 

126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ         3(2-2-5) 
 Managerial Economics            

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์
อุปสงค์การผลิตและต้นทุน การวางแผนด้านก าไร การ
ก าหนดราคา  งบประมาณเงินทุนและการระดมทุนเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจ ผลกระทบต่อธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐ 

126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร               3(2-2-5) 
 Agricultural Economics            

 บทน าเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร อุปสงค์
และอุปทานสินค้าเกษตร การผลิตทางการเกษตรและ
เทคโนโลยี  ราคาสินค้าการเกษตร การตลาดสินค้า
การเกษตร ธุรกิจการเกษตร สถาบันทางการเกษตร และ
นโยบายการเกษตร 
126410 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 
 Research Methodology 

 บทน าทางการวิจัย  ปัญหาการวิจัยและ
การศึกษาเอกสาร การตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง 
เคร่ืองมือการวิจัย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์
การถดถอย การจัดท าบรรณานุกรมและการเขยีนรายงาน
การวิจัย 

126411 สัมมนา                 1(0-2-3) 
 Seminar            

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงานการน าเสนอการอภิปรายและการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

126421 เศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมอืง 
                                                          3(3-0-6) 
 Institutional and Political Economics             

 แนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์สถาบัน 
การวิเคราะห์บทบาทของสถาบันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยที่ก าหนดการเกิดและดับของ

สถาบัน ต้นทุนทางธุรกรรม การเปลี่ยนแปลงของสถาบัน 
การปฏิ รูปนโยบายเศรษฐกิจของ รัฐ  โดยใ ช้ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ โครงสร้างตลาด และ
ประพฤติกรรมทางการเมือง การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ทางการเมืองผ่านตลาดการเมือง การแสวงหาค่าเช่าทาง
เศรษฐกจิผ่านกลไกของอ านาจรัฐ  อิทธพิลและผลกระทบ
ของการรวมกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์ และองค์กรต่างๆ 
ในการผลักดันและกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เศรษฐกิจ 

126431 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ   
                                            3(3-0-6) 
 International Monetary Economics             

 บทน าเก่ียวกับระบบการเงินระหว่างประเทศ 
โลกาภิวัตน์   ทฤษฎีดุลการช าระเงิน  ตลาดเงินตรา
ต่างประเทศ ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน  กระบวนการปรับตัว
และกลไกของอัตราแลกเปลี่ยน  การเคลื่อนย้ายทุน
ระหว่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศการประเมินนโยบายเก่ียวกับการเงินในระบบ
เศรษฐกจิแบบเปดิ และวิกฤตการณ์ด้านการเงิน 

126444 การคลังและงบประมาณท้องถ่ิน  
                                                          3(2-2-5) 
 Local Finance and Budget             

 แนวคิด เ ก่ี ย ว กับระบบการคลั งท้อง ถ่ิน 
บทบาทความรับผิดชอบและระบบการวางแผนการคลังใน
การปกครองระดับท้องถ่ิน โครงสร้างการคลัง รายจ่าย
และรายรับ บริบทและลักษณะส าคัญทางการคลัง ระบบ
การตรวจสอบและเทคนิคในการวิเคราะห์การคลังของ
ทอ้งถ่ิน  
126451 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  
                                                          3(2-2-5) 
 Investment and Portfolio Analysis    

 ประเภทของหลักทรัพย์ องค์ประกอบของการ
ลงทุน ทฤษฎีตลาดทุน ทฤษฎีการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 
การประเมินราคาหลักทรัพย์ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และ
กลุ่มการลงทุนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
  



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 701 

 

126462 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ         3(2-2-5) 
 Economics of Service Sector            

 โครงสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างภาคบริการ
อื่นๆ การท่องเที่ยว เครือข่ายและโทรคมนาคม บันเทิง 
การกีฬา การโฆษณา ธุรกิจเฟรนไชน์ อหังสาริมทรัพย์และ
การก่อสร้างสายการบิน การศึกษาและสุขภาพอนามัย 
การขนส่ง วิทยาศาสตร์และการวิจัย การค้าและภาค
บริการ และการเงินจุลภาค  
126463 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ              3(2-2-5) 
 Health Economics              

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ต่อสุขภาพและ
บริการสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานต่อบริการสุขภาพ 
ความล้มเหลวของตลาดบริการสุขภาพและการแทรกแซง
ของ รัฐ  การประ กันสุ ขภาพ  การคลั งสาธา รณสุ ข 
ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในระบบบริการสุขภาพ 
การประเมินโครงการสุขภาพ  
126472 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์  3(2-2-5) 
 Human Resources Economics             

 บทน าเก่ียวกับทฤษฏีแรงงาน การลงทุนใน
มนุษย์ การเคลื่อนย้ายก าลังคน การลงทุนในทรัพยากร
ด้านสาธารณสุขและการศึกษา อุปสงค์และอุปทาน
แรงงาน สวัสดิการและประกันสังคม การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
126481 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
 Industrial Economics               

 การตัดสินใจขององค์กรธุรกิจเก่ียวกับต้นทุน
สินค้า การผลิตสินค้าและการตั้งราคาสินค้า ประสิทธภิาพ
ของตลาดภายใต้โครงสร้างตลาดร่วมกับการแข่งขัน
ระหว่างองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ทฤษฏี
ราคาโดยใช้เคร่ืองทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์  
รวมถึงระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลอันมีผลต่อพฤติกรรม
การแข่งขัน นโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อการสนับสนุน
หรือจ ากัดการแขง่ขัน 

 

 

 

126483 การวิเคราะห์โครงการสาธารณะ   
                                                          3(2-2-5) 
 Public Project Analysis              

 ความหมายและความส าคัญของโครงการ  
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ การคัดเลือกโครงการที่มีประสิทธิภาพ  ความ
แตกต่างระหว่างการประเมินโครงการของภาครัฐและ
เอกชน  การวิเคราะห์ผลกระทบภายนอกทั้งผลได้และ
ผลเสียของโครงการรัฐที่ ได้จัดท าขึ้น   ขั้นตอนในการ
ประเมินผลโครงการ ขั้นตอนก่อนด าเนินการ ขณะ
ด าเนินการ และหลังด าเนินโครงการ 
126492 การตลาดเกษตร           3(2-2-5) 
 Agricultural Marketing                

 การตลาดและกลไกตลาด ตลาดการเกษตร 
ต้นทุนการตลาด ช่องว่างทางการตลาด และการวิเคราะห์ 
ช่องทางการตลาด ประสิทธิภาพการตลาด การก าหนด
ราคาและความเคลื่อนไหวของราคาผลผลิตการเกษตร 
126404 การฝึกงาน                         6 หน่วยกิต 

 Professional Training                

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านเศรษฐศาสตร์ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน  
126405 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education                 

 การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านเศรษฐศาสตร์ ในฐาน
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ
เอกชน  
126406 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study                  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงานการน าเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
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127110 ความรู้ทั่วไปทางการส่ือสารมวลชน 

 และส่ือใหม่                           3(3-0-6) 
  Introduction to Mass Communication  

 and New Media 

 ทฤษฎีและแนวคิดที่ส าคัญของสื่อสารมวลชน
และสื่อใหม่ พัฒนาการของสื่อมวลชนประเภทกลุ่มสิ่งพิมพ์ 
ภาพยนตร์ สื่อกระจายเสียง และสื่อใหม่ของไทยและ
ต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน คุณลักษณะ
และประเภทของสื่อใหม่ ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อ
ใหม่ที่ มีต่อกระบวนการสื่อสารของมนุษย์และวิชาชีพ 
ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลกระทบ
ของสื่อมวลชนและสื่อใหม่ที่มีต่อบุคคล เศรษฐกิจ และ
สังคม 

127131 การสร้างสรรค์ภาพและเสียงดิจิทัล  

                                                          3(2-2-5) 
 Digital Visual and Sound Creation 

 การวิเคราะห์ประเภทของสื่อดิจิทัลและผู้ใช้
สื่อ การก าหนดแกนเร่ือง แนวคิดหลัก การออกแบบ 
ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว การผสมผสานช้ินงาน 
และการสร้างปฏิสัมพันธ์  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส า เ ร็ จ รู ป  ที่ ส อ ด คล้ อ ง กั บป ร ะ เ ภทขอ ง สื่ อ แ ล ะ
กลุ่มเปา้หมาย   
127132 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการส่ือสาร  

                                                           2(1-2-3) 
 Digital Photography for Communication 

 วิวัฒนาการการถ่ายภาพระบบดิจิทัล ทฤษฎี
และเทคนิคการถ่ายภาพการใช้งานกล้องดิจิทัลและ
อุปกรณ์การถ่ายภาพหลักการท างานการจัดองค์ประกอบ
ภาพการถ่ายโอนข้อมูล การตกแต่งภาพ และการฝึก
ปฏิบัติการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ เพื่องานด้านการสื่อสาร 
127133 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน 

 ด้านนิเทศศาสตร์           3(2-2-5) 
 Information Technology for Communication 

  Arts 

 ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบ
ของเทคโนโลยี  ประเภท ลักษณะ แหล่งและการใช้

สารสนเทศ การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผลและการ
ประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยี เพื่ อการสืบค้นและเผยแพร่
สารสนเทศไปยังกลุ่มเป้าหมายเคร่ืองมือประเมินผล
กระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อ
บุคคลและสังคม 

127210  การรู้เท่าทันส่ือดิจิทัล 2(1-2-3) 
 Digital Media Literacy 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสื่อ, สื่อกับการ
ประกอบสร้างความหมาย  สื่อกับการประกอบสร้างภาพ
ตัวแทน การวิเคราะห์สัญญะในสื่อการวิเคราะห์อุดมการณ์
และวาทกรรมในสื่อ การวิเคราะห์เพศสภาพในสื่อ  การ
วิเคราะห์เช้ือชาติ การเหยียดผิว/เช้ือชาติในสื่อ,  การ
วิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ งานวิจัยสื่อกับผลประโยชน์
ท า ง ธุ ร กิ จ รู ป แบ บต่ า ง  ๆ  ก า ร โ ฆษณาแล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ กับผลกระทบต่อผู้ ชม  ขั้ นตอนและ
กระบวนการผลิตของสื่อมวลชน และการฝกึทักษะการเป็น
นักสื่อสารตามประเด็นต่าง ๆ 

127220  การเขียนบทส าหรับส่ือกระจายภาพ 

 และเสียง                           3(2-2-5) 
 Script Writing for Broadcasting Media  

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับบท หลักการพื้นฐาน
การบันทึกภาพและเสียง การเคลื่อนไหวของกล้องและ
ระยะภาพ และการใช้เสียง ศัพท์เทคนิคพื้นฐานของการ
เขียนบท รูปแบบของบท ประเภทของรายการส าหรับสื่อ
โทรทัศน์และวิทยุ กระบวนการเขียนบท การสืบค้นข้อมูล 
การใช้จินตนาการและการใช้ภาษาถ่ายทอดเร่ืองราวด้าน
ภาพและเสียง การเขียนบทส าหรับรายการประเภทต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมกับสื่อกระจายภาพและเสียง 
127221 การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ 
                                                          3(2-2-5) 
 Documentary Television Program 

 Production  

 กระบวนการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์  
การคน้คว้าหาขอ้มูล การเขยีนบท การวางแผนการถ่ายท า
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ทัง้ใน และนอกสถานที่กระบวนการคดิสร้างสรรค์และการ
ใช้ภาษาในการถ่ายทอดเร่ืองราวการใช้เทคนิคน าเสนอที่
เหมาะสมกับรูปแบบรายการและกลุ่มเป้าหมายการ
เผยแพรท่างสื่อดิจิทัล 

127222 การเขียนบทส าหรับส่ือใหม่      3(2-2-5) 
 Script Writing for New Media   

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับสื่อใหม่ ศัพท์เทคนิค
พื้นฐานของการเขียนบท รูปแบบและประเภทของเนื้อหา
ของสื่อใหม่ การออกแบบปฏิสัมพันธ์ กระบวนการเขยีนบท 
การสืบคน้ขอ้มูล การจัดโครงสร้างและการออกแบบข้อมูล 
การใช้จินตนาการและการใช้ภาษาถ่ายทอดเนื้อหา การ
เขยีนบทส าหรับช่องทางผสมของสื่อใหม่  
127223 การพูดและการใช้เสียงเพื่องาน 

 ส่ือสารมวลชน            3(2-2-5)  
 Speech and voice for Mass  

 Communication 

 หลักการ ทฤษฎีและการฝกึปฏิบัติการพูดและ
การใช้เสียงส าหรับงานด้านสื่อสารมวลชนรูปแบบต่าง ๆ
การพูดและการใช้เสียงส าหรับการเป็นผูด้ าเนินรายการสื่อ
กระจายภาพและเสียง    
127230 การสร้างเสียงประกอบส าหรับส่ือดิจิทัล
                                            3(2-2-5)   
 Sound Effect Creation for Digital  

 Media  

 กระบวนการสร้างสรรคอ์อกแบบ และผลิต
เสียงและดนตรีส าหรับสื่อดิจิทัลการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อการสร้างสรรคเ์สียงประกอบส าหรับงานสร้างสรรค์
ของสื่อดิจิทัลประเภทโฆษณา ภาพยนตร์ สารคดี และ
รายการประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น 

127231 การออกแบบกราฟิกเพื่องาน 

 ส่ือสารมวลชน           3(2-2-5) 
 Graphic Design for Mass 

 Communication 

 ทฤษฏีศิลปะที่มีความจ าเป็นต่อ กระบวนการ 
สื่อสาร การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ การเลือกใช้สี การ
จัดวางตั วอักษร  การจัดวางภาพและการเลื อกใ ช้

ภาพประกอบ หลักการออกแบบกราฟฟิค กระบวนการ
ผลิต การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบกราฟิก
ส าหรับงานสื่อสารมวลชนและจริยธรรมของนักออกแบบ 

127232 การตัดต่อดิจิทัลเบ้ืองต้น          3(2-2-5) 
 Basic Digital Editing  

 การตัดต่อภาพ และเสียงเบื้องต้น  การ
สร้างสรรค์ภาพและเสียงเพื่อการตัดต่อ การผสมผสาน
และสร้างสรรค์งานตัดต่อภาพ และเสียงตามจุดมุ่งหมาย 
การเผยแพรส่ าหรับสื่อดิจิทัล 

127240 การจัดการเนื้อหาจากมวลชน   3(2-2-5) 
 Crowdsource Management 

 ความหมายและการจัดประเภทเนื้อหาจาก
มวลชน กระบวนการแสวงหา จัดการ และใช้ประโยชน์
เนื้อหาจากมวลชนในองค์กรสื่อข่าว การตัดสินเชิงคุณค่า
เนื้อหา ข้อจ ากัดของเนื้อหาจากมวลชน การป้องกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ หลักจริยธรรมการใช้เนื้อหาจากมวลชน 
การประเมินผลประโยชน์จากการใช้เนือ้หาจากมวลชนของ
องค์กรสื่อ   
127310 ส่ือภาคพลเมอืง             (2-2-5) 
 Citizen Media   

 ความหมาย พัฒนาการ คุณลักษณะ บทบาท
หน้าที่ และรูปแบบของสื่อภาคพลเมือง ตลอดจนแนวคิด
ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ความส าคัญของสื่อภาคพลเมืองที่มีต่อ
สังคมประชาธิปไตยในระดับต่าง  ๆ การผลิตสื่อภาค
พลเมืองร่วมกับชุมชนประเภทต่างๆ 

127311 ภาพยนตร์เบ้ืองต้น           3(2-2-5) 
 Introduction to Film 

 ประวัติ และวิ วัฒนาการของภาพยนต ร์  
ความหมาย ตระกูลของภาพยนตร์ แนวคิดกระบวนการ
ผลิตภาพยนตร์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ภาพยนตร์กับ
สังคม การวิ เคราะห์ภาพยนตร์  สุนทรียศาสตร์ของ
ภาพยนตร์ และการเผยแพร่ ภาพยนตร์ในยุคดิจิทัล 

127312 ส่ือมวลชนท้องถ่ิน              3(2-2-5) 
 Local Mass Media  

 แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับสื่อมวลชนท้องถ่ิน  
แนวคิดเก่ียวกับทอ้งถ่ินและชุมชน ความหมาย คุณลักษณะ 
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และประเภทของสื่อมวลชนท้องถ่ิน บทบาทหน้าที่ของ
สื่อมวลชนท้องถ่ินต่อการพัฒนาท้องถ่ิน การก ากับดูแล
สื่อมวลชนท้องถ่ิน การประกอบกิจการ ความเป็นเจ้าของ
สื่อ และผูรั้บสารของสื่อมวลชนทอ้งถ่ิน 

127313 ภูมิทัศน์ส่ือในภูมิภาคอาเซยีน    2(2-0-4) 
 Asian Media Landscape 

 วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ บบสื่ อ ส า รม ว ล ชนทั้ ง สื่ อ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ และ
สื่อใหม่ ความเป็นเจ้าของ การควบคุม และเสรีภาพของ
สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิ
ทัศน์สื่อและผลกระทบต่อวิชาชีพสื่อ  
127320 ข่าวเบ้ืองต้น           3(2-2-5) 
 Introduction to News  

 ทฤษฏีและแนวคิดของข่าว ประเภทของข่าว  
คุณค่าข่าว  กระบวนการได้มาซึ่งขา่ว จริยธรรมและจรรยา
บรรณาข่าว หลักการเขียนข่าวเบื้องต้นส าหรับสื่อประเภท
ต่าง ๆ การน าเสนอและเทคนิคการรายงานขา่วเบือ้งต้น  
 

127321 การคิดสร้างสรรค์ด้านการส่ือสาร 

                                                           2(1-2-3) 
 Creative Thinking for Communication 

 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสร้างสรรค์
เพื่อการสื่อสารส าหรับสื่อใหม่  องค์ประกอบและรูปแบบ
ของความคดิเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคดิเชิงสร้างสรรค์ 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์
ผลงานส าหรับสื่อใหม่ การประเมินผลการสร้างสรรค์  
จรรยาบรรณนักสร้างสรรค์ 
127322 การผลิตรายการข่าว            3(1-4-4) 
 News Program Production 

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับข่าว แนวคิดพื้นฐาน
เก่ียวกับรายการข่าวส าหรับสื่อภาพและเสียง รูปแบบ
รายการข่าว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตเนื้อหาและรายการ
ข่าว  กระบวนการจัดการผลิต ในองค์กรข่ าว  การ
บรรณาธิการขา่วในห้องข่าว การผลิตรายการข่าวประเภท
ต่าง ๆ ส าหรับสื่อภาพและเสียง การบูรณาการเผยแพร่
และการวัดและประเมินผลรายการขา่ว   

127323 การเล่าเร่ืองแบบบูรณาการส่ือ  3(2-2-5) 
 Trans-Media Storytelling 

 ความหมายและแนวคิดของการบูรณาการสื่อ  
คุณลักษณะของการบูรณาการสื่อ หลักการเล่าเร่ืองของ
สื่อแต่ละประเภท การเล่าเร่ืองข้ามสื่อ การเล่าเร่ืองแบบ
บูรณาการสื่อ หลักการเล่าเร่ืองแบบบูรณาการสื่อ  การ
ออกแบบการเล่าเร่ืองแบบบูรณาการสื่อ การเขยีนบทเร่ือง
เล่าแบบบูรณาการสื่อ การประเมินผลของเร่ืองเล่าแบบ
บูรณาการสื่อ  
127324 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 
   Research Methodology  

 ความหมาย ประเภทของการวิจัยทางนิเทศ
ศาสตร์ การพัฒนาโจทย์การวิจัยด้านการสื่อสารการ
แสวงหาข้อมูลทางด้านการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร ประเภทของเคร่ืองมือใน
การวิจัย การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย และแนวคิดการ
วิ เคราะห์ข้อมูลทั้ ง เ ชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้ ง
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการท าวิจัยด้านการสื่อสาร 

127330 การผลิตรายการส าหรับส่ือกระจาย 

 ภาพและเสียง           3(2-2-5) 
 Production for Broadcasting Media 

 แนวคิดการผลิตเนื้อหาส าหรับสื่อกระจาย
ภาพและเสียง หลักการและปรัชญาของการสร้างรายการ
ส าหรับสื่อเชิงพาณิชย์และสื่อสาธารณะ การจัดกลุ่ม
เนื้อหาของการกระจายเสียง ประเภท การวิเคราะห์ผู้ชม
กลุ่มเป้าหมาย การผลิตเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม
เปา้หมาย 

127331 การผลิตรายการส าหรับส่ือใหม่ 3(2-2-5) 
 Production for New Media  

 การออกแบบเนือ้หา การสร้างสารตามผูใ้ช้
สื่อกลุ่มเปา้หมายของช่องทางการสื่อสารสื่อใหมก่ารผลิต
เนือ้หาส าหรับสื่อใหม่ที่มีการท าการตลาดเนือ้หาส าหรับ
ช่องทางการสื่อสารดิจิทัลประเภทต่าง ๆ การเผยแพร่ และ
การประเมินผลผู้ชม   
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127340 การส่ือสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ  

                                                          3(2-2-5) 
 Communication for Disaster   
 Management   

 แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการจัดการภัย
พิบัติ  แนวคิดเก่ียวกับภัยพิบัติ  ความหมาย ประเภท 
ผลกระทบของภัยพิบัติ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการ
ภัยพิบัติตามวัฎจักรของภัยพิบัติระยะก่อน ระหว่าง และ
หลังการเกิดภัยพิบัติ  
127341 การบริหารจัดการผู้ใช้ส่ือ         3(2-2-5) 
 Media User Management 

 ความหมายและลักษณะของผู้ ใ ช้สื่อของ
สื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ผู้ใ ช้สื่อ 
พฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้สื่อการแสวงหาผู้ใช้สื่อ การ
สร้างผู้ใช้สื่อ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้สื่อ การสร้าง
ช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ใช้สื่อ กิจกรรม
ทางการสื่อสารส าหรับรักษาความสัมพันธ์ของผู้ใช้สื่อการ
สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจจากฐานผู้ใช้สื่อ และการ
ประเมินผลผูใ้ช้สื่อกับความคุม้คา่ขององค์กร   
 

127420 โครงงานการส่ือสารส่ือใหม่       1(0-3-2) 
 New media communication Project 

 กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสร้างสรรค์
ผลงาน ที่เก่ียวขอ้งกับหลักสูตร ที่สะทอ้นถึงความรู้ท้ังหมด
ที่ได้ศึกษา การน าเสนอแนวคิด การน าเสนอปากเปล่า การ
ผลิตช้ินงาน การปรับปรุงแก้ไขช้ินงาน การเผยแพร่ช้ินงาน 
โดยอยู่ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
127421 การเขียนข่าวเชิงลึก           3(2-2-5) 
 In-depth News  

 แนวคิดการท าข่ าว เ ชิงลึ ก  ข่ าวสืบสวน
สอบสวน  การสืบค้นและการใช้ข้อมูลส าหรับการท าข่าว
เชิงสืบสวนสอบสวน การรายงานข่าวต่อเนื่อง  การ
รายงานขา่วความขัดแย้งและเร่ืองละเอียดอ่อนการปกป้อง
แหล่งข่าว หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการ
รายงานขา่วเชิงลึก และเทคนิคการน าเสนอขา่วเชิงลึกผ่าน
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

127430 การตัดต่อดิจิทัลข้ันสูง           3(3-2-5) 
 Advanced Digital Editing 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปประเภท
องค์ประกอบวิดีทัศน์ และกราฟิก อนิเมช่ัน เพื่องานตัดต่อ 
และผสมผสานภาพและเสียงอย่างสร้างสรรค์  การ
ประยุกต์ใช้ และเผยแพรส่ าหรับสื่อดิจิทัล 

127440 บริหารองค์กรส่ือท้องถ่ิน          3(2-2-5) 
 Local Media Organization Management 

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับองค์กรทั่วไปและ
องค์กรสื่อ การจัดการองค์กรสื่อทัง้เชิงธุรกิจและประโยชน์
สาธารณะ และจริยธรรมวิชาชีพส าหรับองค์กรสื่อทอ้งถ่ิน 
ประเภทและขนาดขององค์กรสื่อกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อใหม่ระดับท้องถ่ิน การฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการ
องค์กรสื่อจ าลอง การจัดผังรายการ การเผยแพร่และการ
ท าตลาดเนือ้หารายการ 
127450 การฝึกงาน                         6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานทางด้านสื่อสารมวลชน
และสื่อใหม่ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ
เอกชน 

127451 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับสื่อสารมวลชน และสื่อใหม่ใน
ฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ 
หรือเอกชน 

127452 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การคน้คว้า การรวบรวมขอ้มูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อใหม่ 

128120 หลักการตลาด           3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการตลาดความหมาย 
และหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
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การตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วน
ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค การ
วิจัยตลาด การใช้เคร่ืองมือทางการตลาดในการด าเนิน
ธุรกิจ 

128121  จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาลส าหรับ
 การตลาด                        3(3-0-6) 
  Ethics and Good Governance for 

 Marketing 

 ความส าคัญและนิยามของจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจและการตลาด การน าระบบจริยธรรมมา
ประยุกต์ในการสร้างจิตส านึกจริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านศีลธรรม หลักการของธรร
มาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในองค์การ 
128221 พฤติกรรมผู้บริโภค           3(2-2-5) 
 Consumer Behavior 

 หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ในการตัดสินใจซื้อ การบริโภคและพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ความต้องการของ
ผูบ้ริโภค การบง่หาสาเหตุ ขา่วสาร และการหาขอ้มูล การ
ประเมินทางเลือกอื่นๆ การตัดสินใจซื้อและการประเมิน
หลังการซื้อ อิทธิพลของวัฒนธรรม สังคมกลุ่ม ครอบครัว 
ที่มีต่อการตัดสินใจและแบบการด าเนินชีวิต การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในของบุคคล  แรงจู ง ใจและบุคลิ กภาพ 
กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ทัศนคติ สิทธิและการคุ้มครอง
สิทธขิองผู้บริโภค 

128222   การตัดสินใจทางการตลาด       3(2-2-5) 
   Marketing Decision Making 

 หลักการ เทคนิคเชิงปริมาณและการปฏิบัติ
ของการพยากรณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ความ
ต้องการและการประเมินความเป็นไปได้ของตลาด การ
วางแผนการผลิตและการจัดจ าหน่าย การตัดสินใจซื้อหรือ
ผลิต การวิเคราะห์แขนงการตัดสินใจ ระบบการเข้าคิว 
การหาคุณค่าในช่วงชีวิตของลูกคา้ 
 

 

 

128311 การบริหารการขาย           3(2-2-5) 
 Sales Administration 

 การจัดสายงาน การจัดการของฝ่ายขาย 
นโยบายการขาย การวิเคราะห์ตลาดและสินค้า การ
วางแผนและการวิเคราะห์ การจัดแบ่งเขตและโควตาการ
ขาย การคัดเลือกและการอบรมพนักงานขายและการให้
ค่าตอบแทน การวัดผล การควบคุมงบประมาณและ
ค่าใช้จ่ายในด้านการขาย ศิลปะการขาย จิตบริการ การใช้
พนักงานขาย ความพยายามทางการตลาดด้านอื่นๆ การ
ประเมินผลและควบคุมการขาย การคัดเลือกวิธีการขาย 
เครดิตการซือ้ขาย การเก็บเงิน และการจา้งขาย 

128321 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 

             3(2-2-5) 
 Product and Pricing Administration 

 แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การ
บริหารผลิตภัณฑ์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายในการตั้ง
ราคา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การ
สร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขัน 

128322 การบริหารช่องทางทางการตลาด 

             3(2-2-5) 
 Marketing Channel Administration 

 ขอบเขตระบบการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์การจัด
จ าหน่ายและการปฏิบัติ  การตัดสินใจเลือกช่องทาง
การตลาด การให้ความช่วยเหลือ การควบคุมช่องทาง
การตลาด หลักการบริหารการขนส่ง นโยบายและการจัด
สายงานด้านการขนส่ง การคลังสินค้า การจัดเก็บและ
เคลื่อนย้าย และระบบข้อมูลด้านการกระจายสินค้า การ
ประเมินผลและการควบคุมประสิทธิภาพช่องทางการจัด
จ าหน่าย การแบ่งส่วนช่องทางด้านการตลาด ความ
หนาแน่นในการกระจายสินค้า และข้อจ ากัดของช่องทาง
แนวตั้ง และแผนกลยุทธ์ทางพันธมิตรในการกระจายสินค้า 
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128323 การบริหารการส่งเสริมการตลาด 

             3(2-2-5) 
 Promotion Administration 

 หลักการ ความส าคัญ หน้าที่ วัตถุประสงค์
ของการส่งเสริมการตลาด และการปฏิบัติเก่ียวกับการ
ตัดสินใจที่จ าเป็นในแผนการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมการ
ส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์  
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การ
เลือกเคร่ืองมือของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด การ
วางแผนและการประเมินกจิกรรมที่ส่งเสริมการตลาด  
128324 การตลาดดิจิทัล          3(2-2-5) 
 Digital Marketing 

 แนวความคดิการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
เครือข่ายของข้อมูล การวิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีและการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย การท าวิจัยการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  เค ร่ืองมือ 
แนวโน้มและสื่อใหม่ท่ีใช้ในการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 
128325 การตลาดบริการ            3(2-2-5 

 Service Marketing 

 หลักการตลาดที่เก่ียวกับธุรกิจบริการ ทฤษฎี
และแนวคิดของการตลาดบริการสมัยใหม่ ประเภทของ
ธุรกิจบริการ การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย และพฤติกรรม
ความต้องการของลูกค้า  จิตบริการ การวิ เคราะห์
สถานการณ์และก าหนดกลยุทธ์ของตลาดบริการ คุณภาพ
ในการให้บริการ กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 
และการสร้างความสัมพันธท์ี่ดีกับลูกคา้ 
128326 การบริหารตราสนิค้า           3(2-2-5) 
 Brand Administration  

 องค์ประกอบและปั จจั ยที่ มี อิ ทธิพลต่อ
ความส าเร็จของตราสินค้า ทฤษฎี หลักการและกลยุทธ์
การสร้างตราสินค้า ช่ือตราสินค้า เคร่ืองหมายตราสินค้า 
เคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธิ์  สัญลักษณ์ ค าขวัญ การ
พัฒนาตราสินค้า การออกแบบตราสินค้า เคร่ืองมือการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสร้างอัตลักษณ์ตรา

สินค้า การสร้างช่ือเสียงด้านคุณภาพระดับสูง การสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

128327 การบริหารการค้าปลีก         3(2-2-5) 
 Retailing Administration 

 แนวคิดของการค้าปลีก ลักษณะความเป็น
เจ้าของ การตัดสินใจเลือกต าแหน่งที่ตั้ง แผนงาน อาคาร 
วัสดุภายใน อุปกรณ์ และการบริหารสินค้า การซื้อ การ
จัดเก็บ การควบคุม การตั้งราคาขาย การส่งเสริมการขาย
ในร้านคา้ และการบริการลูกคา้ 
128328 การตลาดการเกษตร           3(2-2-5)
 Agricultural Marketing 

 บทบาทความส าคัญขอบข่ายของการตลาด
การเกษตรไทย ระบบการตลาดผลิตผลการเกษตรและ
สินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย บทบาทขององค์กร
และหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในตลาดการเกษตร การพัฒนา
ผลผลิตการเกษตรไทย การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร การก าหนดระบบช่องทางจ าหน่ายและ
นโยบายราคา บทบาทและนโยบายการพัฒนาการเกษตร
ของรัฐบาล ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินงานตลาดการเกษตร การก าหนดตลาดเป้าหมาย
และการใช้ส่วนประสมทางการตลาด 

128329 ผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ 

             3(2-2-5) 
 Entrepreneurship and Business 

 Development 

 ความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะ
พิเศษของผู้ประกอบการการ การวิเคราะห์และวางแผน
โมเดลธุรกิจแบบย่อ การมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนใน
โลกธุรกิจ การเร่ิมต้น ความก้าวหน้าการบริหารธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจและการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของธุรกิจในรูปแบบของ
แผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจเพื่อก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินธุรกิจ การสร้างจิตวิญญาณของการเป็นเจ้าของ
กิจการและการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ
ทั่วไป  
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128330 กลยุทธ์ทางการตลาด           3(2-2-5) 
 Marketing Strategies 

 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดเก่ียวกับ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่
ส่งผลถึงการแข่งขัน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม กลุ่มกล
ยุทธ์ในอุตสาหกรรมและการแข่งขันทั่วโลก การวิเคราะห์
หาขอ้ได้เปรียบทางการแข่งขัน การขยายกิจการ การสร้าง
พันธมิตรทางการคา้ การแขง่ขันโดยใช้การก าหนดต าแหน่ง
สินค้า การสร้างข้อได้เปรียบด้านราคา หลักการและกล
ยุทธ์การตลาด การท าวิจัยและพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่มี
การแขง่ขัน 

128421 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 
 Research Methodology  

 ความหมายและความส าคัญของการวิจัย 
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย การเลือกแบบและวิธีการ
วิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้าง
แบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขยีนและการน าเสนอรายงานการ
วิจัย 

128422 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาด
 สัมพันธภาพ           3(2-2-5) 
  Customer Experience Management 

 and Relationship Marketing 

 ความหมายและความส าคัญของการบริหาร
ประสบการณ์ลูกคา้ การตลาดสัมพันธภาพ เทคนิคการท า
วิจัยลูกคา้ เทคนิควิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามประสบการณ์
ลูกค้า การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า  วิธีการใช้ข้อมูล
ของลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อเพิ่ม
ความจงรักภักดีของลูกคา้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 
128423 การจัดการการตลาด           3(2-2-5)
 Marketing Management 

 แนวคิดและขอบเขตการบริหารการตลาด 
การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ การ
พัฒนาสินค้าใหม่ การวางแผนเทคนิคทางการตลาด กล
ยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา นโยบายด้านราคา เทคนิค
การท าวิจัยการตลาด กลยุทธ์ช่องทางทางการตลาด กล

ยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การตลาดภายในองค์กร
(พนักงาน) การบริหารระบบงานทางการตลาด ลักษณะ
ทางกายภาพทางการตลาด ความสัมพันธ์ของการโฆษณา
กับองคป์ระกอบด้านการตลาด การพัฒนานโยบายต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสายผลิตภัณฑ์  และการควบคุมการ
ปฏิบัติงานด้านการตลาด การรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ
ต่อสังคมและสภาพแวดล้อม 

128424 สัมมนา             1(0-3-2) 
  Seminar  

 การสืบคน้ การรวบรวมข้อมูล การระบุปัญหา
และการวิเคราะห์ปัญหา การประเมินแนวทางการแก้ไข
ปัญหา การเขยีนรายงานการน าเสนอการอภิปรายและการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการตลาด 

128425 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 และการบรรจุภัณฑ์              3(2-2-5) 
  New Product Development and 

 Packaging 

 กระบวนการพัฒนาและการวางแผนสินค้า
หรือบริการใหม่ การน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด รูปแบบ
ผลิต ภัณฑ์นวัตกรรม  ผลิต ภัณฑ์ป รับปรุง ให ม่ห รือ
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ ขั้นตอนการสร้างแนวความคิด การ
กลั่นกรองแนวความคิด การประเมินผลแนวความคิด   
การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคนิคการประเมิน
ตลาด กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ
บรรจุภัณฑ์ 
128426 การตลาดอิงการกุศล            3(2-2-5) 
 Cause Related Marketing  

 หลักการและความส าคัญของการตลาดเชิง
จริยธรรมการกุศลและสังคม การสร้างสรรค์กิจกรรม
ทางการตลาดส าหรับการกุศลและสังคมเพื่อตอบสนอง
ผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านจริยธรรม การ
กุศลและสังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
องค์กรแสวงผลก าไร และไม่แสวงหาผลก าไร การจัดการ
สื่อ การจัดการตราสินค้าและการสร้างความภักดีต่อตรา
สินค้าด้วยกิจกรรมทางการตลาดด้านจริยธรรม การกุศล
และสังคม   
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128427 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม         3(2-2-5) 
    Green Marketing 

 หลักการ ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของ
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่ยั่งยืน การพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่
อุปทาน บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจขนาด
เล็กกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน ความ
ร่วมมือธุรกิจกับชุมชน คุณค่าของตลาดสิ่งแวดล้อม 
พฤติกรรมทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม การตลาด
พลังงานทดแทน การวิจัยทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืนของธุรกิจ 

128428 การตลาดระดับโลก           3(2-2-5) 
 Global Marketing 

 ความส าคัญของการตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดระดับโลก มุมมองและองค์ประกอบของ
การตลาดระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ โครงสร้างและการด าเนินงานขององค์กร
ระหว่างประเทศ การวิจัยตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์
การตลาดระหว่างประเทศด้านการบริหารผลิตภัณฑ์และ
ราคา การส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การ
เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การวางแผนการใช้ส่วนประสม
การตลาดระหว่างประเทศ การส่งเสริมการตลาดระหว่าง
ประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน  
128491 การฝึกงาน         6  หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับงานทางด้านการตลาดใน
สถานประกอบการของเอกชน 

128492 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับการตลาดในสถานประกอบการ
ของเอกชน 

 

 

 

128493 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านการตลาด 

142101 ประวัตศิาสตร์และสังคมจีน       3(3-0-6) 
              Chinese History and Society 

              เหตุ การณ์ที่ ส าคัญทางประวั ติ ศ าสต ร์  
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมประเทศจีน 
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป 

142111  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1         3(2-2-5) 
             Chinese for Communication I 

   ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจีน
(PINYIN) วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างของอักษรจีน
ค าศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน (HSKระดับ 1-2) 
รูปประโยคพืน้ฐาน 

142112   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2        3(2-2-5) 
           Chinese for Communication II 

            ค าศัพท์พื้นฐานที่ใ ช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน 
(HSK ระดับ 3) พัฒนาความสามารถการสื่อสารภาษาจีน  
ก า ร ใ ช้ภาษาจี น เพื่ อ แ ก้ ไ ข้ ปัญห าสถานกา รณ์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด 

 ภาษาจีน 1            3(2-2-5) 
         Chinese Listening and Speaking  

 Development I 

       การพูด การฟังภาษาจีนขั้นพื้นฐาน และการ
ตอบค าถามจากสถานการณ์ที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน  ที่
อยู่อาศัย  อาหารและเคร่ืองดื่ม การซื้อของ คมนาคม  
สุขภาพอนามัย 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด 

 ภาษาจีน 2            3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking  

 Development II 

 การพูด การฟังภาษาจีนระดับต้น และการ
ตอบค าถามจากสถานการณ์ที่เก่ียวกับงานอดิเรก สภาพ
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อากาศ การเรียนการศึกษา การท างาน ธุรกรรมการเงิน 
การทอ่งเที่ยว 

142213  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3        3(2-2-5) 
 Chinese for Communication III 

 การใช้ค าศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 3-
4) การใช้ค าศัพท์ภาษาจีนสร้างค าศัพทเ์พิ่มเติม  โครงสร้าง
ไวยากรณ์ขั้นต้น การเพิ่มความสามารถทักษะการฟัง พูด 
อ่านและเขยีน การใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การ
ใช้ภาษาจีนบรรยายข้อมูลต่างๆ และการพูดสื่อสารระดับ
ขอ้ความ 

142214 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4        3(2-2-5) 
 Chinese for Communication IV 

 การใช้ค าศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSK ระดับ4) 
ประโยคภาษาจีนที่มีความซับซ้อน ความเรียงขนาดสั้นๆ 
ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนโดย
ผ่านภาษาจีนที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมนั้นๆ ความเข้าใจ
เบื้องต้นในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจนีกับไทย 

142223 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด 

 ภาษาจีน 3            3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking  

 Development III 

 การพูด การฟังภาษาจีนระดับกลาง และการ
ตอบค าถามจากสถานการณ์ที่ เก่ียวกับการไปมาหาสู่   
อารมณ์ความรู้สึก การวางแผน พลานามัย อินเทอร์เน็ต  
ความบันเทงิ 
142224 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด 

 ภาษาจีน 4            3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking  

 Development IV 

 การพูด การฟังภาษาจีนระดับสูง และการ
ตอบค าถามจากสถานการณ์ที่เก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ 
วรรณกรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย 
จารีตประเพณี ศาสนา ธรรมชาติ จติวิทยา 

 

 

 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

 ภาษาจีน 1            3(2-2-5) 
 Chinese Reading and Writing  

 Development I 

 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาด
สั้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป บันทึกประจ าวัน นิทาน 
จดหมาย แนะน าตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ ประกาศ 
โฆษณา 
142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 

 ภาษาจีน 2            3(2-2-5) 
  Chinese Reading and Writing  

 Development II 

 ทักษะการอ่ านและการ เขี ยนบทความ
ภาษาจีนขนาดยาวขึ้น ความเรียงบรรยาย ความเรียง
อธิบาย บทความวิจารณ์ หรือการเขียนสรุปหลังการอ่าน 
การเขยีนตามโครงสร้างของบทความต่าง ๆ  
142301    ศิลปะและวัฒนธรรมจีน           3(3-0-6) 
              Chinese Arts and Culture 

             ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลต่างๆ 
ของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

142302    วิวัฒนาการตัวอักษรจีน           3(3-0-6) 
              Evolution of Chinese Characters 

              การบันทึกก่อนประวัติศาสตร์ ก าเนิดอักษร
จีน วิวัฒนาการอักษรจีนในแต่ละยุคสมัยและอักษรจีนใน
ปัจจุบัน  
142303    วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย     3(3-0-6) 
              Chinese Culture in Thailand 

              คติธรรม ความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีและ
เทศกาลต่าง ๆ ของคนไทยเช้ือสายจนีในประเทศไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

142315    ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 5        3(2-2-5) 
              Chinese for Communication V  

              การใช้ค าศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 4-
5) ประโยคภาษาจีนระดับกลาง ไวยากรณ์ภาษาจีน
ระดับกลาง ข้อมูลทางภาษาที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตใน
สังคม   



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 711 

 

142317    การแปลภาษาจีน 1           3(2-2-5) 
              Chinese Translation I 

              หลักพื้นฐานการแปล การแปลประโยคและ
ความเรียงขนาดสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาจนี ด้วยการแปลปากเปล่าและขอ้เขยีน 

142318    การแปลภาษาจีน 2           3(2-2-5) 
              Chinese Translation II 

              หลักการแปลขัน้สูง การแปลประโยคและงาน
เขียนที่ซับซ้อน เฉพาะทางจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด้วยการแปลแบบปากเปล่าและ
แบบขอ้เขยีน 

142341    ไวยากรณ์จีน 1           3(3-0-6) 
          Chinese Grammar I 

           โครงสร้างพื้นฐานไวยากรณ์จีน ชนิดของค า 
หน่วยค าและวลี ในด้านต่าง ๆ ชนิด ความหมาย โครงสร้าง 
หน้าท่ีและการใช้ 

142342  ไวยากรณ์จีน 2           3(3-0-6) 
         Chinese Grammar II 

         การวิ เคราะห์ชนิดของค า ส่วนประกอบ 
โครงสร้างของประโยค ทั้งประโยคความเดียว ประโยค
ความซ้อน และรูปแบบประโยคจ าเพาะ การเขียนประโยค
ที่ถูกต้องตามหลักภาษาจีน โครงสร้างในระดับข้อความ 

142351    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 

                                                          3(3-0-6) 
         Introduction to Chinese Literature 

              ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ์ต่าง ๆ 
ที่ส าคัญของวรรณคดีจีน ตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงสมัย
ปัจจุบันโดยสังเขป 

142398    ระเบียบวิธีวิจัย           3(3-0-6) 
          Research Methodology 

     ความหมาย ลักษณะ เป้าหมาย ประเภทและ
กระบวนการวิจัย ตั้งแต่การก าหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปร
และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมิน
งานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ และจรรยาบรรณนักวิจัย

142429 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 

              3(2-2-5) 
        Chinese for Standard Tests 

           ระบบการสอบวัดระดับภาษาจีน ศัพท์ ส านวน 
และโครงสร้างประโยคภาษาจีน  ทักษะการฟัง การอ่าน 
และการเขยีน เพื่อการทดสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาจีน 

142461    ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์        3(2-2-5) 
              Chinese for Tour Guide 

              ขอ้มูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี
ของไทยฉบับภาษาจีน การสนทนาและบรรยายเก่ียวกับ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศ การน าเที่ยว 

142462    ภาษาจีนธุรกิจ           3(2-2-5) 
         Chinese for Business 

          ค าศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในวงการ
ธุรกิจ แผนผังองค์กร โฆษณาสินค้า ประกาศรับสมัครงาน 
ทักษะการพูดและการเขียนเก่ียวกับการสมัครงาน การ
สัมภาษณ์งาน และการกรอกเอกสารหรือแบบฟอร์มที่
จ า เป็นต่อการซื้อขาย รวมทั้ งการเจรจาการค้ า ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
142463  การสอนภาษาจีนในฐานะ 

 ภาษาต่างประเทศ           3(2-2-5) 
              Teaching Chinese as a Foreign  

 Language  

         หลักและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะเป็น
ภาษาต่างประเทศ วิธีการสอนออกเสียง การฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาจีน การจัดท า
แผนการสอน 

142481  การฝึกงาน          6  หน่วยกิต 

         Professional  Training 

      การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ ก่ีย วข้ อง กับภาษาจีน ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน   
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142482    สหกิจศึกษา          6  หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

            การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับภาษาจีนในฐานะพนักงาน
ฝกึหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

142483    การศึกษาอิสระ         6  หน่วยกิต 

          Independent Study 

          การคน้คว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านภาษาจีน 

143101 ภาษาญ่ีปุ่น 1           3(2–2-5) 

 Japanese l 

 ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น การอ่านและเขียนอักษรฮิ
รางานะ คาตาคานะ และตัวอักษรคันจิพื้นฐานที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันจ านวน 100 ตัว ค าศัพท์จ านวน 700 ค า 
และรูปประโยคพื้นฐานที่ ใ ช้ในชีวิตประจ าวัน  50 รูป
ประโยค  
143102 ภาษาญ่ีปุ่น 2           3(2–2-5) 

 Japanese ll 

 ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น การอ่านและเขียนตัวอักษร
คันจิจ านวน 200 ตัว ค าศัพท์จ านวน 1,000 ค า และรูป
ประโยคท่ีใช้ในชวีิตประจ าวัน 80 รูปประโยค เทยีบเทา่การ
สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุน่ ระดับเอ็น 5  

143111 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1     3(2–2-5) 

 Japanese for Communication I 

 ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและ
พูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบในห้องเรียน 
การแนะน าตัวเอง การอธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและ
สถานที่ การบอกและการถามเวลา การนับจ านวน การใช้
ค ากริยารูปต่างๆในการพูดเก่ียวกับตนเอง  
143112 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2     3(2-2-5) 

 Japanese for Communication ll 

 ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น  การ
สนทนาและการโต้ตอบในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย การ
ขอร้อง การชักชวน การขออนุญาต การห้ามปรามตักเตือน 

การบอกและการถามวิธีการในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
การถามและแสดงความคิดเห็น 

143151 ญ่ีปุ่นศึกษา                           3(3-0-6) 

 Japanese Studies 

 ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
สังคม การเมือง เศรษฐกจิและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ท่ี
มีอทิธิพลต่อการด าเนินชวีิตของชาวญี่ปุน่   
143201 ภาษาญ่ีปุ่น 3           3(2–2-5) 

 Japanese lll 

 ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น การอ่านและเขียนตัวอักษร
คันจ ิ400 ตัว ค าศัพทจ์ านวน 1,500 ค า   
รูปประโยคท่ีใช้ในชวีิตประจ าวันรวม 120 รูปประโยค  
143202 ภาษาญ่ีปุ่น 4           3(2–2-5) 

 Japanese IV 

 ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น การอ่านและเขียนตัวอักษร
คันจ ิ500 ตัว ค าศัพทแ์ละรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมค าศัพท์ประมาณ 2,000 ค า รูปประโยคจ านวน 150 
รูปประโยค เทียบเท่าการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 
ระดับเอ็น 4  

143211 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 3    3(2–2-5) 

 Japanese for Communication III 

 ทักษะการสื่อสาร การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น
ขัน้ต้น การใช้ประโยคที่ซับซ้อนขึ้นในการสนทนาโต้ตอบใน
ชีวิตประจ าวันในหัวข้อท่ีหลากหลาย การอ่านบทความสั้น 

143212 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 4     3(2–2-5) 

 Japanese for Communication IV 

 ทักษะการสื่อสาร การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น
ขัน้ต้น การเลือกใช้ศัพทแ์ละส านวนที่ถูกต้องในการสนทนา
และการโต้ตอบในชีวิตประจ าวัน ในหัวข้อที่หลากหลาย 
ภาษาสุภาพ การอ่านบทความสั้น   
143271 ญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น                 3(3-0-6) 

 Introduction to Japan  

 ความ รู้พื้ น ฐ าน เ ก่ี ย ว กับประ เทศญี่ ปุ่ น 
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม  
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143301 ไวยากรณ์ญ่ีปุ่น 1           3(2-2-5) 

 Japanese Grammar l 

 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง ส านวนทาง
ไวยากรณ์ขั้นกลางอย่างเป็นระบบตามหมวดหมู่ ความ
เขา้ใจเร่ืองความหมาย หน้าท่ีและวิธกีารใช้หลักไวยากรณ์ 
143302 ไวยากรณ์ญ่ีปุ่น 2           3(2-2-5) 

 Japanese Grammar ll 

 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางเพิ่มขึ้นจาก
รายวิชาไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 1  ส านวนทางไวยากรณ์ขัน้
กลางอย่างเป็นระบบตามหมวดหมู่ ความเข้าใจเ ร่ือง
ความหมาย หน้าท่ีและวิธกีารใช้หลักไวยากรณ์ 
143311 ภาษาญ่ีปุ่นข้ันกลาง 1           3(2–2-5) 

 Intermediate Japanese l 

 ภาษาญี่ปุ่น ช้ันกลาง  การอ่านและเขียน
บทความสั้น อักษรคันจิ 600 ตัว ค าศัพท์ 2,500 ค า และ
รูปประโยคจ านวน 250 รูปประโยค    

143312 ภาษาญ่ีปุ่นข้ันกลาง 2           3(2–2-5) 

 Intermediate Japanese 2 

 ภาษาญี่ปุ่น ช้ันกลาง อ่านท าความเข้าใจ
บทความ การสนทนาหัวขอ้ที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน อักษร
คันจิ 700 ตัว ค าศัพท์ 4,000 ค า และรูปประโยค 300 รูป
ประโยค เทียบเท่าการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 
ระดับเอ็น 3 

143321 ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 

                                                          3(3-0-6) 

 Introduction to Japanese Linguistic 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับภาษาญี่ปุน่ ระบบเสียง 
ระบบค า วากยสัมพันธ์ และระบบความหมาย ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ภาษาญี่ปุน่ 

143331 สังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น        3(3-0-6) 

 Japanese society and culture  

 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ลักษณะสังคม
ญี่ปุ่น ความคิด ธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่มีอิทธิพลต่อ
การด าเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ของสังคมและ
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น 

143332 วรรณกรรมญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น         3(3-0-6) 

 Introduction to Japanese Literature 

 ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่นในสมัยโบราณ เฮอัน 
คามาคุระ มุโรมาจิ เอโดะ และเมจิ ลักษณะเด่นของ
วรรณกรรมแต่ละยุคสมัย ความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์
และสังคมญี่ปุ่น 

143341  ภาษาญ่ีปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม  

                                                          3(2-2-5) 

 Japanese Language in Social and  

 Cultural Aspects 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับสังคม
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น มารยาทในการใช้ภาษาญี่ปุ่น รวมถึง
ปัญหาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น 

143342  ภาษาญ่ีปุ่นที่ใช้ในส่ือปัจจุบัน     3(2-2-5) 

 Japanese in Current Media  

 ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันที่ปรากฏในสื่อต่างๆ เช่น 
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ท ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับภาษา 
สังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบันของญี่ปุ่น การ
สรุปและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีดู 
143351 สถานการณ์ญ่ีปุ่นปัจจุบัน         3(3-0-6) 

 Japan Today   

 สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นเก่ียวกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกจิ การเมือง เทคโนโลยี 
143361 การเขียนภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจ   3(2-2-5) 

 Japanese Writing for Business 

 การเขียนภาษาญี่ปุ่น ค าศัพท์ และข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการท างานในองค์กรญี่ปุ่น การเขียนอีเมล การ
เขียนประวัติ การจดบันทึกข้อความ การกรอกแบบฟอร์ม
ประเภทต่างๆ รวมท้ังฝึกการอ่าน การวิเคราะห์ขอ้มูล และ
วิธีน าขอ้มูลไปใช้ในองค์กรญี่ปุ่น 

143371 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 1           3(2-2-5) 

 Basic Japanese l 

 ตัวอักษรฮิรางานะ  คาตาคานะ ค าศัพท์
ภาษาญี่ปุ่น 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 90 รูป
ประโยค 
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143372 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1          3(2-2-5) 

 Japanese Conversation l 

 ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและ
พูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบในห้องเรียน 
การแนะน าตัวเอง 
143373 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 2           3(2-2-5) 

 Basic Japanese ll 

 ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 300 ค า ประโยค
ภาษาญี่ปุน่พืน้ฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค 

143374 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2          3(2-2-5) 

 Japanese Conversation ll 

 ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น  การ
สนทนาและการโต้ตอบในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย การ
อธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การบอกและ
การถามเวลา การนับจ านวน  
143398 ระเบียบวิธีวิจัย           3(3-0-6) 

 Research Methodology 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย 
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย 

143461 การส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Japanese Communication for Business 

 การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่เก่ียวข้องในงาน
ธุรกิจโดยใช้ส านวนภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้องและเหมาะสม 
การแนะน าตัวเอง การประชุม การสัมภาษณ์ การโต้ตอบ
ทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การเจรจาต่อรอง  
143462  ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว    3(2–2-5) 

 Japanese for Tourism 

 ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในอาชีพมัคคุเทศก์ 
ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นที่จ าเป็นใน
ธุรกิจการท่องเที่ยว  ความรู้ทั่ ว ไปในประวัติศาสตร์  
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีสถานที่ทอ่งเที่ยว
ส าคัญของประเทศไทย การติดต่อสื่อสารโดยใช้ทักษะ

ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องและเหมาะสมการฝึกในสถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
143463 การแปลภาษาญ่ีปุ่น           3(2-2-5) 

 Japanese Translation 

    หลักการแปล การฝึกแปลงานเขียนในหัวข้อ
ต่างๆ ทั้งงานเขียนประเภทสารที่ให้ข้อมูล เช่น ข่าว คู่มือ
การใช้งาน สื่อที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม เช่น นิยาย เร่ืองสั้น 
จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และจากภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาไทย 

143464 การแปลภาษาญ่ีปุ่นแบบล่าม    3(2-2-5) 

 Japanese Interpreter 

 หลักการ ประเภทของการแปลล่าม วิธีการ
ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาญี่ปุ่น การฝึกแปลแบบล่ามจากบทสนทนา สุนทร
พจน์ การอภิปราย 

143465  การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะ 

 ภาษาต่างประเทศ           3(2-2-5) 

 Teaching Japanese as a Foreign  

 Language 

 หลักและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ การออกแบบการสอน การวางแผนและ
จ าลองการสอน การฝกึปฏิบัติในสถานที่จริง 
143471 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น 3           3(2-2-5) 

 Basic Japanese lll 

 ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 350 ค า ประโยค
ภาษาญี่ปุน่พืน้ฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค 

143472 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 3          3(2-2-5) 

 Japanese Conversation lll 

 ทักษะการฟังและการพูด  การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ถ้อยค าและส านวนตามสถานการณ์
ต่างๆ การบอกและการถามวิธีการในการกระท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง 
143481   การฝึกงาน                         6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับประเทศญี่ปุ่น หรืองานที่ใช้
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ภาษาญี่ปุ่นในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน 

143482  สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education      

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับประเทศญี่ปุ่น  หรือ
ภาษาญี่ปุ่นในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ 
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

143483 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ และการ
อภิปราย ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับประเทศญี่ปุ่น วัฒนธรรม
ญี่ปุ่น หรือภาษาญี่ปุน่ การน าเสนอผลงานด้วยภาษาญี่ปุน่ 

143491 สัมมนาภาษาญ่ีปุ่นและญ่ีปุ่นศึกษา  

                                                          3(3-0-6) 

 Seminar in Japanese and Japanese  

 Studies 

 การศึกษาค้นคว้า การน าเสนอผลการค้นคว้า
และอภิปรายในรูปแบบสัมมนาหัวข้อที่ เ ก่ียวข้อง กับ
ภาษาญี่ปุน่ หรือ สังคมญี่ปุ่น หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

145101 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1  3(2-2-5) 
 French for Communication I 

 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ระดับพื้นฐาน 4 ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขยีน และไวยากรณ์ฝร่ังเศสเบื้องต้น 

145102 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2  3(2-2-5) 
 French for Communication II 

 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ใน 4 ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขยีน และ
ไวยากรณ์ฝร่ังเศสในระดับท่ีสูงขึ้น 

145103 ภาษาฝร่ังเศส 1                       3(2-2-5) 
 French I 

 หลักไวยากรณ์และโครงส ร้างประ โยค
เบื้องต้น โดยการปูพื้นฐานที่ส าคัญของภาษา ฝึกทักษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน เพิ่มพูนความรู้

เก่ียวกับศัพท์และส านวนต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมท้ังวัฒนธรรมของชาวฝร่ังเศส 

145104 ภาษาฝร่ังเศส 2           3(2-2-5) 
 French II 

 หลักไวยากรณ์และโครงส ร้างประ โยค
เบื้องต้นที่สูงขึ้น เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขยีน เพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับศัพท์และส านวน
ต่างๆ ที่ ใ ช้ในชีวิตประจ าวันในระดับที่สู งขึ้น รวมทั้ ง
วัฒนธรรมของชาวฝร่ังเศส 

145111 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 
                                                          3(2-2-5) 
 French Listening and Speaking I 

 การพัฒนาทักษะในการฟั งและการพูด
เบื้องต้นในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การ
ทักทาย การแนะน าตนเองและผู้อื่น การกล่าวอ าลา การ
ถามและบอกทศิทาง การกล่าวขอโทษ เป็นต้น 

145112 การฟังและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 

                                                          3(2-2-5) 
 French Listening and Speaking II 

 การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดภาษา
ฝร่ังเศสจากบทสนทนา จากรายการวิทยุ ภาพยนตร์และ
สื่อต่างๆ โดยสามารถจับใจความและพูดถ่ายทอดแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาฝร่ังเศสที่ถูกต้องได้ 
145141 สัทศาสตร์ภาษาฝร่ังเศส           3(2-2-5) 
 French Phonetics 

 ระบบเสียงภาษาฝร่ังเศส ได้แก่ สระ พยัญชนะ 
การละ การเช่ือมค า กระบวนการออกเสียง การลงน้ าหนัก
ระดับเสียงในประโยค ฝกึอ่านและเขยีนสัทอักษร  
145201 ภาษาฝร่ังเศส 3                      3(2-2-5) 
 French III 

 หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคใน
ระดับกลาง เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับศัพท์
และส านวนต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น
รวมท้ังวัฒนธรรมของชาวฝร่ังเศษ   
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145202 ภาษาฝร่ังเศส 4           3(2-2-5) 
 French IV 

 หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคใน
ระดับกลางที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการฟัง การพูด 
การอ่านและ การเขียน เพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับศัพท์และ
ส านวนต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง
วัฒนธรรมของชาวฝร่ังเศส 

145221 การอ่านและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 1 
                                3(2-2-5) 
 French Reading and Writing I 

 กลวิธีการอ่านและเขยีน การฝกึอ่านบทความ
ภาษาฝร่ังเศสประเภทต่างๆ จากข่าว บทความสั้นๆ และ
เร่ืองเล่าสั้นๆ เน้นความสามารถในการจับประเด็นส าคัญ 
การล าดับความคิด การวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่าน 
การสรุปความจากบทอ่าน 

145222  การอ่านและการเขียนภาษาฝร่ังเศส 2
                                 3(2-2-5) 
 French Reading and Writing II 

 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน จาก
บทความภาษาฝร่ังเศสในระดับที่สูงขึ้น ฝึกวิ เคราะห์
ความคิดจากข้อเขียน ฝึกย่อความ และถ่ายทอดความคิด
เป็นภาษาฝร่ังเศสที่ถูกต้องและชัดเจน  
145241 ภาษาศาสตร์ฝร่ังเศสเบ้ืองต้น    3(3-0-6) 
 Introduction to French Linguistics 

  ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ทางภาษาศาสตร์
เบื้องต้น องค์ประกอบ หน้าที่ แนวทางการวิเคราะห์ภาษา 
และความสัมพันธเ์ชิงโครงสร้างของประโยค 

145251 อารยธรรมฝร่ังเศส           3(3-0-6) 
 French Civilization 

 ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
และศิลปวัฒนธรรมของประเทศฝร่ังเศส ตั้งแต่สมัยก่อตั้ง
ประเทศฝร่ังเศสจนถงึปัจจุบัน 

145301 ภาษาฝร่ังเศส 5                      3(2-2-5) 
 French V 

 โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส 
รวมทั้งวัฒนธรรมฝร่ังเศสในระดับที่สูงขึ้นเพื่อน า เสนอ

ข้อมูลและความคิดเห็นเป็นภาษาฝร่ังเศสอย่างถูกต้อง ทั้ง
ในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
ใช้โครงสร้างท่ีสลับซับซ้อนและระดับภาษาท่ีเหมาะสม 

145311 การสนทนาภาษาฝร่ังเศส 

 และการอภิปราย           3(2-2-5) 
 French Conversation and Discussion 

 การสนทนา การโต้ตอบ การแสดงความ
คิดเห็นและการให้เหตุผล การเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสม
และการฝกึอภิปรายในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประเด็นปัญหา
ทางสังคม เศรษฐกจิ การเมือง เป็นต้น 

145321 การอ่านส่ือสิ่งพิมพ์ภาษาฝร่ังเศส  
                                                          3(2-2-5) 
 French Printed Media Reading 

 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์  โดยเน้น
แนวคิดมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม 
เทคนิคการน าเสนอบทความและการสรุปความ  แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับงานที่อ่านโดยการอภิปรายหรือ
ขอ้เขยีน 

145331 วรรณคดีฝร่ังเศสเบ้ืองต้น         3(3-0-6) 
 Introduction to French Literature 

 ประวัติวรรณคดีฝร่ังเศส นักเขียนคนส าคัญ 
บทประพันธท์ี่มีลักษณะเด่นตั้งแต่ยุคกลางจนถึงศตวรรษที่ 
20 

145332  วรรณกรรมฝร่ังเศสร่วมสมัย     3(3-0-6) 
 Contemporary French Literature 

 วรรณกรรมฝ ร่ั ง เศส ร่วมส มัย  รูปแบบ 
แนวความคิด และกลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์ของ
งานวรรณกรรมกับสังคมตามลักษณะเฉพาะของแต่ละ
สมัย และวรรณกรรมของกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝร่ังเศส 

145341 การสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะ 

 ภาษาต่างประเทศ             3(2-2-5) 
 Teaching French as a Foreign 

  Language  

 ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆด้านการสอนภาษา
ฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์แบบเรียน 
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วิธีการใช้สื่อการสอน การเขียนแผนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 

145361 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการโรงแรม  

               3(2-2-5) 
 French for Hotel  

 ภาษาฝร่ังเศสที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารด้าน
ธุรกิจการโรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการโดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์จ าลองของผู้
ให้บริการและผูใ้ช้บริการ มีการศึกษานอกสถานที่  
 

 

145362 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 French for Tourism 

 ภาษาฝร่ังเศสที่เก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมการ
ท่ อ ง เที่ ย ว  คว าม รู้ทั่ ว ไ ป เ ก่ี ย ว กับศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคัญของประเทศไทย การปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการ
ด้านการทอ่งเที่ยว ทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่มัคคุเทศก์ ฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่
จริงท่ีก าหนดให้ มีการศึกษานอกสถานที่ 
145363 ภาษาฝร่ังเศสด้านวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี 1           3(2-2-5) 
 French in Science and Technology I 

 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนโดย
เน้นเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศัพท์ที่
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคมนาคม
ขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

145364 ภาษาฝร่ังเศสด้านวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี 2           3(2-2-5) 
 French in Science and Technology II 

 ภาษาฝร่ังเศสที่ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การอ่านบทความที่ มี เนื้อหาเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฟังข่าว การเล่าเร่ือง และ
การเขยีนรายงานสั้นๆ ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  

145365 ภาษาฝร่ังเศสด้านกฎหมาย 

 และการระหว่างประเทศ 1       3(2-2-5) 
 French in Law and International Affairs I 

 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนใน
บริบทด้านกฎหมายและการระหว่างประเทศ ศัพท์ที่
เก่ียวขอ้งกับกฎหมายและการระหว่างประเทศ  
145366 ภาษาฝร่ังเศสด้านกฎหมาย 

 และการระหว่างประเทศ 2        3(2-2-5)   
 French in Law and International Affairs II 

 ภาษาฝร่ังเศสที่ใช้ในงานด้านกฎหมายและ
ธุรกิจระหว่างประเทศ การอ่านบทความทางวิชาการที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับกฎหมายและการระหว่างประเทศ การ
เขยีนรายงานสั้นๆ ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  
145371 การแปลภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น  3(2-2-5) 
 Introduction to French Translation 

 หลักการแปลขั้นพื้นฐาน เน้นการศึกษากลวิธี
ในการแปลภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาไทย โดยฝกึการแปลใน
ระดับประโยคและบทความสั้นๆ  
145398 ระเบียบวิธีวิจัย                       3(3-0-6) 
 Research Methodology 

 การวิจัยประเภทต่างๆ ปัญหาและสมมุติฐาน
การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย 
วิ ธีการเ ก็บรวบรวมข้อ มูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล 
จรรยาบรรณนักวิจัย การเขยีนโครงร่าง 
145421 การเขียนภาษาฝร่ังเศสเชิงวิชาการ  
                                                          3(2-2-5) 
 French for Academic Writing 

 หลักการเขียนรายงาน การค้นคว้า รวบรวม
ข้อ มูล  วิ เคราะห์และสั ง เคราะห์ ข้อ มูล  การจัดท า
บรรณานุกรมและการเรียบเรียงข้อมูลและความคิดเห็น
เป็นรายงานภาษาฝร่ังเศสที่สมบูรณ์  
145441 การวิเคราะห์ข้อผดิพลาดในการใช้ 

 ภาษาฝร่ังเศส           3(3-0-6) 
 Error Analysis in French Usage 

 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เก่ียวกับการใช้
ภาษาฝ ร่ัง เศสของผู้ เ รียนชาวไทย โดยวิธีการทาง
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ภาษาศาสตร์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการใช้ภาษาฝร่ังเศสของผู้เรียนชาวไทย 

145461 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับงานมัคคุเทศก์  

                                            3(2-2-5) 
 French for Tourist Guides 

 การศึกษาเอกสารและสื่อต่างๆ ที่เก่ียวกับ
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่  ศิลปะ 
วัฒนธรรมของไทย และทักษะการใช้ภาษาฝร่ังเศสส าหรับ
การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ มีการศึกษานอกสถานที่ 
145462 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อธุรกิจ           3(2-2-5) 
 French for Business 

 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจ 
การสนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย
ธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนรายงานการ
ประชุม  
145463 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคลากรสายการบิน 

                                            3(2-2-5) 
 French for Airline Personnel 

 การศึกษาและการฝึกทักษะการพูดภาษา
ฝร่ังเศสส าหรับบุคลากรสายการบนิ ที่ให้บริการภาคพืน้ดิน
และบนเคร่ืองบิน มีการศึกษานอกสถานที่ 
145471 การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย      3(2-2-5) 
 French -Thai Translation 

 การฝึกทักษะในการแปลข้อเขียนประเภท
ต่างๆ การถ่ายทอดความหมายจากต้นฉบับข้อเขียนภาษา
ฝร่ังเศสมาเป็นบทแปลภาษาไทยที่สละสลวยและสื่อ
ความหมายตรงกัน  
Practice in translating various texts from French into Thai 

beautifully and correctly  

145481 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับภาษาฝร่ังเศสในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน   

145482 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

            การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับภาษาฝร่ังเศสในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน 

145483 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

              Independent Study 

 การคน้คว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านภาษาฝร่ังเศส 

146113  การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่าน 

 สะท้อนคิด            3(3-0-6) 
 Strategic and Reflective Reading  

 ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจงานเขียน
ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ทั้งในระดับย่อหน้าและเร่ืองที่
ยาวกว่า โดยเน้นการใช้การเดาความหมายของค าศัพท์  
การตรวจสอบบทอ่านและการคาดการณ์เนื้อหาล่วงหน้า 
การอ่านแบบเร็วเพื่อจับประเด็นส าคัญและเพื่อหาข้อมูล
เฉพาะที่ต้องการ การหาใจความส าคัญ การสรุปความ 
การตีความ การพัฒนาความเร็วในการอ่าน ทักษะการอ่าน
สะท้อนคิดเก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน การแยกข้อเท็จจริงออก
จากความคิดเห็น การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย ทรรศนะและ
น้ าเสียงของผู้เขียน การเปรียบเทียบข้อมูลในบทอ่านและ
เช่ือมโยงเหตุผลกับความคดิเห็นส่วนตัว  
146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขียน           3(3-0-6) 
 Grammar for Writing 

 ความหมายและกฎส่วนของชนิดของค าใน
ภาษาอังกฤษ การสร้างวลีของภาษาอังกฤษ คือ นามวลี 
กริยาวลี คุณศัพท์วลี กริยาวิเศษณ์วลี บุพบทวลีตาม
กฎไวยากรณ์อังกฤษ การสร้างประโยคใจความเดียว 
ประโยคใจความรวม ประโยคใจความซ้อน  หลักการลด
รูปอนุประประโยคใจความซ้อนเป็นวลี 
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146132  การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน   
                                                          3(2-2-5) 
  Listening and Speaking in Daily ife 

 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค การทักทาย การ
แนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อ
ของ การต่อรองราคา การเชิญ การตอบรับและการปฏิเสธ
ค าเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอ
ความช่วยเหลือ การเสนอความช่วยเหลือ การบอกขัน้ตอน 

146133  การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น 

              3(2-2-5) 
  Listening and Speaking for Opinion  

 Expression 

 ทักษะการฟังและการพูดแสดงความคิดเห็น
สะท้อนมุมมองที่มีต่อบริบททางครอบครัว สถานศึกษา 
ชุมชน ข่าว  ความส าคัญ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความ
คิดเห็น วลี อนุประโยค ประโยค น้ าเสียง การใช้เสียง 
มารยาท การโต้ตอบ การพูดแทรก การแสดงความเห็น
คล้อยตาม การแสดงความเห็นที่ขัดแย้ง การพูดสะท้อน
ความคิด การโต้วาท ี

146164  สัทศาสตร์และสรวิทยา           3(2-2-5) 
 Phonetics and Phonology 

  แนวคิดและทฤษฏีการผลิตเสียงพูดของ
มนุษย์ กระแสลมจากปอด กล่องเสียง อวัยวะในช่องปาก 
และโพรงจมูก การผลิตเสียงพยัญชนะ และเสียงสระของ
ภาษาอังกฤษ ลักษณะกระแสลมของเสียงพยัญชนะและ
สระของภาษาอังกฤษ ระบบหน่วยเสียงในค า การวิเคราะห์
กฎของระบบหน่วยเสียงในค า เช่น กฎการกลมกลืนเสียง 
การลดเสียง กฎการเกิดสับหลีกของเสียง กฎการเติม
หน่วยเสียงของค า 
146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  
                                            3(3-0-6) 
 English for Specific Purposes 

 การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง 
โดยเน้นทักษะการฟัง  พูด อ่าน และเขียน ที่ มีความ
เก่ียวขอ้งกับศาสตร์ท่ีนิสิตก าลังศึกษา 

146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา   3(3-0-6) 
 English for Phayao Studies  

 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเก่ียวกับองค์
ความรู้พื้นฐานทางภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ใน
ท้องถ่ินต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา อัตลักษณ์ความเป็น
จังหวัดพะเยา ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา การปรับตัวของจังหวัดใน
การก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

146212 การเขียนย่อหน้า           3(2-2-5) 
 Paragraph Writing 

 ความหมาย รูปแบบ องค์ประกอบ ประโยค
แสดงใจความส าคัญ ประโยคสนับสนุน ประโยคสรุป 
เอกภาพ ความสอดคล้อง การเขียนย่อหน้าแบบเล่าเร่ือง 
แบบพรรณนา แบบเปรียบเทียบ แบบแสดงความคิดเห็น 
เหตุและผล แบบกระบวนการ และแบบโต้แย้ง 
146233  การฟังและการพูดประเด็นทางสังคม 

 ปัจจุบัน             3(2-2-5) 
 Listening and Speaking on Current  

 Issues  

 ทักษะการฟังและการพูดประเด็นทางสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจในปัจจุบัน รูปแบบ
ภาษา รูปแบบประโยค วลี อนุประโยค ทักษะการจับ
ประเด็นจากการฟัง  การสรุปความจากการฟัง  การ
คัดเลือกประเด็นในการพูด รูปแบบการพูด ลีลา น้ าเสียง 
การใช้เสียง การพูดสะทอ้นความคิด 

146234  การฟังและการพูดในที่สาธารณะ 

                                                          3(2-2-5) 
  Listening and Speaking in Public  

 ทั กษ ะ ก า ร พู ด แ ล ะฟั ง ใ น ที่ ส า ธ า รณ ะ 
ความส าคัญ ประเภทของการพูดในที่สาธารณะ วิธีการ
น าเสนอ การเรียบเรียงความคิด การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ การน าเสนอทางธุรกิจ การโต้วาที การกล่าว
สุนทรพจน์ การพูดแบบฉับพลัน การใช้สื่อน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ผู้ฟัง มารยาทของผู้พูดและ
ผูฟ้ัง 
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146242  วรรณคดีเบ้ืองต้น            3(3-0-6) 
 Introduction to Literature   

   ค าศัพท์ส าคัญในการอ่านวรรณคดีทั้ง ร้อย
แก้วและร้อยกรอง ลักษณะส าคัญ รูปแบบ กลวิธี การ
ประพันธ์ การใช้สัญลักษณ์ แนวคิดส าคัญท่ีน าเสนอในงาน
เขยีน คุณค่าของวรรณคดีท่ีเขยีนเป็นภาษาอังกฤษประเภท
ต่างๆ ทั้งบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี สังคม และ
ศาสนา 
146245  วรรณกรรมร้อยแก้ว            3(3-0-6) 
  Prose  

 ลักษณะส าคัญ รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ 
การใช้สัญลักษณ์ แนวคิดส าคัญที่น าเสนอในงานเขียน
คุณค่าของวรรณคดีที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษประเภทร้อย
แก้ว ได้แก่นิทาน นิทานพื้นบ้าน เร่ืองสั้น นวนิยาย และบท
ละคร 
146265  ระบบค าและวากยสัมพันธ์        3(2-2-5) 
 Mophology and Syntax 

 หน่วยค า ชนิดและประเภทของหน่วยค า ราก
ค า การเติมวิภัติปัจจัย การวิเคราะห์โครงสร้างค า การ
สร้างค าใหม่และประเภทของการสร้างค าใหม่ รูปแบบของ
ค าประสมในภาษาอังกฤษ โครงสร้างและชนิดของค าแต่ละ
ชนิด โครงสร้างวลี โครงสร้างประโยคความเดียว ความ
รวม ความซ้อน การวิเคราะห์ประโยคด้วยกฎโครงสร้างวลี 
และแผนภูมิต้นไม้ และทฤษฎีวากยสัมพันธ์ 
146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 1 
                                   3(2-2-5) 
 English for Business Communication I 

 เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อความ
ทางโทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทาง
ธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วนบุคคลและการสัมภาษณ์
งาน 

146273 ภาษาอังกฤษส าหรับงานด้านนิเทศศาสตร์ 
              3(2-2-5) 
 English for Communication Arts  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  พูด อ่าน 
เขียน ในเนื้อหาและบริบทที่เก่ียวข้องกับงานด้านนิเทศ
ศาสตร์และประเด็นร่วมสมัยอื่นๆ ค าศัพท์เทคนิคเฉพาะ
ทาง การสร้างสรรค์และผลิตผลงานในรูปแบบสื่อประเภท
ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 

146311  การเขียนเชิงวิชาการ            3(2-2-5) 
 Academic  Writing 

 ความหมาย องค์ประกอบ เค้าโครง ประโยค
ใจความหลักของเรียงความ ใจความหลัก ใจความรอง อนุ
เฉทส่วนน า อนุเฉทตัวเร่ือง อนุเฉทสรุป เอกภาพ ความ
สอดคล้อง ค าเช่ือม การเขียนสรุปความ การจดบันทึก 
การเขียนเรียงความเชิงวิชาการแบบเล่าเ ร่ือง  แบบ
พรรณนา แบบเปรียบเทียบ แบบแสดงความคิดเห็นแบบ
เหตุและผล แบบกระบวนการและแบบโต้แย้ง 
146346  กวีนิพนธ์             3(3-0-6) 
  Poetry 

 กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ประเภท ลักษณะ
ส าคัญ โครงสร้างของบทประพันธ์ การใช้ค าอุปมาอุปมัย 
การใช้ภาษาภาพพจน์ การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ การ
ใช้ค าเสียดสี น้ าเสียง สัญลักษณ์ แก่นเร่ือง คุณค่าของงาน
ประพันธ์ประเภทร้อยกรองที่ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
อิทธิพลของสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนในบท
ประพันธ ์

146347 บทละคร                            3(2-2-5) 
 Drama  

 องค์ประกอบ ลักษณะส าคัญ ศิลปะการ
ประพันธ์ เค้าโครงเร่ือง พัฒนาการของตัวละคร ลักษณะ
การเล่าเร่ือง การใช้ภาพพจน์ คุณค่าของงานประพันธ์
ประเภทบทละครภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างบท
ละครภาษาอังกฤษและสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละ
ยุค 
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146364  อรรถศาสตร์           3(2-2-5) 
 Semantics  

 แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ องค์ประกอบของ
ความหมาย ประเภทของความหมาย ความหมายในระดับ
ค า ประโยค การเปลี่ยนแปลงความหมายในระดับต่างๆ
ของภาษา 
146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 2  
                                                          3(2-2-5) 
 English for Business Communication ll 

 การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาใน
เนื้อหาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์และการ
เจรจาท าการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อน
สอบเพื่อเขา้ท างานและ/หรือใช้ในการสมัครงาน 

146374  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและ 

 การบริการ             3(2-2-5) 
 English for Tourism and Hospitality 

 ความรู้และความช านาญในการสื่อสารด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในงานด้านการ
ท่องเที่ยว ทักษะการพูดเพื่อแนะน าและให้ข้อมูลเก่ียวกับ
สถานที่ทอ่งเที่ยว มารยาทและจริยธรรมของการให้บริการ 
สิ่งท่ีควรท าและขอ้ห้ามต่างๆ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
146398 ระเบียบวิธีวิจัย                       3(3-0-6) 
            Research Methodology 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย 
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย  
146423  หลักการแปล            3(3-0-6) 
 Principle of Translation  

 หลักและทฤษฎีการแปล ความแตกต่างทาง
โครงสร้างทางภาษาและวัฒนธรรมของภาษา ต้นฉบับและ
ภาษาฉบับแปล การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับประโยค ข้อความ
สั้น ๆ  

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ           3(2-2-5) 
 Business English 

 ความรู้และความช านาญในการสื่อสารด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในงานด้านธุรกิจ 
เอกสารทางธุรกิจ การเขยีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การ
ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งโทรสาร การเขยีนบันทึก
ข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วน
บุคคล การสัมภาษณ์งาน การแปลเอกสารทางธุรกิจ การ
สนทนาในเนื้อหาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ 
การเจรจาท าการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบเพื่อเขา้ท างานและ/หรือใช้ในการสมัครงาน 

146481  การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับภาษาอังกฤษในสถาน 

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

146482 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน 

146483  การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย  
ในหัวข้อทางด้านภาษาอังกฤษ 

161111  ปรัชญาการศึกษา            3(3-0-6) 

 Philosophy of Education 

   ปรัชญา ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก พุทธ
ปรัชญา แนวคิดปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อ เส ริมส ร้าง           
การพัฒนาที่ยั่งยืน ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
หลักการวิเคราะห์เก่ียวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน   
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161112  ความเป็นครูมอือาชพี           3(3-0-6) 

 Self Actualization for Professional 

 Teachers 

 ความส าคัญของวิชาชีพครู การปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ สภาพงานครู คุณลักษณะ
และมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการความรู้เก่ียวกับวิชาชีพ
ครู การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อ           
การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสอนเพื่อการคิดสร้างสรรค์ 
การพัฒนาศักยภาพผู้ เ รียน หลักธรรมาภิบาล ความ
ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู  
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและ
วิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีจิตส านึกสาธารณะ  
และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

161113  หลักสูตรสถานศึกษา            3(2-2-5)  

  School Curriculum 

  ทฤษฎีและรูปแบบของหลักสูตร หลักการ 
แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การ
พัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท า
หลักสูตร การประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในประเทศไทย 

161130 จิตวิทยาทั่วไป           3(3-0-6) 

 General Psychology 

 ความเป็นมา ขอบเขตของวิชาจิตวิทยา 
แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ พฤติกรรมของมนุษย์ 
พฤติกรรมทางสังคม พัฒนาการของมนุษย์ การรับรู้และ
การเรียนรู้ สติปัญญาและเชาวน์ปัญญา การจ า การลืม 
การคิดและตัดสินใจ แรงจูงใจ อารมณ์และความรู้สึก 
บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล สุขภาพจิต
และการปรับตัว  
161131   จิตวิทยาสังคม           3(3-0-6) 

 Social Psychology 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับจิตวิทยาสังคม ตัวตน
และการรู้จักตนเอง อารมณ์และความรู้สึก พฤติกรรมและ

เจตคติ อิทธพิลทางสังคมและการจูงใจ การท าตาม ความ
เอื้อเฟื้อและการช่วยเหลือผู้อื่น  อคติและการกีดกัน 
อิทธิพลของกลุ่ม ความขัดแย้งและวิธีการสร้างสันติภาพ 
สถาบันทางสังคม ความก้าวร้าวและพฤติกรรมต่อต้าน
สังคม การรับรู้ทางสังคมและการสื่อความหมาย สังคม
ประกิตและปทัสถานทางสังคม 

161211  การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน
                                            3(2-2-5)  

 Learning Management and Classroom 

 Management 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จักคดิวิเคราะห์ 
คดิสร้างสรรคแ์ละแก้ปัญหาได้ การบูรณาการ            การ
เรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์
การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการ
จัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
161212  จิตวิทยาส าหรับครู           3(3-0-6) 

 Psychology for Teacher 

 จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะ
แนวและการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การน าหลักจิตวิทยาไปใช้
เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 

161213  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
 การศึกษา                           3(2-2-5)  

 Innovations Information Technologies 

 for education 

  หลักการ แนวคิด การออกแบบ การพัฒนา 
การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร  
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161311  การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 

                                                          3(2-2-5)  

 Learning Assessment and Evaluation 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและการใช้
เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  รูปแบบการ
ประเมิน การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รียน 

161312  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5)  

 Research for Learning Development 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจัย 
สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้และผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผูเ้รียน 

161313  การประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5)  

 Educational Quality Assurance 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การ
จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
161411  การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชพีครู
                                        1(30 ช่ัวโมง) 
 Observation in Professional Teaching 

 การสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับ
บริบทของโรงเรียน งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานโรงเรียน
กับชุมชน และงานอื่นที่เก่ียวขอ้งกับวิชาชีพครู 
161412  ภาษาและวัฒนธรรม           3(3-0-6) 

 Language and Culture 

 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู  
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
161413  การฝึกปฏิบัติการวิชาชพีครู  1(30 ช่ัวโมง) 
 Practicum in Professional Teaching 

 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู การสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การจัดท า
โครงงานทางวิชาการ และสามารถจัดท าโครงงานทาง
วิชาการการออกแบบทดสอบ ขอ้สอบหรือเคร่ืองมือวัดผล 
การตรวจข้อสอบ  การให้คะแนน และการตัดสินผลการ
เรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัย
แก้ปัญหาผูเ้รียนการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

161421  จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษาใน
 สถานศึกษา                           3(2-2-5)  

 School Guidance and Counseling 

 ความหมาย หลักการ ปรัชญา ความส าคัญ
และประโยชน์ของการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
กระบวนการ รูปแบบ ขั้นตอนและทักษะการให้ค าปรึกษา 
จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา คุณลักษณะของผู้ให้          
การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความถนัดของ
ผู้เรียน หลักการแนะแนวในระดับช้ันต่าง ๆ การติดตาม
และการประเมินผล 

161422  จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์        3(2-2-5)  

 Human Development Psychology 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฏี ด้านจิตวิทยา
พัฒนาการของมนุษย์ ในทุ ก  ๆ  ด้ าน  ทั้ ง ด้ าน  การ
เจริญเติบโตทางร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก  
เจตคติ พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม บุคลิกภาพ 
ตลอดจนสติปัญญาของบุคคลในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัย
แรกเกิด วัยเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยผูใ้หญ่ จนถงึวัยชรา 
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161423  ประเด็นคัดสรรทางการศึกษา   3(3-0-6) 

 Selected Topic in Education 

 ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาที่
ก าลังเป็นที่สนใจ  ที่ เก่ียวข้องกับการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

161424  ศิลปะการสอนของครูมอือาชีพ  3(2-2-5)  

 Arts in Teaching 

 ศึกษาการสอนในฐานะที่ เป็นศิลปะการ
เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดส านึกที่จะเรียนและเรียน
ด้ ว ยคว าม รู้สึ ก  โ ด ยครอบคลุ มศิ ลปะที่ เ ก่ี ย ว กั บ               
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้จากกันและกัน การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและ
เวลาเรียน การเลือกใช้ต าราและสื่อ และการก าหนดงาน
ภาคปฏิบัติ  การทดสอบและการวัดผล การใช้วิธีสอนแบบ
ต่าง ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนเพื่อให้ช้ันเรียน
ด าเนินไปด้วยดี ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในช้ัน
เรียน 

161425  การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ  

                                                          3(3-0-6) 

 Major Teaching in English 

 แ น ว คิ ด ข อ ง เ นื้ อ ห า วิ ช า เ อ ก ค า ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษของวิชาเอกในรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การบูรณา
การการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ 

161426  เทคนิคการคิด 3(2-2-5)  

 Thinking Technique 

 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของ
การคดิ รูปแบบของการคดิ เทคนิคและขัน้ตอนของการคิด 
การปฏิบัติตามกระบวนการการคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง 
การพัฒนากระบวนการคดิ 

161427  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5)  

 Inclusive Education Management 

 หลั กกา รจั ด กา รศึ กษ าแบบ เ รี ย น ร ว ม 
มาตรฐานการเรียนรวม การจัดท าแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล การจัดการเรียนการสอน การจัดการช้ัน
เรียน การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม สื่อเทคโนโลยี
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในชัน้เรียนรวม 

161428  การประเมนิโครงการทางการศึกษา  

                                                          3(2-2-5)  

 Educational Program Evaluation 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติของการประเมิน
โครงการทางการศึกษา ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินโครงการทางการศึกษา การเขียนโครงการทาง
การศึกษา การปฏิบัติการประเมินโครงการทางการศึกษา
การเขยีนรายงานผลการประเมินโครงการทางการศึกษา 
161429  ปฏิบัติการใช้เคร่ืองมอืเทคโนโลยี
 การศึกษา                            3(1-4-4) 

 Educational Technology Equipment 

 Operation 

 ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการท างานของเคร่ืองมือเทคโนโลยีการศึกษา 
ปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ระบบการฉาย ระบบการขยาย
เสียง ระบบการพิมพ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ถูก
ล าดับข้ันตอน ปลอดภัย และการบ ารุงรักษาอย่างถูกต้อง 
161431 การสอนคณิตศาสตร์ 1            3(2-2-5) 
 Mathematics Instruction I 

 หลักการสอนคณิตศาสตร์และรูปแบบต่างๆ 
ในการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผลการ
สอนคณิตศาสตร์ แนวการจัดท าแผนการสอนคณิตศาสตร์ 
การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับผู้เรียนอายุ 6-12 
ปี ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2544 สาระการ
เรียนรู้ กลุ่มคณิตศาสตร์ ช่วงช้ันปีที่ 1-2 จ านวนและการ
ด าเนินการ การวัดเรขาคณิต พีชคณิตและความน่าจะเป็น 
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
161432 การสอนคณิตศาสตร์ 2            3(2-2-5) 
 Mathematics Instruction II 

 หลักการสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบต่างๆ ใน
การสอนคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผลการสอน
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คณิตศาสตร์ แนวการจัดท าแผนการสอนคณิตศาสตร์ การ
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการ
ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับผู้เรียนอายุ 13-18 ปี 
ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 
จ านวนและการด าเนินการ การวัดเรขาคณิต พีชคณิตและ
ความน่าจะเป็น ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
161433      ทักษะและเทคนิคการสอนทางเคมี 
                                         3(2-2-5)  
  Teaching Skills and Techniques of  

 Teaching in Chemistry 

 ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของ
ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน 
การกระตุ้นความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียน
การสอน การเล่าเร่ือง การอธิบายยกตัวอย่าง และการ
สรุปบทเรียน เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย 
การสอนรายบุคคล การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม  ฝกึปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิคการสอนเคมี 

161434   การพัฒนาส่ือการสอนทางเคมี  3(2-2-5)  
         Development of Instruction Media in  

 Chemistry 

            แนวคิด งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการ
สอนเคมี  การวิ เคราะห์สื่ อการสอน  การเลื อกใ ช้              
การปรับปรุงและออกแบบสื่อการสอนทางวัสดุ อุปกรณ์ 
เทคนิค วิธีการ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพัฒนาสื่อ
การสอนจากวัสดุเหลือใช้หรือหาง่าย  ทดลองใช้และ
รายงานผลการใช้ 

161435   ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 1
            3(2-2-5)  
            Skills and Techniques of Teaching in  

 Biology I 

     แนวคิด และหลักการของทักษะและเทคนิค
การสอน การน าเข้าสู่บทเรียน การตั้งค าถาม การอธิบาย 
การยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียนทางชีววิทยา และฝึก
ปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 

161436   ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา 2
                                          3(2-2-5)  
            Skills and Techniques of Teaching in 

 Biology II 

    ทักษะและเทคนิคการสอนขั้นสูงของบทเรียน
ทางชีววิทยา การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน                 
การอธิบายการยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียนทาง
ชีววิทยา เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย  
การสอนรายบุคคล และการบูรณาการการเรียนรู้ทาง
ชีววิทยาแบบเรียนรวม ฝกึปฏิบัติด้านทักษะและเทคนิคการ
สอนทางชีววิทยาขัน้สูง 
161437 การสอนฟิสิกส์ 1                    3(3-0-6) 
 Physics Teaching I 

 ประวัติของวิชาฟิสิกส์ศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ลักษณะการจัดเรียนการสอนฟิสิกส์  การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ การสอนแบบคู่หู การสอนแบบปฎิสัมพันธ์
เชิงสาธิต การสอนแบบเวลาเดียวกัน การผลิตสื่อ การ
เขยีนแผนการสอน เคร่ืองมือประเมินผลทางฟิสิกส์ศึกษา 
161438 การสอนฟิสิกส์ 2                    3(3-0-6) 
 Physics Teaching II 

 งานวิจัยทางด้านฟิกสิกส์ศึกษาในปัจจุบัน 
การผลิตสื่อการสอนทางฟิสิกส์และการตรวจสอบคุณภาพ
สื่อการสอน การสอนวิชาฟิสิกส์ในช้ันเรียนระดับเล็กและ
การฝกึสอนในสถานการณ์สมมติ 
161439 หลักสูตรและการสอนพลศึกษาระดับ 

  ประถมศึกษา                        3(2-2-5) 
 Curriculum and Teaching in Physical  

  Education in Elementary school 

 ปรัญชา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติ
ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และ
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ไ ท ย  ท ฤ ษ ฎี ห ลั ก สู ต ร 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร มาตรฐานและ
มาตรฐานช่วง ช้ันของหลักสูตร  การพัมนาหลักสูตร
สถานศึกษา ความสัมพันธร์ะหว่างหลักสูตรกับการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธกีารสอน 
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การจัดการช้ันเรียน การวัดและประเมินผล ทางพลศึกษา
ในโรงเรียนประถม 

161440 หลักสูตรและการสอนพลศึกษาระดับ 

  มัธยมศึกษา                           3(2-2-5) 
 Curriculum and Teaching in Physical  

  Education in High school 

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติ
ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทยวิสัยทัศน์และ
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ไ ท ย  ท ฤ ษ ฎี ห ลั ก สู ต ร 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร มาตรฐานและ
มาตรฐานช่วงช้ันของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ความสัมพันธร์ะหว่างหลักสูตรกับการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธกีารสอน 
การจัดการช้ันเรียน การวัดและประเมินผล ทางพลศึกษา
ในโรงเรียนมัธยม 

161441 วิธีสอนและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย
              3(2-2-5) 
 Method and Innovation in Thai 

 Teaching 

 ปรัชญาและจุด มุ่ งหมายของหลั กสู ต ร
ภาษาไทย การวิเคราะห์หลักสูตร การก าหนดจุดประสงค์
และหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย   การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียน ลักษณะ
และประเภทของนวัตกรรมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการ
สอนภาษาไทย 

161442 การสอนจุลภาคในภาษาไทย     3(2-2-5) 
 Micro Teaching in Thai Language  

 วิธีการสอนภาษาไทยด้วยนวัตกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ การน าวิธกีารสอนภาษาไทยสู่การปฏิบัติ 
161443  การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 

              ส าหรับครูภาษาอังกฤษ           3(2-2-5) 
            Integrated Skills for English Teachers 

           แนวคิด วิธีการสอนภาษาอังกฤษในด้าน
ไวยากรณ์ ทักษะการเขียน การอ่านและการฟัง-พูด  

กิจกรรม  สื่อการสอน วิธีการประเมินความสามารถทักษะ
พืน้ฐาน  ฝกึบูรณาการทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 

161444  การสอนจุลภาคส าหรับครู 

            ภาษาอังกฤษ           3(2-2-5) 
              Micro – Teaching for English  

            Teachers  

            หลักการของการสอน ฝึกฝนและประยุกต์ใช้
กลวิธีในการสอน และ พัฒนาทักษะการสอนที่ส าคัญของ
ความเป็นครู 
161511  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1       
                                     6 (360 ช่ัวโมง) 
 Teaching Internship in School I 

 การปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขา
วิชาเอก การบริหารจัดการในห้องเรียนเพื่อส่งเสริม      
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยน
เรียน รู้จากผลการปฏิบัติ  การปฏิบัติงานอื่นที่ ได้ รับ
มอบหมายในสถานศึกษา 
161512  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

                                     6 (360 ช่ัวโมง) 
 Teaching Internship in School II 

 การปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขา
วิชาเอกอย่างเข้มข้น การบริหารจัดการในห้องเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้
ในการพัฒนาผู้ เ รียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เ รียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานอื่นที่
ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 
181111   สุนทรียศาสตร์           3(3-0-6) 
  Aesthetics 

 ค ว า ม ห ม า ย  แ น ว คิ ด  ทั ศ น ค ติ ข อ ง ม นุ ษ ย์ ด้ า น
สุนทรียศาสตร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและทัศนคติ
ตะวันออก ตะวันตก วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถ่ิน การ
วิเคราะห์วิจารณ์ การประยุกต์ใช้ในการรับรู้ และการ
ประเมินคุณคา่  
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181112   พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 1 
                                                           3(1-4-4) 
 Fundamental Art and Design I 

 พื้นฐาน หลักการ องค์ประกอบ แนวคิดและ
พัฒนาการของศิลปะและการออกแบบ ความสัมพันธ์และ
ความเปลี่ยนแปลงระหว่างแนวคิดและรูปแบบในอดีตและ
ปัจจุบัน การสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ    การ
สื่อสารความคิดตนเองผ่านสื่อทางศิลปะและการออกแบบ
ในเบื้องต้น 

181113 วาดเส้น              3(1-4-4) 
 Drawing 

 พืน้ฐาน เทคนิค วิธีการ เขยีนภาพโดยลายเส้น  
การวาดเส้นด้วยวัสดุและวิธีการพื้นฐาน การจัดวาง
องค์ประกอบ รูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงที่มีความ
สลับซับซ้อน ภาพคนเหมือน พื้นฐานการเขียนทัศนียภาพ
ด้วยลายเส้น การวาดเส้นนอกสถานที่ การสื่อสารในงาน
ศิลปะและการออกแบบ 

181114 พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 2  
                                                           3(1-4-4) 
 Fundamental Art and Design II 

 แนวคิดและหลักการสร้างงานศิลปะและการ
ออกแบบท่ีสูงขึ้น การสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบ 2 มิติ 3 
มิติ และผลงานกับสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 
การสื่อสารความคิดผ่านสื่อทางศิลปะและการออกแบบ  
การน า เสนอและจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชน 

181115  การวิเคราะห์และการพัฒนาแนวคิด 

 เบ้ืองต้น             1(0-3-2) 
 Analysis and development of basic  

 concepts 

 การวิเคราะห์หลักการแนวคิด วิธีการ ในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะและ การออกแบบใน
รูปแบบกลุ่ม การเขียนเพื่อพัฒนาแนวคิด เทคนิคและ
รูปแบบการสร้างสรรค ์การน าเสนอผลงาน และการเสวนา
เชิงสาธารณะวิจารณ์ 

181116 คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ 

 และการน าเสนอ           3(2-2-5) 
 Computer for Creative and  

 Presentation 

 คุณค่า ความส าคัญ เป้าหมาย และบริบท
ต่างๆ ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการ
สร้างสรรค์และน าเสนองานศิลปะ การออกแบบและเขียน
แบบเบื้องต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิคที่
เ ก่ียวข้องในการน า เสนอ ภาพนิ่ งสองมิติ  สามมิติ  
ภาพเคลื่อนไหว และกระบวนการผลิตสื่อต่างๆ  
181117 ประวัตศิาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 

 ตะวันตก            3(2-2-5) 
 History of Western Art and design  

 แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิลปะ
ตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะ
กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมต่างๆในตะวันตก การวิเคราะห์
ศิลปกรรมแนวบริสุทธ์ิและแนวประยุกต์ การสะทอ้นให้เห็น
เอกลักษณ์ของบริบททางสังคมและลักษณะร่วม และ
อทิธิพลต่างๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
181211 ประวัตศิาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 

 ตะวันออก            3(2-2-5) 
 History of Oriental Art and design 

 แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิลปะ
ตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะ
กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมตะวันออก  การวิ เคราะห์
ศิลปกรรมที่มีความส าคัญทั้งด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ การสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของบริบททางสังคม
และลักษณะร่วม และอิทธพิลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
181212 ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมท้องถ่ิน 

              3(2-2-5) 
 Thai Wisdom and Indigenous Arts 

 พื้นฐานองค์ความรู้และวิวัฒนาการของ
ศิลปกรรมไทยและท้องถ่ิน ภูมิหลังทางด้านบริบทของ
ศิลปกรรมในสังคมไทย การรับ การแพรอ่ิทธพิล  และการ
เปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ของศิลปกรรมไทยและท้องถ่ิน 
การประยุกต์ความรู้กับกระบวนการสร้างสรรค ์         
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181221  วัสดุและการสร้างสรรค์           3(2-2-5) 
 Materials and Creative 

 การวิ เคราะห์คุณสมบัติ  และหลั กการ
พิจารณาในการเลือกใช้วัสดุและวิธีการที่ ใ ช้ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ และการออกแบบ การสร้างสรรค์
ผลงานที่พัฒนาจากฐานภูมิปัญญาและวัสดุท้องถ่ินใน
ธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ การคน้คว้าหาวัสดุ แนวทาง
และการพัฒนารูปแบบของการสร้างสรรค์ทั้ง 2 มิติและ 3 
มิติ  
181222  ทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ            1(0-3-2) 
 Theory of Conceptual and Materials  

 หลักการและทฤษฎีในการก าหนดและการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้วัสดุ ที่มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 2 มิติ 3 
มิติ 
181223  การสร้างสรรค์ภาพถ่ายและภาพยนตร์ 
              3(2-2-5) 
 Creative Photography and Film 

 หลักการสร้างสรรค์ภาพยนตร์และภาพถ่าย 
คุณค่า เทคนิค ประเภท รูปแบบและองค์ประกอบของ
ภาพยนตร์และภาพถ่าย การใช้และตีความสัญลักษณ์ ใน
ภาพยนตร์และภาพถ่าย การสร้างสรรค์ภาพยนตร์และ
ภาพถ่ายเพื่อตอบสนองแนวคิดเชิงศิลปะและพาณิชย์ 
ความสัมพันธ์และผลกระทบของภาพยนตร์และภาพถ่าย
ต่อสังคม และการวิ เคราะห์ วิจารณ์ภาพยนตร์และ
ภาพถา่ย 

181224  หลักการแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะ 

 และการออกแบบ           3(2-2-5) 
 Principles of Creative Concepts, Art and  

 Design 

 การวิ เคราะห์หลักการ แนวคิด  วิ ธีการ 
ประเภท และรูปแบบในงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและ
การออกแบบ การสร้างผลงานด้วยเทคนิค รูปแบบ และ
ทักษะฝีมือที่ตอบสนองแนวคิด การน าเสนอและเผยแพร่
ผลงาน 

181225  การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์  
                                                           1(0-3-2) 
 Creative Thinking Development 

 สร้างความสัมพันธ์และการสื่อความระหว่าง
แนวคิดและการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และประมวล
แนวคิดและน า เสนอรายงาน การพัฒนาแนวคิดที่
ตอบสนองการสร้างสรรค์ผลงาน การเสวนาเชิงสาธารณ
วิจารณ์ 
181226  ส่ือผสม            3(2-2-5) 
 Mix Media 

 พื้ น ฐ า นท า งปร ะ วั ติ ศ า สต ร์  ห ลั ก ก า ร  
วิวัฒนาการ และการก าหนดแนวคิดหลัก  การวิเคราะห์
เนื้อหา การใช้เทคนิควิธีการ และรูปแบบของผลงาน
สื่อผสม การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์กับสื่อสมัยใหม่  แสง  
เสียง  และการประยุกต์ใช้สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
181331  เคร่ืองป้ันดินเผา            3(2-2-5) 
 Ceramic  

 พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ค่ า  ห ลั ก ก า ร  ทั ก ษ ะ  วิ ธี ก า ร แ ล ะ
คุณสมบัติ เฉพาะของผลงานเค ร่ืองปั้นดิน เผา การ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะหรือการออกแบบเคร่ืองปั้นดินเผา
ในเชิงหัตถกรรมและอุตสาหกรรม   
181332  จิตรกรรม             3(2-2-5) 
 Painting  

  พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณค่ า  ห ลั ก ก า ร  ทั ก ษ ะ   วิ ธี ก า ร แ ล ะ
คุณสมบัติ เฉพาะทาง เทคนิคของการส ร้างผลงาน
จิตรกรรมในเทคนิคต่างๆ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
หรือการออกแบบด้วยเทคนิคจิตรกรรม การผสมกับ
เทคนิคอื่นๆ การสร้างสรรคน์อกสถานที่  
181333 ประติมากรรม            3(2-2-5) 
 Sculpture  

 พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณค่ า  ห ลั ก ก า ร  ทั ก ษ ะ   วิ ธี ก า ร แ ล ะ
คุณสมบัติ เฉพาะทาง เทคนิคของการส ร้างผลงาน
ประติมากรรมในเทคนิคและรูปแบบต่างๆ การสร้างสรรค์
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ผลงานศิลปะหรือการออกแบบน า เสนอใน รูปแบบ
ประติมากรรม การผสมกับเทคนิคอื่นๆ การสร้างสรรค์
ผลงานที่สัมพันธกั์บพื้นที่และสังคม  
181334  ภาพพิมพ์             3(2-2-5) 
 Printmaking 

 พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ค่ า  ห ลั ก ก า ร  ทั ก ษ ะ  วิ ธี ก า ร แ ล ะ
คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของการสร้างผลงานภาพพิมพ์ 
ในเทคนิคและรูปแบบต่างๆ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
หรือการออกแบบด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ การพัฒนาและ
ค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์และการน าเสนอในรูปแบบ
ใหม่ๆ  และการผสมผสานกับเทคนิคอื่นๆ 

181335  การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

              3(2-2-5) 
 Product and Packaging Design 

 หลักการและความหมาย ประเภทของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประวัติศาสตร์การ
ออกแบบผลิต ภัณฑ์ และบรรจุ ภัณฑ์  แนวคิดและ
วัตถุประสงค์การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การ
คน้คว้าข้อมูลออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างเป็น
ระบบ การร่างแบบ การเขยีนแบบ การสร้างหุ่นจ าลองเพื่อ
ทดสอบรูปทรง และการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบ การวางแผนการผลิต การทดสอบต่อกลุ่มผู้ใช้ 
และการน าเสนอผลงาน  
181336 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

 และเคร่ืองประดับ            3(2-2-5) 
 Fashion & Jewelry Design 

  หลักการและความหมาย การออกแบบเคร่ือง
แต่งกายและเคร่ืองประดับ ประวัติศาสตร์ของแฟช่ันเคร่ือง
แต่งกายและเคร่ืองประดับ ตะวันออกและตะวันตก 
รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ วัสดุ เทคนิค และกรรมวิธี แนวคิด
กา รส ร้ า งส ร รค์ ผล ง าน ขอ ง เ ค ร่ื อ ง แ ต่ ง กา ย แล ะ
เคร่ืองประดับ ความสัมพันธ์ระหว่างเคร่ืองแต่งกายกับ
เคร่ืองประดับร่างกาย การวิเคราะห์กระบวนการ การ
ประเมินคุณค่า คุณสมบัติเฉพาะของผลงาน การพัฒนา

ค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ และการผสมผสานกับ
เทคนิคอื่นๆ และการน าเสนอในรูปใหม่ๆ  
181337  การออกแบบตัวอักษรและกราฟิก 

                                                          3(2-2-5) 
 Typography and Graphic Design   

 พื้นฐานทางประวัติและวิวัฒนาการของตัว
อักษรไทยและโรมัน รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในปัจจุบัน 
การสร้างสรรค์แนวคิดในการออกแบบตัวอักษรให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะ สิทธิปัญญา การประยุกต์ใช้ตัวอักษรใน
งานออกแบบกราฟิกและงานผลิตสื่อ การสื่อสารและ
น าเสนอเผยแพรง่านสู่สาธารณะ 

181311 วัฒนธรรมทางสายตา           3(2-2-5) 
 Visual Culture 

 ทฤษ ฎี แ ล ะหลั ก ก า ร ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ปรากฏการณ์  การท าความเข้าใจในการรับรู้ผ่านจักษุ
ประสาท ความหมาย การวิเคราะห์  และตีความจากสื่อ
ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ภาพและรูปทรงสัณฐาน สื่อ
โฆษณา สื่อศิลปะ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์และสิ่งพิมพ์ การ
น ามาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรคแ์ละการด าเนินชวีิต 

181312 ปรัชญาศลิป์           3(2-2-5) 
 Art Philosophy 

 หลักการ ปรัชญา แนวคิด รูปแบบ  และ
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง
และการก าหนดคุณค่าของศิลปะและการออกแบบ บริบท
ทางวิ จิ ต รศิ ลป์ และประยุ กต์ ศิ ลป์ที่ มี อิ ทธิพลห รือ
ความสัมพันธต์่อเศรษฐกจิ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 

181321  การตลาดส าหรับศิลปะและการออกแบบ 

              3(2-2-5) 
 Marketing for Art and Design 

 หลักการตลาดและปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อน
ธุรกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ การวิเคราะห์ด้าน
การตลาดที่เก่ียวขอ้งกับงานศิลปะและการออกแบบ  
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181322 การบูรณาการข้ามศาสตร์กับศิลปะ 

 และการออกแบบ           3(2-2-5) 
 Integrating Multidisciplinary with Art  

 and Design 

 การสร้างและการก าหนดแนวคิดหลัก การ
สร้างสรรค์ผลงาน การค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้
ประกอบตัดสินใจและสร้างแนวคิด การวิเคราะห์เพื่อการ
สร้างสรรค์อย่างมีระบบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างศาสตร์อื่นกับการสร้างสรรค์ศิลปะหรือการ
ออกแบบ การบูรณาการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและ
การออกแบบข้ามศาสตร์สาขาวิชา การน าเสนอข้อมูล
ประกอบการสร้างสรรคแ์ละการอธบิายผลงานเชิงวิชาการ 
การเผยแพรผ่ลงานสู่สาธารณะ 
181323  การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ     1(0-3-2) 
 Integrating Creative 

 การพัฒนาแนวคิด  ทฤษฎี เหตุผลและ
แนวทางการบูรณาการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและ
การออกแบบข้ามศาสตร์สาขาวิชา การเช่ือมโยงแนวคิด
และสร้างผลงานร่วมกับสังคม การเสวนาเชิงสาธารณ
วิจารณ์ 
181324  จิตวิทยาในศิลปะและการออกแบบ 

                                                          3(2-2-5) 
 Psychology in Art and Design 

 แนวคิดของนักจิตวิทยาเก่ียวกับความคิดและ
พฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีตามหลักจติวิทยาเก่ียวกับงาน
ศิลปะและการออกแบบ ผลกระทบจากงานศิลปะและงาน
ออกแบบที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม การน าหลัก
จติวิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานศิลปะและการออกแบบ   
181325 การสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ 

 กับชุมชน            3(2-2-5) 
 Art and design with community 

 หลั ก ก า ร  ก า รบ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเป็นกลุ่ม การก าหนดกลุ่ม
อภิปรายและวิเคราะห์ การวิเคราะห์เช่ือมโยงและสร้าง
ผลงานกลุ่มร่วมกับพื้นที่ ชุมชนหรือสังคม การวิเคราะห์
ประเด็นแก้ปัญหา การสรุปประเด็นแนวคิด การกระจาย

ภาระงาน ได้แก่ ผลงานศิลปะ การออกแบบ การ
ผสมผสาน และการจัดการ การเผยแพรสู่่สาธารณะ 

181326  การบริหารและจัดการโครงงาน 

 สร้างสรรค์กับชุมชน            1(0-3-2) 
 Creative Project Administration and 

 Management in community 

 แนวทางการจัดการและการวางแผนพัฒนา
งานสร้างสรรค์  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค การวางแผน การพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการโครงงานสร้างสรรค์กับชุมชน ทัง้ในรูปแบบงาน
ศิลปะและการออกแบบ การเสวนาเชิงสาธารณะวิจารณ์ 
181411 ศิลปวิจารณ์            3(2-2-5) 
 Art Criticism 

 การวิจารณ์ และประเมินผลงานศิลปะและ
การออกแบบ การเข้าใจในงานศิลปะและการออกแบบ 
หลักการอ้างอิงเชิงศิลปะและวิชาการ  การวิเคราะห์ถึง
กระบวนการคดิของศิลปนิและนักออกแบบ ผลกระทบของ
งานศิลปะและงานออกแบบท่ีมีต่อสังคมและตนเอง 
181421 ระเบียบวิธีวิจัย      3(2-2-5) 
 Research Methodology 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ 
การเลือกสรรหัวข้องานวิจัย สมมติฐานในงานวิจัย การ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล จรรยาบรรณของผู้วิจัย  การ
สรุปผลข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานและน าเสนอ
ผลงานวิจัย 

181422  การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน  3(2-2-5) 
 project management 

 การสื่อความผ่านผลงานสร้างสรรค์ของ
ตนเองด้วยเทคนิค รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สูงขึ้น การ
วิ เคราะห์ประ เด็ นปัญหาห รือที่ มา  การวิ เครา ะห์
แนวความคิดจากผลกระทบเชิงอัตตะและภาวะวิสัย การ
สังเคราะห์แนวคดิสู่การสร้างสรรค์ผลงาน การน าเสนอชุด
โครงการ การวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการปรับปรุง การ
น าเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ 
 

  



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 731 

 

181423 สัมมนา             1(0-3-2) 
 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านที่มา แนวคิด เทคนิคและ
รูปแบบของผลงานสร้างสรรค์  ทั้งด้านศิลปะและการ
ออกแบบ 

181431  ศิลปนิพนธ์         12 หน่วยกิต 

 Art Thesis 

 การออกแบบ การผสมผสาน การวิจัย และ
การจัดการ การน าเสนอหัวข้อ ปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานที่สมบูรณ์และจัดท ารูปเล่มเอกสารวิชาการ
ประกอบการอธิบาย ที่มา แนวความคิด เทคนิค วิธีการ 
การจัดการน าเสนอ การวิ เคราะห์และสรุป การจัด
แสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการและการสัมมนา
ทรรศนะวิจารณ์ 
183111 ประวัตศิาสตร์ศิลปะการแสดง   3(3-0-6) 
 Performing Arts History 

 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ 
ของตะวันออก ตะวันตก และไทย ในเร่ือง    การเกิด การ
พัฒนา การคงอยู่ การเปลี่ยนแปลง ของรูปแบบ เนื้อหา 
และบทบาทหน้าท่ีในสังคม เศรษฐกจิ และ วัฒนธรรม 

183121 องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง 
                                                          3(2-2-5) 
 Elements and Techniques  

 รูปแบบและหน้าที่ใช้สอยของการแต่งกาย 
อุปกรณ์การแต่งกาย การแต่งหน้า ฉากและแสง เทคนิค
พิเศษท่ีใช้ในศิลปะการแสดง 
183131 การร าเพลงช้า และเพลงเร็ว     3(2-3-6) 
 Pleng Cha and Pleng Reo Dances         

 ประวัติ  พัฒนาการ นาฏยลักษณ์  ดนตรี
ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการร าเพลงช้า เพลงเร็ว 

183132 การร าแม่บทและระบ ามาตรฐาน  
                                                          3(2-3-6) 
 Ram Mae Bot and Classical Rabam 

 ประวัติ  พัฒนาการ นาฏยลักษณ์  ดนตรี
ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการร าแม่บทและ
ระบ ามาตรฐาน 

183141 ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา 
 แบบบุรุษเพศ           3(2-3-6) 
  Lanna Folk Performing Arts in  

 Masculine Style 

 ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 
ด นต รี ป ร ะ กอบ  เ ค ร่ื อ ง แ ต่ ง ก า ย  ก า ร แ ส ด ง ของ
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาแบบบุรุษเพศ 

183151 จลนศิลป์            3(2-3-6) 
  Kinetic Arts 

  ความรู้ความเข้าใจเร่ืองร่างกายมนุษย์และ
อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ และการ
เคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ การใช้พลัง ช่องว่าง ทิศทาง 
เจตนารมณ์ และปัจจัยต่างๆ ในการเคลื่อนไหว  
183152  ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1        3(2-3-6) 
 Contemporary in Performing Arts I 

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 
ดนต รีประกอบ  เค ร่ื อ ง แต่ ง กาย   กา รแสด งของ
ศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับเบื้องต้น 

183212  ทฤษฏีและการวิจารณ์ศิลปะการแสดง 
              3(3-0-6) 
   Theories and Criticism Performing Arts  

   ทฤษ ฎีศิ ลปะการแสด งของต ะวั นออก 
ต ะ วั น ต ก  แ ล ะ ไ ทย  ทฤษ ฎี อื่ น  ๆ  ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ
ศิลปะการแสดง การวิจารณ์ศิลปะการแสดง  
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183222 ศิลปะการแสดงทางส่ือสมัยใหม่ 3(2-3-6) 
  Performing Arts in Modern Media 

  หลักการ วิธีการแสดงผ่านสื่อสมัยใหม่ การ
ออกแบบ เทคนิคการน าเสนอ การบันทึกภาพ  และเสียง 
การล าดับภาพ การบรรยาย และการพากย์ 
183233 ละครนอก            3(2-3-6) 
   Lakon Nok  

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 
ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการแสดง 
ละครนอก 

183253  ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2        3(2-3-6) 
  Contemporary in Performing Arts II 

  ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 
ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการแสดงร่วมสมัย
ระดับปานกลาง  
183334   ละครใน            3(2-3-6) 
   Lakon Nai  

   ประวัติ  พัฒนาการ นาฏยลักษณ์  ดนตรี
ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการแสดงละครใน 

183242   ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา 
 แบบสตรีเพศ           3(2-3-6) 
   Lanna Folk Performing Arts in Feminine  

 Style 

 ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 
ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการแสดงของ
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาแบบสตรีเพศ 

183243 ศิลปะการแสดงของราชส านักล้านนา 
              3(2-3-6) 
  Performing Arts of Royal Lanna Court 

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 
ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการแสดงของ
ศิลปะการแสดงราชส านักล้านนา 
183313 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5)   
   Research Methodology  

   ความหมายและความส าคัญของการวิจัย 
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย การเลือกแบบ และวิธีการ

วิจัย การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและการ
น าเสนอรายงานการวิจัย  
183314 การวิจัยทางด้านศิลปะการแสดง 
                                                          3(2-2-5)  
 Research for Performing Arts 

 ความหมายและความส าคัญของการวิจัย
ทางด้านศิลปะการแสดง ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
การเลือกแบบและวิธีการวิจัย การสร้างแบบเก็บข้อมูล 
การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนและการน าเสนอรายงานการวิจัย เพื่อ
ศิลปะการแสดง 
183323  วรรณกรรมและการประพันธ์บทการแสดง 
              3(2-2-5) 
  Literature and Script Writing for  

 Performing Arts 

  วรรณกรรมเพื่อศิลปะการแสดง การเขียนบท
ส าหรับการแสดง โครงเร่ือง บุคลิกภาพตัวละคร ความคิด 
ค าพูด ดนตรีและเสียงประกอบ ค าบรรยายฉากและเคร่ือง
แต่งกาย การล าดับฉาก การล าดับภาพ การเขยีนบท 

183324 การจัดการศิลปะการแสดง       3)2-2-5) 
  Performing Arts Management 

  หลักการจัดการศิลปะการแสดง องค์กรการ
แสดง โรงแสดง คณะแสดง การแสดงเวที, การแสดงผ่าน
สื่อ, การแสดงสัญจร กฎหมายเก่ียวกับศิลปะการแสดง 
จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธนิักแสดง ลิขสิทธิ์ทางปัญญา 
183325   การออกแบบศิลปะการแสดง    3(2-3-6) 
   Choreography  

  ห ลั ก ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ กอบ
ศิลปะการแสดง การออกแบบท่าทาง การแปรแถว ดนตรี
และเคร่ืองแต่งกาย เพื่อศิลปะการแสดง 
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183326   การออกแบบการแต่งหน้าและท าผม  
 เพื่อศิลปะการแสดง           3(2-2-5) 
 Make up Design and Hair design for  

 Performing Arts  

 หลักการออกแบบการแต่งหน้าและท าผม 
ส าหรับการแสดงบนเวที เคร่ืองส าอาง การปรับพื้นฐาน
โครงหน้า การแต่งหน้าย้อนยุค การแต่งหน้าส าหรับ
นักแสดงชาย การแต่งหน้าส าหรับนักแสดงหญิง ตามบท
ของการแสดง  
183327  การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

 ศิลปะการแสดง           3(2-2-5) 
 Costume Design for Performing Arts 

 หลักการและปฏิบัติการการออกแบบเคร่ือง
แต่งกาย ส าหรับการแสดงบนเวทีและทางโทรทัศน์   
รูปแบบ กรรมวิธีการผลิต คุณสมบัติ และโอกาสใช้สอย
ของเคร่ืองแต่งกายตามเพศ ชุดประจ าชาติ เทศกาล อาชีพ 
อายุและยุคของตัวละคร 
183328   การออกแบบฉากศิลปะการแสดง  
                                                          3(2-2-5) 
 Scenery Design for Performing Arts 

 หลักการและปฏิบัติการออกแบบฉาก วัสดุที่
ใ ช้ ในการสร้างฉาก การติดตั้ งและการเปลี่ยนฉาก                 
การออกแบบฉากบนเวท ีการออกแบบฉากทางโทรทัศน์ 
183335   การร าเพลงหน้าพาทย์           3(2-3-6) 
   Napat Dance 

 ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 
ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการร าเพลงหน้าพาทย์ 
183336   ละครชาตรี            3(2-3-6) 
   Lakon Chatri  

   ประวัติ  พัฒนาการ นาฏยลักษณ์  ดนตรี
ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการแสดงละครชาตรี 

183337  ละครพันทาง           3(2-3-6) 
  Lakon Panthang  

  ประวัติ  พัฒนาการ นาฏยลักษณ์  ดนตรี
ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการแสดงละครพันทาง 

183338  ละครดึกด าบรรพ์           3(2-3-6) 
  Lakon Dukdamban  

  ประวัติ  พัฒนาการ นาฏยลักษณ์  ดนตรี
ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการแสดงละครดึกด าบรรพ์ 
183339  โขน            3(2-3-6) 
 khon 

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 
ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการแสดงโขน 

183354 ศิลปะการแสดงอาเซยีน           3(2-3-6) 
   Performing Arts of ASEAN 

 รูปแบบ เนือ้หา บทบาทของศิลปะการแสดงที่
ส าคัญในมิติทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
183355  การเต้นบัลเล่ต์เบ้ืองต้น           3(2-3-6) 
   Basic Ballet  

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 
ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการเต้นบัลเล่ต์
เบื้องต้น 

183356  การเต้นแจ๊สเบ้ืองต้น           3(2-3-6) 
  Basic Jazz Dance 

  ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 
ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการเต้น 

แจส๊เบื้องต้น 

183361   ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์ล้านนา3(2-3-6) 
  Performing Arts of Ethnic Lanna 

 ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 
ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการฟ้อนร าของชาติ
พันธุใ์นล้านนา 
183362 ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์ลุ่มน้ าโขง 
                                                          3(2-3-6) 
 Performing Arts of Ethnic Maekong  

 Basin 

  ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 
ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการฟ้อนร าของชาติ
พันธุล์ุ่มน้ าโขง  
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183363  ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์เอเชีย  3(2-3-6) 
   Performing Arts of Ethnic ASIA 

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏยลักษณ์ ประเภท 
ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการแสดงชาติพันธุ์ใน
เอเชีย 

183371   ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 1   3(2-2-5) 
 Performing Art Television I 

  หลักการและวิธีการแสดงอารมณ์ทางสีหน้า 
การเคลื่อนไหวร่างกาย การพูด ผ่านกล้องโทรทัศน์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของกล้องโทรทัศน์ 
มุมกล้อง ประเภทของภาพการเรียงล าดับภาพ กับ
วัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายทางศิลปะการแสดง 
183372 ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 2  3(2-2-5) 
 Performing Arts for Television II 

 หลักการและวิธีการแสดงฟ้อนร าและละคร 
ผ่านกล้องโทรทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะการแสดง
ระบ าและละคร บทโทรทัศน์ ฉาก แสง เคร่ืองแต่งกาย และ
การท างานของกล้องโทรทัศน์  
183373  การผลิตรายการแสดงและการก ากับ 

 การแสดงทางโทรทัศน์           3(2-2-5) 
 Television Production and Directing 

 การก าหนดแนวคิด รายการแสดงทาง
โทรทัศน์ การก าหนดแนวรูปแบบการแสดงทางโทรทัศน์ 
การคัดเลือกผูแ้สดง การก ากับการฝึกซ้อม การก ากับการ
แสดง การล าดับภาพการแสดงทางโทรทัศน์ 
183415 สัมมนา                1(0-3-2)  
  Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ 
ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านศิลปะการแสดง 
183416  ศิลปะการแสดงนิพนธ์            6 หน่วยกิต 

 Performing Art Thesis 

 การประมวลความรู้ทางศิลปะการแสดง ด้าน
การอนุ รักษ์ ด้านการสร้างสรรค์ การจัดท าเอกสาร
วิชาการประกอบการอธบิาย แนวความคดิ วิธีการ การจัด

น าเสนอ การวิ เคราะห์และสรุป การจัดการแสดงสู่
สาธารณชน 

183481  การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ง า น ท า ง ด้ า น
ศิลปะการแสดงในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และ
เอกชน 

183482 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co – operative Education 

   การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานทางด้านศิลปะการแสดงใน
สถานประกอบการทัง้ภาครัฐ และเอกชน 

184111  ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 
                                                           4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design I 

 พื้นฐาน ทฤษฎีและแนวทางการออกแบบที่
โล่งว่างภายในของสถาปัตยกรรม รูปแบบการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ความต้องการของ
ผู้ใช้ ความสัมพันธ์พื้นที่ ใ ช้สอย การออกแบบสัดส่วน 
รูปทรง สุนทรียภาพ และระบบในอาคาร 
184121 การเขียนภาพ            3(1-4-4) 

 Drawing and Painting 

 พื้นฐานการวาดภาพศิลปะ ภาพเรขาคณิต
ด้วยดินสอ การใช้สีน้ า อุปกรณ์เขียนภาพ  การวาดเส้น 
การเขียนภาพหุ่นนิ่ง สัดส่วน แสงเงา การเขียนทัศนียภาพ
ภายนอกและภายใน 

184122 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ  และ
 พื้นฐานการออกแบบ            3(1-4-4) 

 Composition Art and Fundamental 

 Design 

 หลักการออกแบบทางศิลปะ  จุด เส้น ระนาบ 
แสง เงา ทฤษฎีสี การจัด องค์ประกอบทางศิลปะ การ
น า เสนอผลงาน  2 มิติ  และ  3 มิติ  การออกแบบ
สถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน การวิ เคราะห์  สังเคราะห์  
ก า ห น ด แน วคิ ด ใ น ก า รออกแบบสถาปั ต ย ก ร รม 
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ความสัมพันธ์ของประโยชน์ใช้สอย ที่ว่าง รูปทรง ระบบ
โครงสร้าง 
184123 พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน    3(1-4-4) 

 Basic Interior Architecture  

 หลักการเบื้องต้นการจัดที่โล่งว่างภายใน การ
ใช้สอยพื้นที่ ขนาด สัดส่วนและการออกแบบเคร่ืองเรือน 
ลักษณะกายภาพของมนุษย์ กับความต้องการในการใช้
พืน้ที่ ภาวะความน่าสบาย 

184124 การเขียนแบบเบ้ืองต้น            3(1-4-4) 

 Basic Drafting 

 การเขียนแบบโดยใช้เคร่ืองมือเขียนแบบ 
อักขระ ตัวเลข รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต ภาพ 3 มิติ การ
เขียนทัศนียภาพภายใน สัญลักษณ์ตามมาตรฐานของงาน
สถาปัตยกรรมภายใน 

184211 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 

               4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design II 

 ทฤษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารที่พักอาศัย  การจัดพื้นที่โล่ง
ว่าง การจัดวางเคร่ืองเรือน ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์
พืน้ที่ใช้สอย องค์ประกอบอาคาร จติวิทยาผูใ้ช้งาน สภาวะ
แวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้างและ
ระบบอุปกรณ์อาคาร 
184212 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 

               4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design III 

 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดวางพื้นที่ใช้สอยใน
อาคารสาธารณะขนาดเล็กประเภทร้านอาหาร การจัด
พื้นที่โล่งว่าง การจัดวางเคร่ืองเรือน ประโยชน์ใช้สอย 
ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบอาคาร จิตวิทยา
ผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ
โครงสร้างและระบบอุปกรณ์อาคาร 
 

 

 

184213 แนวความคิดในการออกแบบ  
              3(2-2-5) 

 Design Concepts  

 ที่มาของแนวความคิด แรงบันดาลใจ การ
ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการการ
วิ เคราะห์  สัง เคราะห์   แนวคิดที่ ใ ช้ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน  
184221 เทคนิคการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
 ภายใน             3(1-4-4) 

 Presentation Techniques for Interior 

 Architecture  

 เทคนิคของการน าเสนอผลงานการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมภายใน การเขยีน  แปลน รูปด้าน รูปตัด 
ทัศนียภาพ แบบขยายและหุ่นจ าลอง  นิทรรศการผลงาน
การออกแบบ โดยการประยุกต์ใช้องค์ประกอบของ แสง สี 
เสียง และเงา 
184231 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1 
               3(1-4-4) 

 Interior Structure I  

 วั ส ดุ  เ ท คนิ ค ก า รติ ด ตั้ ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
สถาปัตยกรรมภายในอาคาร วิธีการต่อชน การประสาน
และการติดตั้งเคร่ืองเรือน  เขยีนแบบโครงสร้าง แบบขยาย
รายละเอียดเคร่ืองเรือน และงานตกแต่งภายใน 

184232 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2 

               3(1-4-4) 

 Interior Structure II 

 ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม
ภายใน แบบก่อสร้างเคร่ืองเรือนที่เก่ียวข้องกับโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมภายใน แบบขยาย ตามหลักเกณฑ์ของ
โครงสร้าง 
184233 โครงสร้างอาคาร           3(2-2-5) 

 Building Structure 

 คุณสมบัติของไม้และเหล็ก แรงอัด แรงดึง 
แรงเค้นร่วม การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้าง
เหล็ก  การออกแบบรอยต่อของโครงสร้าง  ตั้งแต่ฐานราก
จนถงึหลังคา งานการเช่ือมโครงเหล็ก 
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184241 ออกแบบสถาปัตยกรรม           3(2-2-5) 

 Architectural Design  

 หลักการ แนวความคิดและปฏิบั ติ กา ร
ออกแบบเบื้องต้นส าหรับบ้านพักอาศัย การจัดผังบริเวณ 
และผังอาคาร การจัดพื้นที่ ใ ช้สอย  สภาพแวดล้อม 
โครงสร้างสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมสีเขียว และ
สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน 

184242 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการเขียนแบบ
 สถาปัตยกรรมภายใน            3(1-4-4) 

 Basic Computer Drafting for Interior 

 Architecture 

 ความ รู้ เบื้ องต้นในการใ ช้ฮา ร์ดแว ร์และ
ซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน การ
ฝึกหัดเขียนแปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย และการใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ 

184311 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 

               4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design IV 

 ทฤษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายใน อาคารพาณิชย์ประเภทอาคาร
ส านักงาน การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัดวางเคร่ืองเรือน 
ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบ
อาคาร จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์
งานออกแบบ โครงสร้างและระบบอุปกรณ์อาคาร  
184312 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 

               4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design V 

 ทฤษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ประเภท
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัด
วางเคร่ืองเรือน ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้
สอย องค์ประกอบอาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน 
สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้าง
และระบบอุปกรณ์อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล 

 

184321 ประวัตศิาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 

              3(3-0-6) 

 History of Interior Architecture 

 ประวัติความเป็นมาและรูปแบบของงาน
ออกแบบสถาปั ต ย ก ร รมภา ย ใ นตั้ ง แต่ ส มั ย ก่อน
ประวัติศาสตร์ ถึงสมัยใหม่ ความสัมพันธ์และอิทธิพลของ
วัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อการแสดงออกทางศิลป์ และงาน
สถาปัตยกรรมภายในร่วมสมัย 

184322 พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย       3(3-0-6) 

 Basic Thai Architecture 

 พื้นฐานและวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรม
ไทย ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับ
สังคมไทยและความเช่ือถือ  ระบบโครงสร้างของอาคาร
พืน้ถ่ิน  ที่มีพื้นฐานมาจากแบบประเพณีนิยม ลวดลายและ
ศิลปะของการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมไทย 

184331  วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอาคาร 1
              3(3-0-6) 

 Materials and Technologies Building I 

 หลักการพื้นฐานเก่ียวกับวัสดุก่อสร้างและ
ตกแต่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารและงานระบบสุขาภิบาล 
ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่าง ระบบดับเพลิง ระบบเสียง ระบบกรอบอาคาร
และการประหยัดพลังงาน 

184332  ออกแบบเคร่ืองเรือน และเทคโนโลยี
 เคร่ืองเรือน             3(1-4-4) 

 Furniture Design and Furniture 

 Technology 

 การออกแบบเคร่ืองเรือน  แนวความคิดของ
นักออกแบบเคร่ืองเรือนที่มีช่ือเสียง เทคนิคและวิธีการ
ผลิตเคร่ืองเรือน วัสดุ ประโยชน์ใช้สอย โครงสร้าง วิธีการ
สร้างแบบจ าลองประกอบ วัสดุ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล 
ทฤษฎี เทคนิคของการสร้างเคร่ืองเรือน ความปลอดภัยใน
งานการผลิตเคร่ืองเรือน  
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184333 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอาคาร 2
              3(3-0-6) 

 Materials and Technologies Building II 

   หลักการพื้นฐานเก่ียวกับวัสดุก่อสร้างและ
ตกแต่ง เทคโนโลยีกับการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคาร
ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุตามหลักการออกแบบเพื่อ
มวลชน ระบบขนส่งในอาคารและระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

184341 ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับในอาคาร
              3(2-2-5) 

 Landscape and Interior Planting 

 หลักการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม รูปแบบ
และองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ขั้นพื้นฐาน ชนิดของพันธ์พืช 
การปลูกการเลือกใช้ การดูแลรักษา เทคนิคการออกแบบ
ตกแต่งภายในอาคารด้วยไม้ประดับ งานระบบอาคารที่
เก่ียวขอ้ง และสถาปัตยกรรมสีเขยีว  
184342 การประมาณราคาและการบริหารงาน
 ก่อสร้างเบ้ืองต้น           2(2-0-4) 

 Cost Estimate and Fundamental in 

 Construction Management 

 หลักการ  ระบบการบริหารจัดการการ
ก่อสร้างและการควบคุม การประมาณราคาและควบคุม
งบประมาณงานก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย กฏหมาย
ควบคุมอาคาร 
184351 การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรมภายใน
               3(1-4-4) 

 Photography for Interior Architecture  

 ทฤษฎีวิธีการใ ช้กล้อง ถ่ายภาพเพื่ อการ
ถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพ การน าเสนอ
ผลงานการถ่ายภาพ 

184352 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก
 และการสร้างภาพ 3 มติิ           3(1-4-4) 

 Computer Graphic and Generated 3D 

 Model  

 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก
ส าหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน  การน าเสนองาน
สถาปัตยกรรมภายในด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 2 มิติ 
และ 3 มิติ  
184411 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 

               4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design VI 

 ทฤษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ประเภท
โรงแรม การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัดวางเคร่ืองเ รือน 
ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบ
อาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การ
สร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้างและระบบอุปกรณ์
อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล 

184412 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 

               4(1-6-5) 

 Interior Architectural Design VII 

  ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บบ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะ ขนาดใหญ่พิเศษ
ประเภท โรงพยาบาลและคลินิกเพื่อสุขภาพ คลินิกเสริม
ความงามและ สปา การจัดพืน้ที่โล่งว่าง การจัดวางเคร่ือง
เ รือน  ประโยชน์ ใ ช้สอย  ความสัมพันธ์พื้ นที่ ใ ช้สอย 
องค์ประกอบอาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะ
แวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้างและ
ระบบอุปกรณ์อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล 

184413  ออกแบบตกแต่งแบบไทย และล้านนา 
               3(1-4-4) 

 Thai and Lanna Decoration Design 

 องค์ประกอบ คุณค่าของการตกแต่งแบบไทย 
ลักษณะการใช้ลวดลายไทยที่มีเอกลักษณ์ วิวัฒนาการ คติ
ความเช่ือ ในการตกแต่งของไทย รูปแบบเคร่ืองเรือน
เคร่ืองใช้ของไทย องค์ประกอบ คุณค่าของการตกแต่งแบบ



738 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

ล้านนา  ลักษณะการใ ช้ลวดลาย  การออกแบบที่ มี
เอกลักษณ์ วิวัฒนาการ คติความเช่ือ ในการตกแต่งแบบ
ล้านนา รูปแบบเคร่ืองเรือนเคร่ืองใช้ การปฏิบัติออกแบบ
งานสถาปัตยกรรมภายใน 

184431 แสงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
 ภายใน            3(3-0-6) 

 Lighting for Interior Architectural 

 Design 

 ทฤษฎี องค์ประกอบทางเทคนิค  พฤติกรรม
ในการตอบสนองของมนุษย์กับการออกแบบการส่องแสง
สว่าง  วิธีการใช้แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ภายใน
อาคารประเภทต่าง ๆ กรณีตัวอย่างการออกแบบการใช้
แสงในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ผลกระทบใน
ด้านความประหยัด  
184432 การปรับปรุงอาคาร           3(2-2-5) 

 Building Renovation 

 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอาคารเก่าให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานในรูปแบบใหม่  การแก้ไข
โครงส ร้า งอาคารและวัสดุหุ้ มผิ ว โครงส ร้า ง  การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นที่การใช้งานและการเปลี่ยนแปลง
ระบบโครงสร้าง วงจรชีวิตอาคาร การจัดรูปแบบอาคาร
ใหม ่

184441 วัฒนธรรมและคติความเ ช่ือ ล้ านนา                          
                                            3(3-0-6) 

 Lanna Culture and Belief 

 ประวัติศาสตร์ของชุมชนล้านนาไทย วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและความเช่ือ ที่ส่งผลต่อการสร้างผลงาน
สถาปัตยกรรมล้านนา และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านวัฒนธรรมกับการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วม
สมัย 

184442 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมข้ันพื้นฐาน
               3(1-4-4) 

 Fundamental in Architectural Conservation 

 ห ลั ก ก า ร ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ  และการวิ เคราะห์คุณค่าและ

ความส าคัญขององค์ประกอบต่างๆ   ศึกษาปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม และข้อจ ากัดต่างๆ ในงานการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม 

184443  การฝึกงานวิชาชีพ         6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม สาขา
สถาปัตยกรรมภายใน ในส านักงานหรือภาคสนามเพื่อให้
ได้สัมผัสกับงานสถาปัตยกรรมภายในที่แทจ้ริง 
184511 เตรียมวิทยานิพนธ์           3(0-6-3) 

 Thesis Preparation 

 เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทบทวน
ทฤษฎี รวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษา ศึกษาที่ตั้งโครงการ 
ผู้ใช้งาน กฎหมายและเทศบัญญัติ การเตรียมวิทยานิพนธ์
ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  
184512 วิทยานิพนธ์          9 หน่วยกิต 

 Thesis 

 ประมวลความรู้ วิเคราะห์ความต้องการพืน้ที่
ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย ผังบริเวณ การจัดวาง
แปลน แนวความคิดในการออกแบบ การออกแบบ การ
เขียนแบบก่อสร้าง และการแสดงผลงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน  
184541 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชพี 

              3(3-0-6) 

 Law and Professional Practice 

 กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ การ
ปฏิบัติระหว่างลูกค้าและสถาปนิกผู้ออกแบบ กลไกการ
ท างานในส านักงานสถาปนิกและควบคุมงานก่อสร้าง 
เอกสารสัญญาการออกแบบ สัญญาก่อสร้าง สัญญา
บริการภายในตึก  ด้านธุรกิจ จรรยาบรรณวิ ชา ชีพ 
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ขอ้บัญญัติ เทศบัญญัติ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับงานสถาปัตยกรรมภายใน  
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184542 สัมมนา             1(0-2-1) 

 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน 

184551 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้น ถ่ิน
 ล้านนา            3(3-0-6) 

 Arts and Vernacular Architecture of 

 Lanna 

 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินในยุค
ล้านนา รูปแบบ และความสัมพันธ์ระหว่างผลงาน
ศิลปกรรมและอิทธิพลที่มีการสืบสานมาถึงงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

184552  ออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ 

               3(1-4-4)  

 Exhibition and Museum Design 

 หลักการ องค์ประกอบในการจัดนิทรรศการ
และพิพิธภัณฑ์ เนื้อที่ใช้สอย รูปทรง แสง สี วัสดุ การสื่อ
ความหมาย เร่ืองราว สัญลักษณ์ และจิตวิทยาในการ
ออกแบบพื้นที่การจัดส่วนแสดงนิทรรศการ ปฏิบัติการ
ออกแบบนิทรรศการ ทัง้แบบช่ัวคราว และแบบถาวร 
185111 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 

 ข้ันพื้นฐาน 1                           3(1-4-4) 
 Basic of Western Music Instrumental  

 Skills and Ensemble I  

 ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน 
เทคนิคการวางนิ้ว โครงสร้างของเคร่ืองดนตรี สรีระของ
คอ ปาก การดูแลรักษาอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี หรือการดูแล
สุขภาพที่เก่ียวข้องกับการผลิตเสียงร้อง การฟังเสียง ฝึก
โสตทักษะ การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์   บันไดเสียงไมเนอร์ 
อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่
เห็น และการบรรเลงรวมวงดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
ประเภทต่าง ๆ  

185112    ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 

 ข้ันพื้นฐาน 2                           3(1-4-4) 
         Basic of Western Music Instrumental 

  Skills  and Ensemble II                  

             เทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียง การออก
เสียงที่ดี  ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่ เ ร็วขึ้น               
การเล่น หรือการร้องให้ถูกจังหวะ ระดับเสียง การเล่น
บันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การ
เล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลง
รวมวงบทเพลงประเภทต่าง ๆ  
185113 การอ่านโน้ตสากลและการฝึก 

 โสตประสาท  1                       3(2-2-5) 
 Sight-Singing and Aural Training I 

 วิธีการร้อง การอ่านโน้ตสากลระบบย้ายเสียง
โทนิค ระดับพื้นฐาน การฟังทางเดินคอร์ดพื้นฐาน และ
ทักษะการบันทึกโน้ตดนตรีสากลจากการได้ยิน 

185114    การอ่านโน้ตสากลและการฝึก 

 โสตประสาท  2                       3(2-2-5) 
               Sight-Singing and Aural Training II 

 วิธีการร้อง การอ่านโน้ตดนตรีสากลระบบ
ย้ายเสียงโทนิคในบันไดเสียงเมเจอร์  ไมเนอร์ อย่างน้อย 2 
ชาร์ป  2 แฟล็ต  ทักษะการบันทึกโน้ตดนตรีสากลจาก
เสียงและท านองที่ได้ยิน การร้อง การบันทึกโน้ตท านองคู่
และการย้ายบันไดเสียงขัน้พืน้ฐาน                   
185115  คีย์บอร์ดข้ันพื้นฐาน                 3(2-2-5) 
                Basic of keyboard  Skills 

 คีย์บอร์ดระดับพื้นฐาน การเล่นบันไดเสียง
เมเจอร์  ไมเนอร์ อาร์เปจโจ อย่างน้อย 2 ชาร์ป 2 แฟลต 
1-2 ช่วงเสียง การเล่นอาร์เปจโจ  1 ช่วงเสียง การเล่นบท
เพลงอย่างน้อย 2 บทเพลง           
185116 ทฤษฎีดนตรีสากล 1           3(3-0-6) 
 Theory of Western Music  I 

 ความหมายของตัวโน้ต ตัวหยุด เคร่ืองหมาย
ก ากับจังหวะ โครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ 
โครมาติก โมด ขั้นคู่เสียง โน้ตประดับต่าง ๆ ทรัยแอด  
คอร์ด และการพลิกกลับ  
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185117 ทฤษฎีดนตรีสากล 2                3(3-0-6) 
                Theory of Western Music II 

  ทฤษฎีการประสานเสียง จุดพักประโยคของ
เพลงแบบต่าง ๆ การใช้คอร์ด โดมินันท์เซเวนซ์ การพลิก
กลับ พืน้ฐานการเขยีนประสานเสียง 4 แนว และการใช้โน้ต
นอกคอร์ดแบบต่าง ๆ  
185211 ทฤษฏีการประสานเสียง 1         3(3-0-6) 
           Theory of Harmony  I  

 การวางเสียงประสาน การวางแนวเสียง การ
ประสานเสียงที่มีการย้ายบันไดเสียง การใช้คอร์ดร่วม  
การใช้คอร์ด 7 9 11 และ 13 และการประสานเสียงจุดพัก
ประโยคเพลง 
185212 ทฤษฎีการประสานเสียง 2        3(3-0-6) 
 Theory of Harmony II 

 การประสานเสียงที่เป็นซีเควนซ์ การด าเนิน
คอร์ด การวางคอร์ด การวิเคราะห์เสียงประสาน การสร้าง
แนวท านองและประสานเสียงโดยใช้ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์
และไมเนอร์ และศิลปะการใช้โครมาติกคอร์ดรูปแบบต่าง ๆ 

185221  คีย์บอร์ด 1                              3(1-4-4) 
 Keyboard  I 

 การปฏิบัติคีย์บอร์ดระดับพื้นฐาน การวางนิ้ว 
การใช้ข้อมือและแขน ท่าทางการบรรเลง การเล่นอาร์เปจโจ 
การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ 
บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ 1-2 ช่วงเสียง การเล่นบท
เพลงสมัยต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน 

185222 คีย์บอร์ด 2                             3(1-4-4) 
 Keyboard II 

 ฝึกการเล่นเพเดิล อาร์เปจโจ บันไดเสียง
เมเจอร์  และบันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ อย่างน้อย 2 
ช่วงเสียง การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่ เห็น การควบคุม
น้ าหนักมือ-นิว้ การเล่นดัง-เบา การเล่นบทเพลงสไตล์ โพ
ลิโพนี  บทเพลงสมัยต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน 

185223 ขับร้อง 1                                3(1-4-4) 
 Voice I 

 หลักการใช้เสียงในการขับร้องสากลพื้นฐาน 
ท่าทางการร้องเพลง การควบคุมลมหายใจขณะขับร้อง 

การผลิตเสียง การออกเสียงพยัญชนะ  สระ เสียงควบกล้ า
ที่ถูกต้อง ขับร้องบันไดเสียง การร้องซอลเฟจจิโอ   และ
การบ ารุงรักษาเสียง  
185224  ขับร้อง 2                                3(1-4-4) 
 Voice II 

 หลั กกา ร ใ ช้ เ สี ย ง ใ นการขั บ ร้ อ ง ส า กล                    
การควบคุมลมหายใจขณะขับร้อง การฝึกกระบังลม               
การผลิตเสียง  การวางต าแหน่งของลิ้น ริมฝีปาก และ
ขากรรไกรให้สัมพันธ์กับการออกเสียง การออกเสียง
พยัญชนะ  “ d” “w” “v” “m” “ng” “z” “s” และ  “ th”             
การขับร้องบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ การร้อง
บทเพลงสมัยต่าง ๆ เป็นภาษาอิตาเลียน ภาษาเยอรมัน 
หรือภาษาอังกฤษท่ีคัดเลือกจากเพลงโอเปร่า 
185225     เคร่ืองสาย 1                           3(1-4-4) 
 String  I 

            วิธีการสี การใช้คันชัก การตั้งเสียง โครงสร้าง
ของเคร่ืองสายสากล การใช้ การดูแลรักษาอุปกรณ์
เคร่ืองสาย การเกิดเสียง การเล่นบันไดเสียง การอ่านโน้ต
ดนตรีทันทีที่เห็น การเทียบเสียงให้เป็นมาตรฐาน และการ
ปฏิบัติบทเพลงในระดับพื้นฐาน 

185226 เคร่ืองสาย 2                           3(1-4-4) 
 String  II 

 การผลิตเสียง การตั้งเสียง ทักษะการอ่าน
โน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นให้ถูกจังหวะและระดับ
เสียง ฝึกบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ 
การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่ เห็น  การเทียบเสียงให้เป็น
มาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ  
185227    กีต้าร ์1                                  3(1-4-4) 
          Guitar I 

 เทคนิคการใช้นิ้ วแบบต่าง  ๆ โครงสร้าง
ของกีต้าร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีต้าร์ การเล่นบันไดเสียง  
การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่ เห็น  การเทียบเสียงให้เป็น
มาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ ในระดับพื้นฐาน
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185228   กีต้าร ์2                                  3(1-4-4) 
 Guitar  II 

 เทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียง ทักษะการ
บรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่นให้ถูก
จังหวะ ระดับเสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียง
ไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรี
ทันทีที่เห็น การเทียบเสียงให้เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติบท
เพลงกีต้าร์ประเภทต่าง ๆ 

185229 เคร่ืองลมไม้ 1                          3(1-4-4) 
 Woodwind  I 

 เทคนิคการปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ โครงสร้าง  
การดูแลรักษาอุปกรณ์ การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันได
เสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น  
การเทียบเสียงให้เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงใน
ระดับพื้นฐาน   
185231 เคร่ืองลมไม้ 2                         3(1-4-4) 
 Woodwind  II 

 เทคนิคการปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ โครงสร้าง การ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ การเกิดเสียง ทักษะการบรรเลงใน
อัตราจังหวะที่ เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่นบันไดเสียง
เมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝกึหัด  
การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่ เห็น  การเทียบเสียงให้เป็น
มาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงประเภทต่าง ๆ   
185232   เคร่ืองทองเหลือง 1                   3(1-4-4)  
 Brass Practice I 

 เ ท คนิ ค ก า รป ฏิ บั ติ เ ค ร่ื อ ง ทอ ง เ ห ลื อ ง 
โครงสร้าง การดูแลรักษาอุปกรณ์ การผลิตเสียง การเล่น
บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่น
แบบฝกึหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันททีี่เห็น การเทยีบเสียงให้
เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงในระดับพื้นฐาน 

185233   เคร่ืองทองเหลือง 2                  3(1-4-4) 
 Brass  II 

 เ ท คนิ ค ก า รป ฏิ บั ติ เ ค ร่ื อ ง ทอ ง เ ห ลื อ ง 
โครงสร้าง การดูแลรักษาอุปกรณ์ การผลิตเสียง ทักษะ
การบรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่น
บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่น

แบบฝึกหัด  การเทียบเสียงให้เป็นมาตรฐาน การอ่านโน้ต
ดนตรีทันททีี่เห็น และปฏิบัติบทเพลงประเภทต่าง ๆ   
185234    เคร่ืองกระทบ 1                       3(1-4-4) 
 Percussion  I 

 เทคนิคการปฏิบัติเคร่ืองกระทบ โครงสร้าง 
การดูแลรักษาอุปกรณ์ การผลิตเสียง การเล่นบันไดเสียง 
การเล่นแบบฝึกหัด  การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น  การ
เทียบเสียงให้ เป็นมาตรฐาน  และปฏิบัติบทเพลงใน
ระดับพื้นฐาน 

185235   เคร่ืองกระทบ 2                       3(1-4-4) 
 Percussion  II 

 โครงสร้าง การดูแลรักษาอุปกรณ์ การผลิต
เสียง เทคนิคการควบคุมไม้ตี ทักษะการบรรเลงในอัตรา
จังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่นบันไดเสียง การเล่น
แบบฝึกหัด  การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และปฏิบัติบท
เพลงประเภทต่าง ๆ   
185241       การรวมวงดนตรีคลาสสิก 1       3(1-4-4) 
   Classical Music Ensemble I  

 พื้นฐานการบรรเลงรวมวงคลาสสิกโดยใช้
เคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ วงเคร่ืองสาย วงเคร่ืองเป่าลม
ไม้ วงเคร่ืองเป่าทองเหลือง หรือวงเคร่ืองกระทบ โดยการ
รวมวงในลักษณะดูเอ็ต ทรีโอ วงควอเท็ต หรือแบบอื่น ๆ   
การบรรเลงโดยการใช้บทเพลงคลาสสิก และการแสดงต่อ
สาธารณชน    
185242 การรวมวงดนตรีคลาสสิก          3(1-4-4) 
 Classical Music Ensemble II 

       การบรรเลงรวมวงคลาสสิกโดยใช้เคร่ือง
ดนตรีประเภทต่าง ๆ วงเคร่ืองเป่าลมไม้ วงเคร่ืองเป่า
ทองเหลือง หรือวงเคร่ืองกระทบ การรวมวงในลักษณะดู
โอ  ทรีโอ  วงควอเท็ต หรือแบบอื่น ๆ การบรรเลงการรวม
วงโดยการใช้บทเพลงคลาสสิกประเภทต่าง ๆ การเล่น
แบบฝึกหัด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง และการแสดงต่อ
สาธารณชน
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185243 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 1 3(1-4-4) 
 Jazz and Blues Music Ensemble I  

การบรรเลงรวมวงแจ๊สและบูลส์โดยการใช้บทเพลง
ระดับพื้นฐาน วิธีการบรรเลงคีตปฎิภาณ โครงสร้างและ
รูปแบบของดนตรีแจ๊สและบูลส์ งานเพลงที่ส าคัญ การเล่น
แบบฝึกหัดบันไดเสียงทางแจ๊ส การเล่นอย่างพร้อมเพรียง 
และการแสดงต่อสาธารณชน 

185244 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 2 3(1-4-4) 
 Jazz and Blues Music Ensemble II 

 การบรรเลงรวมวงแจ๊สและบูลส์  โครงสร้าง
และรูปแบบของดนตรีแจ๊สและบูลส์  งานเพลงแจ๊ส
และบูลส์ที่ส าคัญ โดยการใช้บทเพลงระดับที่มีจังหวะที่
ซั บ ซ้อน  การ เล่ นแบบฝึ กหั ดบั น ได เสี ย งทาง แ จ๊ ส              
การบรรเลงคีตปฎิภาณ การเล่นอย่างพร้อมเพรียง                
และการแสดงต่อสาธารณชน  
185245 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 1       3(1-4-4) 
 Popular Music Ensemble I  

             การบรรเลงรวมวงดนตรีสมัยนิยมโดยการใช้
บทเพลงสมัยนิยมระดับพื้นฐาน โครงสร้าง รูปแบบของงาน
เพลงสมัยนิยมที่ส าคัญ การเล่นแบบฝึกหัดทางเดินคอร์ด 
การเล่นอย่างพร้อมเพรยีง และการแสดงต่อสาธารณชน 

185246 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 2      3(1-4-4) 
 Popular Music Ensemble II 

 การบรรเลงรวมวงดนตรีสมัยนิยมโดยการใช้
บทเพลงสมัยนิยมที่มีจังหวะซับซ้อน โครงสร้างและรูปแบบ
ของงานเพลงสมัยนิยมที่ส าคัญ การเล่นแบบฝกึหัดทางเดิน
คอร์ด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง และการแสดงต่อ
สาธารณชน 

185247 การรวมวงดนตรีลูกทุ่ง 1           3(1-4-4) 
 Country Music Ensemble I 

  การรวมวงดนตรีลูกทุ่งโดยการใช้บทเพลง
ลูกทุง่ระดับพื้นฐาน มีการใช้เคร่ืองดนตรีสากลหลากหลาย
ชนิด  ในลั กษณะวงดนต รีส มัยนิ ยม  และแสดงต่อ
สาธารณชน 

185248 การรวมวงดนตรีลูกทุ่ง 2           3(1-4-4) 
 Country Music Ensemble II 

 การรวมวงดนตรีลูกทุ่งโดยการใช้บทเพลง
ลูกทุ่งที่ มีจังหวะที่ ซับซ้อน มีการใช้เคร่ืองดนตรีสากล
หลากหลายชนิด ในลักษณะวงดนตรีสมัยนิยม การเล่น
อย่างพร้อมเพรยีงและแสดงต่อสาธารณชน 

185249 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 1    3(1-4-4) 
 Choral Ensemble I 

 การขับร้องประสานเสียงระดับพื้นฐาน บท
เพลงส าหรับวงประสานเสียงที่ส าคัญ โครงสร้าง รูปแบบ
ของบทเพลงขับร้องประสานเสียง การขับร้องแบบฝึกหัด 
การขับ ร้องอย่ า งพ ร้อม เพ รีย ง  และการแสดงต่อ
สาธารณชน 

185251 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 2   
                                                           3(1-4-4) 
 Choral  Ensemble II 

 การขับร้องประสานเสียงโดยใช้จังหวะและ
ระดับเสียงที่ซับซ้อน  บทเพลง โครงสร้าง รูปแบบของบท
เพลงขับร้องประสานเสียง การขับร้องแบบฝึกหัด การขับ
ร้องอย่างพร้อมเพรยีง และการแสดงต่อสาธารณชน 

185311 การแต่งท านองสอดประสาน     3(3-0-6) 
 Counterpoint  

 การเขียนการสอดท านองดนตรีระบบอิงโมด 
อิงกุญแจเสียง การเขียนท านองเดียว และการเขียนแนว
เสียงแบบแยกประเภทต่าง ๆ   
185312 ประวัตแิละวรรณกรรมดนตรีสากล  
                                                          3(3-0-6) 
 Western Music History and Literature 

 ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลตั้งแต่
สมัยกลางจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการของเคร่ืองดนตรี                 
ที่ส าคัญ วงดนตรี บทเพลงที่ส าคัญ ชีวประวัตินักดนตรี
และคีตกวตีั้งแต่อดีตถงึปัจจุบัน



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 743 

 

185313    รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีสากล 

                                                          3(3-0-6) 
 Form and Analysis of Western Music 

 องค์ประกอบ รูปแบบ การวิเคราะห์ท านอง 
จังหวะ เสียงประสาน เสียง ประโยคเพลง และโครงสร้าง
พื้นฐานของบทเพลงระบบอิงกุญแจเสียงประเภทต่าง ๆ 
รูปแบบโพลีโฟนิก โฮโมโฟนิก ตั้งแต่สมัยเรอเนสซองส์ 
จนถงึ สมัยศตวรรษท่ี 20 

185321   คีย์บอร์ด 3                             3(1-4-4) 
            Keyboard III 

            ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด การเล่นอาร์เปจโจ 
การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อย่างน้อย 3 
ช่วงเสียง การใช้ข้อมือ แขน นิ้ว การอ่านโน้ตดนตรีทันที               
ที่ เห็น  การควบคุมน้ าหนักมือ-นิ้ว  การเล่นดัง-เบา                 
การตีความหมายของเพลง อารมณ์เพลง การเล่นบทเพลง
สมัยต่าง ๆ การบรรเลงคีย์บอร์ดประกอบเคร่ืองดนตรีอื่น 
ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน 

185322    คีย์บอร์ด 4                             3(1-4-4) 
 Keyboard  IV 

 เทคนิคการเล่นย้ายบันไดเสียง การเล่นอาร์
เปจโจ การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์
เปจโจ อย่างน้อย 4 ช่วงเสียง การใช้ข้อมือ แขน นิ้ว การ
อ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การควบคุมน้ าหนักมือ-นิ้ว การ
เล่นดัง-เบา การตีความหมายของเพลง อารมณ์เพลง การ
เล่นบทเพลงสไตล์โพลิโฟนี บทเพลงสมัยต่าง ๆ การแสดง
เดี่ยว การบรรเลงคีย์บอร์ดคลอเสียงเคร่ืองดนตรีอื่น ๆ 
และการแสดงต่อสาธารณชน 

185323    ขับร้อง 3                                3(1-4-4) 
 Voice  III 

 หลักการใช้เสียงให้ถูกต้องกับต าแหน่งระดับ
เสียง การควบคุมลมหายใจขณะขับร้อง การผลิตเสียง 
การขับร้องข้ันคู่ การขับร้องจังหวะที่ซับซ้อน การออกเสียง
พยัญชนะ สระที่ถูกต้องประเภทของเสียงร้อง การขับร้อง
บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ การตีความหมาย
ของบทเพลง อารมณ์เพลง ขับร้องบทเพลงสมัยต่าง ๆ เป็น
ภาษาอิตาเลียน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษที่

คัดเลือกจากเพลงโอเปร่า  การขับร้องเดี่ยวประกอบเปียโน 
และการแสดงต่อสาธารณชน 

185324    ขับร้อง 4                                3(1-4-4) 
 Voice IV 

             การควบคุมลมหายใจ การผลิตเสียง การใช้
โน้ตนอกประสานเสียง การขับร้องจังหวะที่เร็วขึ้นและ
ซับซ้อน การขับร้องเพลงแบบเชสท์โทน และเฮดโทน การ
ขับร้องเพลงภาษาอิตาเลียน ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษที่
คัดเลือกจากเพลงโอเปร่า การตีความหมายบทเพลง 
ความแตกต่างของบทเพลงในแต่ละสมัย การขับร้องเดี่ยว 
ขับร้องกลุ่มประกอบเปยีโน และการแสดงต่อสาธารณชน 

185325   เคร่ืองสาย 3                           3(1-4-4) 
 String  III 

 โครงสร้าง  รูปแบบของบทเพลงส าหรับ
เคร่ืองสายสากล การตีความบทเพลงการผลิตเสียง ทักษะ
การอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่น
ให้ถูกจังหวะ และระดับเสียง บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียง
ไมเนอร์ อาร์เปจโจ บันไดเสียงโครมาติก การอ่านโน้ต
ดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลงประกอบเปียโน การรวมวง
เคร่ืองสาย และการแสดงต่อสาธารณชน  
185326   เคร่ืองสาย 4                           3(1-4-4) 
 String IV 

 การผลิตเสียง ความแม่นย า ทักษะการอ่าน
โน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นให้ถูกจังหวะและระดับ
เสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ บันได
เสียงโครมาติก  อาร์เปจโจ  การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น 
การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ปฏิบัติบท
เพลงต่าง ๆ การบรรเลงประกอบเปียโน การแสดงเดี่ยว 
การรวมวงเคร่ืองสายสากล และการแสดงต่อสาธารณชน  
185327     กีต้าร์ 3                                  3(1-4-4) 
 Guitar III 

 เทคนิคการวางนิ้วกีต้าร์ การผลิตเสียง การ
ตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ทักษะการอ่าน
โน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นให้ถูกจังหวะ และ
ระดับเสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ 
อาร์เปจโจ การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การเทียบเสียง
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มาตรฐาน ปฏิบัติบทเพลงต่าง  ๆ และการแสดงต่อ
สาธารณชน 

185328   กีต้าร ์4                                  3(1-4-4) 
 Guitar IV 

 การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง 
ทักษะการบรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ้อน การ
เล่นให้ถูกจังหวะ ระดับเสียงแม่นย า การเล่นบันไดเสียง
เมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ บันไดเสียงโคร
มาติก การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง การ
เล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น ปฏิบัติบท
เพลงต่าง ๆ การแสดงเดี่ยว การรวมวงกีต้าร์ การเทียบ
เสียงมาตรฐาน และการแสดงต่อสาธารณชน 

185329    เคร่ืองลมไม ้3                         3(1-4-4) 
 Woodwind  III 

 เทคนิคการวางนิ้วเคร่ืองลมไม้ การผลิตเสียง 
การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ทักษะการ
อ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ 
บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่
เห็น การเทียบเสียงมาตรฐาน การปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ 
และการแสดงต่อสาธารณชน 

185331   เคร่ืองลมไม ้4                         3(1-4-4) 
             Woodwind  IV 

 การปฏิบัติ เทคนิคการวางนิ้วเคร่ืองลมไม้ 
การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง การวางนิ้ว 
โครงสร้าง การดูแลรักษาอุปกรณ์ การเกิดเสียง การเล่น
ให้ถูกจังหวะ และระดับเสียงแม่นย า การเล่นบันไดเสียง
เมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ บันไดเสียงโคร
มาติก ฝึกแบบฝึกหัด  ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น 
การเทยีบเสียงมาตรฐาน การแสดงเดี่ยว การรวมวงเคร่ือง
ลมไม้ ปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน 

185332  เคร่ืองทองเหลือง 3                  3(1-4-4) 
 Brass  III 

 เทคนิคการวางนิ้วเคร่ืองทองเหลือง การผลิต
เสียง การบังคับลมหายใจขณะเป่าผ่านก าพวด การ
ตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ทักษะการอ่าน
โน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ 

บันไดเสียงไมเนอร์ บันไดเสียงโครมาติก อาร์เปจโจ           
การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การเทียบเสียงมาตรฐาน 
ปฏิบัติบทเพลงต่างๆ  และการแสดงต่อสาธารณชน 

185333 เคร่ืองทองเหลือง 4                  3(1-4-4) 
 Brass  IV 

 เทคนิคการผลิตเสียง การตีความหมายของ
บทเพลง อารมณ์เพลงทักษะการบรรเลงใน อัตราจังหวะที่
เร็วขึ้นและซับซ้อน การเล่นให้ถูกจังหวะ ระดับเสียงแมน่ย า 
บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ บันไดเสียงโครมาติก 
อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรี ทันทีที่
เห็น การเทียบเสียงมาตรฐาน การแสดงเดี่ยว การรวมวง
เคร่ืองทองเหลือง และการแสดงต่อสาธารณชน 

185334  เคร่ืองกระทบ 3                       3(1-4-4) 
 Percussion   III 

 เทคนิคการบรรเลงเคร่ืองกระทบ การผลิต
เสียง การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ทักษะ
การอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นให้ถูกจังหวะ 
และระดับเสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไม
เนอร์ บันไดเสียงโครมาติก อาร์เปจโจ การอ่านโน้ตดนตรี
ทันทีท่ีเห็น การเทยีบเสียงมาตรฐาน ปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ 
และการแสดงต่อสาธารณชน 

185335   เคร่ืองกระทบ 4                       3(1-4-4)  
             Percussion IV 

 การผลิตเสียง การตีความหมายของบทเพลง 
อารมณ์เพลง ทักษะการบรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น
และซับซ้อน การเล่นให้ถูกจังหวะ ระดับเสียงแม่นย า การ
เล่นบันไดเสียงประเภทต่าง ๆ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่าน
โน้ตดนตรีทันททีี่เห็น ปฏิบัติบทเพลงต่าง ๆ การเทยีบเสียง
มาตรฐาน การแสดงเดี่ยว การรวมวงเคร่ืองกระทบและ
การแสดงต่อสาธารณชน 

185341 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 3       3(1-4-4) 
 Classical Music Ensemble III 

 การบรรเลงรวมวงดนตรีคลาสสิกโดยใช้
เคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ วงเคร่ืองเป่าลมไม้ เคร่ืองเป่า
ทองเหลือง หรือวงเคร่ืองกระทบ โดยการรวมวงใน
ลักษณะดูโอ ทรีโอ  วงควอเท็ต การรวมวงลักษณะต่าง ๆ  
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การบรรเลงรวมวงโดยการใช้บทเพลงคลาสสิกที่มีอัตรา
จังหวะซับซ้อนประเภทต่าง ๆ การเล่นแบบฝึกหัด การเล่น
อย่างพร้อมเพรยีง และการแสดงต่อสาธารณชน 

185342 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 4       3(1-4-4) 
 Classical Music Ensemble IV 

 การบรรเลงรวมวงดนตรีคลาสสิกโดยใช้
เคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ วงเคร่ืองเป่าลมไม้ เคร่ืองเป่า
ทองเหลือง หรือวงเคร่ืองกระทบ โดยการรวมวงใน
ลักษณะ ดูโอ ทรีโอวงควอเท็ต การรวมวงลักษณะต่าง ๆ 
การบรรเลงรวมวงโดยการใช้บทเพลงคลาสสิกที่มีอัตรา
จังหวะซับซ้อนประเภทต่าง ๆ การตีความหมายของบท
เพลง การเล่นแบบฝึกหัด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง และ
การแสดงต่อสาธารณชน 

185343    การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์    3(1-4-4) 
 Jazz and Blues Music Ensemble III 

 เทคนิคการบรรเลงคีตปฎิภาณ การบรรเลง
รวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์โดยการใช้บทเพลงที่มีจังหวะ
ซับซ้อน บทเพลงแจ๊สและบูลส์ที่ส าคัญ การผสมวงดนตรี
แจ๊ส การเล่นแบบฝึกหัดบันไดเสียงทางแจส๊ การเล่นอย่าง
พร้อมเพรียง โครงสร้าง รูปแบบของเพลงแจ๊สและบูลส์  
และการแสดงต่อสาธารณชน  
185344 การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 4  
                                                           3(1-4-4) 
              Jazz and Blues Music Ensemble IV 

 เทคนิคการบรรเลงที่ มี เสียงประสานและ
คตีปฎิภาณที่ซับซ้อนมากขึ้น การบรรเลงรวมวงดนตรีแจ๊ส
และบูลส์โดยการใช้บทเพลงที่มีจังหวะซับซ้อน บทเพลง
แจ๊สและบูลส์ที่ส าคัญ การผสมวงดนตรีแจ๊ส การเล่น
แบบฝึกหัดบันไดเสียงทางแจ๊ส การเล่นอย่างพร้อมเพรียง 
โครงส ร้า ง  รูปแบบของ เพล งแจ๊ส และบูลส์  กา ร
ตีความหมายของบทเพลง และการแสดงต่อสาธารณชน  
185345      การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 3      3(1-4-4) 
 Popular Music Ensemble III 

 การบรรเลงรวมวงสมัยนิยมโดยการใช้บท
เพลงที่มีจังหวะซับซ้อน บทเพลงสมัยนิยมที่ส าคัญ การ
ผสมวงดนตรีสมัยนิยม การใช้อุปกรณ์เคร่ืองเสียง การเล่น

แบบฝึกหัดทางเดินคอร์ด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง 
โครงสร้าง รูปแบบของเพลงสมัยนิยม  และการแสดงต่อ
สาธารณชน  
185346 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 4      3(1-4-4) 
 Popular Music Ensemble IV  

 การบรรเลงรวมวงสมัยนิยมโดยการใช้บท
เพลงที่มีจังหวะซับซ้อนมากขึ้น บทเพลงไทยสมัยนิยมและ
ต่างประเทศที่ส าคัญ การผสมวงดนตรีสมัยนิยม การเล่น
แบบฝึกหัดทางเดินคอร์ด การเล่นอย่างพร้อมเพรียง 
โครงสร้าง รูปแบบของเพลงสมัยนิยม  การตีความหมาย
ของบทเพลง และการแสดงต่อสาธารณชน  
185347 การรวมวงดนตรีลูกทุ่ง 3           3(1-4-4) 
 Country Music Ensemble III 

 การรวมวงดนตรีลูกทุ่งโดยการใช้บทเพลง
ลูกทุ่งที่ มีจังหวะที่ ซับซ้อน มีการใช้เคร่ืองดนตรีสากล
หลากหลายชนิด ในลักษณะวงดนตรีสมัยนิยม การเล่น
อย่างพร้อมเพรียง โครงสร้าง รูปแบบของเพลงลูกทุ่ง และ
แสดงต่อสาธารณชน 

185348    การรวมวงดนตรีลูกทุ่ง 4           3(1-4-4) 
 Country Music Ensemble IV 

 การรวมวงดนตรีลูกทุ่งโดยการใช้บทเพลง
ลูกทุ่งที่มีจังหวะที่ซับซ้อนมากขึ้น มีการใช้เคร่ืองดนตรี
สากลหลากหลายชนิด ในลักษณะวงดนตรีสมัยนิยม  การ
เล่นอย่างพร้อมเพรียง การตีความหมาย อารมณ์เพลง 
และการแสดงต่อสาธารณชน 

185349   การรวมวงขับร้องประสานเสียง 3     
                                                           3(1-4-4) 
 Choral Ensemble III 

 การรวมวงประสานเสียงโดยการใช้บทเพลงที่
มีจังหวะซับซ้อน รูปแบบการผสมวงขับร้องประสานเสียง 
การเตรียมการแสดงการขับร้องประสานเสียง การเดินเขา้
สู่เวทีการแสดง การร้องแบบฝึกหัด การร้องอย่างพร้อม
เพรียง การขับร้องประสานเสียงร่วมกับเคร่ืองดนตรีสากล 
วงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน  
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185351 การรวมวงขับร้องประสานเสียง 4     
                                                           3(1-4-4) 
  Choral  Ensemble IV 

 การรวมวงประสานเสียงบทเพลงที่มีจังหวะ
และระดับเสียงซับซ้อนมากขึ้นบทเพลงขับร้องประสาน
เสียงที่ส าคัญ การตีความหมาย อารมณ์ของเพลง รูปแบบ
การผสมวงขับร้องประสานเสียง การเดินเข้าสู่เวทีการ
แสดง การร้องแบบฝึกหัด โครงสร้าง รูปแบบของเพลงขับ
ร้องประสานเสียง  การร้องอย่างพร้อมเพรียง การขับร้อง
ประสานเสียงร่วมกับเคร่ืองดนตรีสากล วงดนตรีสากล
ประเภทต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน  
185361     ดนตรีเอเชีย            3(3-0-6) 
 Asian Music 

 รูปแบบดนตรีของประเทศและท้องถ่ินต่าง ๆ 
ในภาคพื้นเอเชีย ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง การ
แพรก่ระจาย การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีระหว่าง
ประเทศในกลุ่มเอเชียด้วยกัน 

185362    ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส                     3(3-0-6) 
             Theory  of Jazz 

             ทฤษฎีเสียงประสานดนตรีแจส๊ ส าเนียงเพลง
แจ๊สที่ เป็นไมเนอร์ เมเจอร์ โมด บันไดเสียงแบบแจ๊ส 
ลักษณะการเขียนคอร์ด   คอร์ดทดแทน การเคลื่อนที่ของ
คอร์ด และการวิเคราะห์บทเพลงแจส๊ 

185363    ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา                3(3-0-6) 
             Ethnomusicology 

        ความหมาย ขอบเขต จุด มุ่งหมาย และ
หลักการของดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ดนตรีของกลุ่มชนต่างๆ 
ในสังคมไทย  
185371   เทคโนโลยีส าหรับดนตรี          3(2-2-5) 
           Technology for  Music 

          การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงาน
ดนตรี  การบันทึกโน้ต เพลง  การบรรเลงบท เพลง                     
การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีด้วยโปรแกรมดนตรีส าเร็จรูป 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่จ าเป็น การสืบคน้ขอ้มูลทางดนตรี 
และประโยชน์จากคอมพิวเตอรท์ี่เก่ียวขอ้งกับงานดนตรี 

185381   ทักษะเคร่ืองดนตรีสากล           3(2-2-5) 
           Western Musical Instruments Skills 

 เลือกปฏิบัติคร่ืองดนตรีสากล 1 ชนิดที่ไม่ใช่
เคร่ืองดนตรีชนิดเดียวกับกลุ่มรายวิชาการปฏิบัติเคร่ือง
ดนตรีสากล โดยฝึกเทคนิคการวางนิ้ว โครงสร้างของ
เคร่ืองดนตรี หรือสรีระของคอ ปาก การดูแลสุขภาพที่
เก่ียวข้องกับการผลิตเสียงร้องหรือการดูแลรักษาอุปกรณ์
เคร่ืองดนตรี การเล่นบันไดเสียง การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ี
เห็น และการเล่นบทเพลงประเภทต่าง ๆ  
185382   การขับร้องประสานเสียง          3(2-2-5) 
 Chorus 

 ประวัติ วิวัฒนาการของการขับร้องประสาน
เสียง เทคนิค ทฤษฏีดนตรีสากลที่เก่ียวข้องกับการขับร้อง
ประสานเสียง การอ านวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง 
การอ่านออกเสียงโน้ตสากลระบบการย้ายโด การขับร้อง
ประสานเสียงตามบทเพลงที่ก าหนด และการแสดงต่อ
สาธารณชน 

185383    การฟังและความเข้าใจดนตรีสากล  
                                                          3(2-2-5) 
 Western Music Listening and 

 Understanding 

 องค์ประกอบ ประวัติ วิวัฒนาการของดนตรี
สากล ลักษณะ และแนวของดนตรีสากล ประวัติคีตกวี 
วรรณกรรมดนตรีสากลที่ส าคัญ สุนทรียศาสตร์ของดนตรี
สากลทางด้าน ความงาม ความไพเราะ  และการฟังแนว
เพลง ลักษณะดนตรีสากลในแต่ละยุคสมัย 

185384   การอ านวยเพลง                     3(2-2-5) 
 Conducting 

 ประวัติการอ านวยเพลงส าหรับวงดนตรี วง
ขับร้องประสานเสียง ฝึกการตีความบทเพลง การอ านวย
เพลงในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้มือ และการใช้ไม้บาตอง 
การฝกึอ านวยเพลงจังหวะที่ชัดเจน สม่ าเสมอ แมน่ย า การ
เร่ิม การหยุดจังหวะ จิตวิทยาที่ควรรู้เพื่อใช้ในการควบคุม
วงขณะฝึกซ้อม และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ฝกึซ้อม
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185385  วงโยธวาทิต                           3(2-2-5) 
 Marching Band 

 วิวัฒนาการของวงโยธวาทติ เทคนิค การผสม
วงเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทติ หน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีในแต่ละ
ชนิด บทเพลงส าหรับพิธกีาร การอ านวยเพลงวงโยธวาทิต 
ฝกึการจัดรูปแบบของวงในลักษณะต่าง ๆ 

185386   ดนตรีภาคสนาม                      3(2-2-5) 
         Field Music 

           วิธีการศึกษางานดนตรีภาคสนาม การวางแผน 
การวิจัยดนตรีในส่วนที่     เก่ียวข้องกับภาคสนาม วิธีการ
สังเกตและการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลทางดนตรี  
185411    ระเบียบวิธีวิจัย                       3(2-2-5) 
 Research Methodology 

 ประเภท รูปแบบ ระเบียบวิธีการวิจัยด้าน
ดนตรี การท าสาระสังเขป การออกแบบงานวิจัย การเขยีน
รายงานการวิจัย การศึกษางานวิจัยทางดนตรีที่ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์  และวิธีการศึกษางาน
ภาคสนาม 

185412  สัมมนา                                  1(0-2-1) 
 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านดนตรี 
185461   ดุริยางคสถาปัตยกรรมและอุโฆษวิทยา 
                                                          3(3-0-6) 
 Musical Architecture and Acoustics 

 การออกแบบ การจัดพื้นที่ว่างภายในอาคาร 
ห้ อ ง  เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร แส ด ง ด นต รี ป ร ะ เ ภ ทต่ า ง  ๆ  
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างอาคาร ห้องกับระบบ
เสียงดนตรีภายใน และกลางแจง้ คุณสมบัติของเสียงที่เกิด
จากเคร่ืองดนตรีในแง่ฟิสิกส์ การรับฟังเสียงดนตรีของ
มนุษย์ การวัดเสียง และการตั้งเสียงบันไดเสียงที่ท าให้เกิด
ส าเนียงดนตรีของชาติต่าง ๆ  

185462    ดนตรีบ าบัด                           3(3-0-6)  
 Music Therapy 

 ความหมายของดนต รีบ า บั ด  ประ วั ติ  
วิวัฒนาการของดนตรีบ าบัดในประเทศไทยและประเทศ
ตะวันตก องค์ประกอบของดนตรีบ าบัด จิตวิทยาดนตรี 
และประเภทของดนตรีเพื่อใช้ในการบ าบัดผู้ที่บกพร่อง
ทางด้านร่างกายและจติใจ 

185471     วิศวกรรมระบบเสียงและการบันทกึเสียง 
                                                          3(2-2-5) 
                Audio System and Sound Recording  

 Engineering 

 ระบบเสี ย ง  รูปแบบของสัญญาน เสี ยง 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบซีเควนเซอร์ ซาวน์โมดุล 
เคร่ืองแซมปลิง ซินธิไซเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ออร์แกน 
กลองไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ในการสร้างเสียงและแปลง
เสียงจากเคร่ืองดนตรีสากล การบันทึกเสียงในระบบดิจิทัล 
เคร่ืองควบคุมเสียง การตัดต่อเสียง การวางต าแหน่งของ
ไมโครโฟน และเทคนิคการผสมเสียง  
185472  การจัดการงานดนตรี               3(3-0-6) 
 Music Management 

 แนวคิดทางด้านการจัดการในสถาบันดนตรี
ต่าง ๆ การจัดการแสดงดนตรีประเภทต่าง ๆ การบริหาร
จั ด กา รธุ ร กิ จดนต รี  กา รขาย  กา ร โฆษณา  กา ร
ประชาสัมพันธ์, กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจดนตรี และ
การติดต่อประสานงาน  
185473 การซ่อมเคร่ืองดนตรี               3(2-2-5) 
 Repair of Music Instruments 

 กลไกของ เค ร่ืองดนต รีประ เภทต่ า ง  ๆ           
การซ่อมบ ารุง การปรับแต่งเสียง การดูแลรักษา การท า
ความสะอาด และการปรับเปลี่ยนช้ินส่วนเคร่ืองดนตรี
สากล 
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185481   การประพันธ์และการเรียบเรียงดนตรี 
 สากล                                    3(2-2-5)  
 Western Music Composition and 

 Arrangement 

 การประพันธ์ดนตรีสากล เทคนิค โครงสร้าง 
งานประพันธ์ชนิดต่าง ๆ โดยอาศัยแนวการประพันธ์ของ
คีตกวีที่มีช่ือเสียงของโลกเป็นแบบอย่าง การเรียบเรียง
เสียงประสานส าหรับวงออร์เคสตรา วงโยวาทิต วงเชม
เบอร์ วงขับร้องประสานเสียง การเรียบเรียงส าหรับวง
ดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ เทคนิคการผสมเสียงเคร่ือง
ดนตรีสากลแต่ละชนิด การผสมเสียงเป็นกลุ่มต่าง ๆ การ
เรียบเรียงเพลงจากท านองเพลง และการใช้คอมพิวเตอร์
หรือการแสดงด้วยดนตรีจริงในการน าเสนอผลงาน 

185482 การแสดงดนตรีสากล               3(1-4-4) 
  Western Music Recital  

 การเสนอผลงานการแสดงดนตรีสากลเคร่ือง
เอก ผลงานการประพันธ์เพลง หรือการเรียบเรียงดนตรี
สากล น าเสนอผลงานในลักษณะการแสดงเดี่ยว หรือการ
รวมวงดนต รีสากลประ เภทต่ า ง  ๆ  และแสดงต่อ
สาธารณชน 

185483 การปฏิบัติและการรวมวงดนตรีสากล          
                                                           3(1-4-4) 
  Western Music Practicum and  

 Ensemble 

 การปฏิบัติบทเพลงเน้นเทคนิคการบรรเลง
หรือการขับ ร้อง  ความถูกต้อง  ความแม่นย า  การ
ตีความหมายของบทเพลง การใช้จินตนาการในการปฏิบัติ
บทเพลงด้วยตนเอง การเล่นบันไดเสียง และอาร์เปจโจ
ครบทุกประเภท การอ่านโน้ตดนตรีทันททีี่เห็น การบรรเลง
บทเพลงที่มีจังหวะและระดับเสียงที่ซับซ้อน การรวมวง
ประเภทต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน 

185491 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

  การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่ เ ก่ีย วข้อ ง กับดนต รีสากล  ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

185492 การศึกษาอิสระ                     6 หน่วยกิต 

 Independent Study     

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวขอ้
ทางด้านดนตรี 
185493 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

             Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับดนตรีสากลในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน 

191100  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้ันพื้นฐาน 

                                            3(3-0-6) 
     Fundamental Humanities and Social  

 Sciences 

 ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของ
มนุ ษยศาสต ร์แล ะสั ง คมศาสต ร์  พัฒนาการของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ความแตกต่างและ
คล้ายคลึงของสาขาวิชาต่าง ๆ ทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้แก่ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ สื่อ ศิลปะ 
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา  องค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมและ
การประยุกต์ใช้เพื่อท าความเขา้ใจสังคม 

191101  ปรัชญาสังคม                         3(3-0-6) 
 Social Philosophy 

 ธรรมชาติของมนุษย์และความคิดพื้นฐานทาง
สังคมของนักปรัชญาในโลกตะวันออกและตะวันตก
ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลในสังคมและระหว่างบุคคลกับ
สังคมในเร่ืองผลประโยชน์ สิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค 
เสรีภาพ และความยุติธรรม 

191102  ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยา 
 และมานุษยวิทยา 1           3(2-2-5) 
 Sociological and Anthropological  

 Theory and Methodology I 

 บริบทและเงื่อนไขทางสังคม การเมือง และ
ประวัติศาสต ร์ กับการเ กิดขึ้ นของสั งคมวิทยาและ
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มานุษยวิทยา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยายุคแรกจนถึงสมัยใหม่ ข้อ
ถกเถียง และความแตกต่างที่ส าคัญของแนวคิดและทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในยุคแรกกับยุคสมัยใหม่ 
และการน าไปประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
และการพัฒนา 
191103 การประกอบการทางสังคม       3(2-2-5) 
 Social Entrepreneurship 

 พัฒนาการและแนวคิดการประกอบการทาง
สังคม ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการ
ประกอบการทางสังคม ผู้ประกอบการและกระบวนการ
ของการประกอบการทางสังคม  การด าเนินงานของ
องค์กรธุรกิจเพื่อสังคมและการแก้ปัญหาความไม่เทา่เทียม
ทางสังคม  
191200 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม  
                                                          3(3-0-6) 
 Social Development Concept and  

 Theory 

  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม หลักการ 
กระบวนการ และกลวิธีการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนากระแสหลักและการ
พัฒนาแบบทางเลือก การวิเคราะห์ลักษณะของสังคม 
บทบาทขององค์กรและชุมชน เพื่อการจัดการและวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

191201  จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา  3(3-0-6) 
 Sociological Social Psychology 

 ศึกษาจิตวิทยาแนวสังคมวิทยา ผ่านแนวคิด
โครงสร้างทางสังคมและกระบวนการสร้างทางสังคมที่เป็น
พลังส าคัญในการก่อรูปพฤติกรรมของมนุษย์ โดยรวมถึง
ทฤษฎีอื่น ๆ เช่น การปฏิสังสรรค์เชิงสัญลักษณ์ ทฤษฎี
อัตตะและอัตลักษณ์ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม 
ทฤษฎีบทบาทและกลุ่มอ้ างอิง  กรอบวิ เคราะห์ เ ชิง
นาฏกรรม ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล กลุ่มกับสังคมในแง่
ที่มีอทิธิพลซ่ึงกันและกัน การรับรู้ แรงจูงใจ การคล้อยตาม
และการเบี่ยงเบน ความแปลกแยกและการขัดเกลาทาง

สังคม รวมถึงพฤติกรรมร่วมแบบต่าง ๆ ตามแนวทฤษฎี
สังคมวิทยา 
191202  ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยา 
 และมานุษยวิทยา 2            3(2-2-5) 
 Sociological and Anthropological  

 Theory and Methodology II 

 การเกิดขึ้นของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ยุคหลังสมัยใหม่ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคร่วมสมัย  ความ
แตกต่างที่ส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาสมัยใหม่กับหลังสมัยใหม่ กรอบในการ
วิเคราะห์ จุดเด่นและค าวิจารณ์ที่ มีต่อแนวคิด และการ
น าไปประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการ
พัฒนา 
191203  โลกาภิวัตน์กับท้องถ่ินนิยม       3(3-0-6) 
     Globalization and Localism 

  ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับเศรษฐกิจ 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจรูปแบบ
ต่ า ง  ๆ  จุ ด เ ด่ น ขอ ง โลกา ภิ วั ต น์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ วิ ธี คิ ด 
ความสัมพันธแ์ละการด ารงชีวิตของมนุษย์ระหว่างประเทศ 
ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์และสังคมข้ามพรมแดนในโลกยุค
ปัจจุบัน การเกิดขึ้นของท้องถ่ินภิวัตน์  ผลกระทบ การ
ต่อต้านและปรับเปลี่ยนของชุมชนท้องถ่ินในบริบทโลกาภิ
วัตน์ และการสร้างเครือข่ายทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์   
191204 ปัญหาสังคมกับการพัฒนาในประชาคม 

 อาเซยีน             3(2-2-5) 
 Social Problems and Development in  

 ASEAN 

  ปัญหาสังคมทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน 
และประเทศในอาเซียน ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา การ
วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
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191205 ระบบบริหารราชการไทยกับการพัฒนา 

 สังคม            3(2-2-5) 
 Thai Public Administration System and  

 Social Development 

 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี กระบวนการ 
ค่านิยม ระบบ และ วิวัฒนาการของการบริหารราชการ
ไทย ปัจจัยแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกจิ และการเมืองที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูป
ระบบราชการ และแนวโน้มการบริหารราชการไทยใน
อนาคต 

191300   ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ           3(2-2-5) 
 Research Methodology and Statistics 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย 
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ  จ ริ ย ธ ร รมก า ร วิ จั ย 
จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการ
วิจัย  
191301 การด าเนินงานพัฒนาสังคม      3(2-2-5) 
  Social Development Operation  

            หลักการ กระบวนการ วิธีการ เคร่ืองมือ การ
ติดตาม  และประ เ มินผลการท า งานพัฒนาสั งคม  
กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม  วิธีเสริม
ความเข้มแข็งของผู้น า กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายในการ
ท างานพัฒนาสังคม  
191302 สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

 เบ้ืองต้น            3(2-2-5) 
 Fundamental Social Work and Social  

 Welfare  

 ความหมาย ความส าคัญ และวิวัฒนาการ
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ปรัชญาพื้นฐานงานสังคมสงเคราะห์  วิธี
ปฏิบัติงาน รูปแบบงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคม  เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การวิจัย
ทางสังคมสงเคราะห์ การประยุกต์ใช้งานสังคมสงเคราะห์

และสวัสดิการสังคม แนวโน้ม ทิศทาง และนโยบายการ
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในประเทศไทย 

191303  การบริหารนโยบายสาธารณะ 

 กับการพัฒนาสังคม                 3(2-2-5) 
 Public Policy Administration and Social  

 Development 

  ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของ
นโยบาย การบริหารนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ตัวแบบและขั้นตอนการก าหนดนโยบาย การ
น านโยบายไปปฏิบัติ และผลกระทบของนโยบายต่อการ
พัฒนาสังคมไทย 

191304  การวางแผน และการประเมนิโครงการ 
                                                          3(2-2-5) 
 Development Plan and Development  

 Project Evaluation 

 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของ
แผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  
การออกแบบ การจัดท า การควบคุม การติดตาม และการ
ประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาสังคม 

191311  ประวัตศิาสตร์เศรษฐกิจการเมอืง 
 ของการพัฒนา           3(3-0-6) 
     History of Economic-Politics in  

 Development 

 ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองของไทยและของโลก นโยบายการพัฒนาที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง การเพิ่มและ
ขยายตัวของกลุ่มและชนช้ัน โลกทัศน์และระบอบอารมณ์
ความรู้สึกของกลุ่มและชนช้ันในการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง ปฏิสัมพันธ์และความขัดแย้งของกลุ่ม
และชนช้ันในสถานการณ์ใหม่ กลุ่มประชากรและความเป็น
พลเมืองในโครงสร้างใหม่ทางเศรษฐกจิการเมืองและสังคม 
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191312  ระบบราชการกับการก าหนดนโยบาย 

                                                          3(2-2-5) 
 Bureaucratic Systems and Policy  

 Making 

 ระบบการเมือง วิวัฒนาการของการเมืองและ
ระบบราชการไทย ความหมายของการก าหนดนโยบาย ผูมี้
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายทั้งภายในและภายนอก
ระบบการเมือง ขั้นตอน กระบวนการก าหนดนโยบาย 
บทบาท และอิทธิพลของกลุ่มสถาบันการเมืองและระบบ
ราชการที่มีต่อการก าหนดนโยบาย และการวิเคราะห์การ
ก าหนดนโยบาย 

191313  การวางแผนภาคและเมอืง        3(2-2-5) 
 City and Regional Planning  

 ทฤษฎีการวางแผนภาคและเมือง นโยบาย
สาธารณะและการจัดการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมของภาคและเ มือง  นโยบายและการบริหาร
สภาพแวดล้อมเมือง แนวคิดเมืองนิเวศกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน กฎหมายผังเมือง การวางแผนโครงสร้างพืน้ฐานและ
การขนส่งเมือง การคลังสาธารณะในระดับเมือง และ
เทคนิคการวิเคราะห์ส าหรับการวางแผนเมือง 
191314 การวางแผนกลยุทธ์                 3(2-2-5) 
 Strategic Planning 

 แนวคิดพื้นฐานของการวางแผน ความส าคัญ
ของการวางแผน ความหมายของการวางแผน กลยุทธ์ 
การก าหนดวิ สั ย ทั ศน์ และพั น ธ กิจ  การวิ เค ร า ะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะ
ยาว ระดับและชนิดของกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกกล
ยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมิน
กลยุทธ์ 

 

191315   เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม  3(2-2-5) 
 Technology and Social Development 

 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของ
เทคโนโลยี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในสังคมไทย การ
ถ่ายทอด การเลือกสรร การยอมรับเทคโนโลยี  การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาตนเอง
และชุมชน และการพึ่ งพาตนเองทาง เทคโนโลยี ใน
สังคมไทย 

191321 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนามนุษย์ 
                                                          3(2-2-5) 
 Human Development Concept and  

 Theory 

 ความหมาย  แนวคิดและทฤษฎีพื้ นฐาน 
เก่ียวกับการพัฒนามนุษย์ นโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนามนุษย์ในระดับมหภาคจากการศึกษาเปรียบเทียบ
กับประเทศต่าง ๆ  
191322   จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์        3(2-2-5) 
 Human Development Psychology 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยากับ
พัฒนาการของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ทัง้ด้านการเจริญเติบโต
ทางร่างกาย ความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก เจตคติ  
พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม บุคลิกภาพ ตลอดจน
สติปัญญาของบุคคล ในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่วัยแรกเกิด วัย
เด็กเล็ก วัยรุ่น วัยผูใ้หญ่ จนถงึวัยชรา  
191323  ประชากรกับการพัฒนาสังคม    3(2-2-5) 
 Population and Social Development 

 แนวคิดและทฤษฎีทางด้านประชากร  ขนาด 
โครงสร้างและการกระจายตัวทางประชากร องค์ประกอบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อการพัฒนาสังคม 

191324  เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์  
              3(2-2-5) 
 Human Development Process and  

 Technique 

 ความหมายและความส าคัญของเทคนิคและ
กระบวนการในการพัฒนามนุษย์ การน าข้อเสนอแนะใน
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งานวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคคลทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชน การคัดเลือกวิธีการ
ให้เหมาะสมกับการพัฒนาปัจเจกบุคคลและชุมชน การ
สร้างชุดฝกึอบรม การจัดและการประเมินการฝกึอบรม 

191325 องค์การและการจัดการ 
 กับการพัฒนาสังคม                 3(2-2-5) 
 Organization and Management, and  

 Social Development 

 บทบาท ความส าคัญ และองค์ประกอบของ
องค์การ โครงสร้างและการจัดองค์การ ขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดการ การสรรหาและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรองค์การ พฤติกรรมองค์การ การประเมินและ
พัฒนาองค์การ 
191331 ระบบการบริหารงานท้องถ่ิน     3(2-2-5) 
     Local Administration System 

  แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถ่ิน การ
กระจายอ านาจ การปกครองท้องถ่ินในต่างประเทศ การ
กระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญ การบริหารการ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานท้องถ่ิน มาตรฐาน
ตัวช้ีวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานทอ้งถ่ิน 

191332 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน    3(2-2-5)  
 Study and Analysis of Community 

 ความหมาย และความส าคัญของแนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับชุมชน วัตถุประสงค์ ประเภท เทคนิค
และวิธกีารศึกษาชุมชน รวมท้ังการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงกับบริบทของชุมชน ตลอดจน
การวิเคราะห์ชุมชนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
นิสิตและชุมชน 

191333 ความเท่าเทยีมทางสังคมกับขบวน 

 การเคล่ือนไหวทางสังคม          3(2-2-5) 
 Social Equality and Social Movements 

 แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป็นมา นิยาม 
ความหมาย นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และการได้รับ
อิทธิพลในเร่ืองความเท่าเทียมกันทางสังคม จากกลุ่ม
อิทธิพล สถาบัน หรือจากปัจจัยอื่น ๆ รวมไปถึงศึกษา

ผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการรับอิทธิพล
เหล่านี้ แนวคิดทางสังคมวิทยาว่าด้วยขบวนการทางสังคม 
ลักษณะส าคัญ วิธีการ ประเด็นของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมทางด้านเพศสภาพ ชาติพันธุ์ เด็กและเยาวชน  
ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับ
ปัจจัยทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม การ
ก าหนดนโยบายที่ค านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และ
ความเป็นธรรมทางสังคม 

191334  การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 

                                                          3(2-2-5) 
 Development in Multicultural Society 

 ความหมาย ที่มา ความส าคัญ ของแนวคิด
สังคมพหุวัฒนธรรม ความแตกต่างหลากหลายวัฒนธรรม
และชาติพันธุ์ และความสัมพันธร์ะหว่างมนุษย์ ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม การพัฒนาสังคมทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  
ตลอดจน ทักษะการปรับตัว และวิธีการท างานพัฒนา ใน
สังคมพหุวัฒนธรรม  
191335 การวิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนาสังคม 

              3(2-2-5) 
 Qualitative research and Social  

 Development 

 แนวคิดและทฤษฏีเ ก่ียว กับการวิจัย เ ชิง
คุณภาพ ความส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้าน
สังคมศาสตร์ และการพัฒนาสังคม ประเภทและความ
หลากหลายในการวิจัยเชิงคุณภาพ การตั้งค าถามการวิจัย 
การออกแบบการวิจัย การหาความรู้ความจริง สาเหตุและ
ผล จริยธรรมในการวิจัย ข้อตระหนักในแนวทางเก่ียวกับ
จริยธรรมของการท าวิจัยเชิงคุณภาพในคน วิธีการเก็บ
ข้อมูล รวมถึงการฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนจริง และเทคนิค
วิธีการการเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล 
เทคนิคการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูล  การ
สังเคราะห์ การวิพากษ์ข้อมูล การเขียนรายงานและการ
น าเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
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191341  ประวัตศิาสตร์กับการประยุกต์ใช้ 

                                                          3(2-2-5) 
     History and Applications 

 หลักการและวิธีการของประวัติศาสตร์ เวลา
และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  การใช้หลักฐานทาง
ประวั ติ ศ าสต ร์  ประวั ติ ศ าสต ร์นิพนธ์ กับส านักคิด 
ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ไทยและข้อถกเถียงทาง
ประวัติศาสตร์ การใช้ทฤษฎีทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์  การน า
วิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้เพื่อการพัฒนา 
191342 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนา           3(2-2-5) 
          Geography and Development 

 ลักษณะทางกายภาพของโลก  เคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และ
ข้อมูลสารสนเทศ ที่ เ ก่ียวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพโลกปรากฏการณ์ธรรมชาติ
กับมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม การ
ปลูกจิตส านึก การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

191343 ศาสนากับการพัฒนา             3(3-0-6) 
 Religion and Development  

 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทั้งระดับปัจเจก
และระดับสังคม ความเป็นมาและความส าคัญของศาสนา
ที่มีต่อการพัฒนาตนเองและสังคม และตัวอย่างของการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม 

191344 ศาสตร์แห่งพระราชา            3(2-2-5) 
 Science of the King 

 พระราชประวัติ แนวคิดและปรัชญาในการ
ทรงงาน พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

 

 

 

191400  สัมมนา                                  1(0-3-2) 
 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านการพัฒนาสังคม 

191416   ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม 

                                                          3(2-2-5) 
 Geo-Informatics and Social  

 Development 

  หลักการการส ารวจข้อมูลด้วยระบบ 3 เอส 
ประกอบด้วย การส ารวจข้อมูลจากระยะไกล การส ารวจ
ข้อมูลเคร่ืองมือบอกต าแหน่งพิกัดบนพื้นโลก และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคนิคและวิธกีารเก็บรวบรวม การ
จัดการ การวิ เคราะห์  และการแสดงผลโดยการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ ในงานการวางแผน การตัดสินใจ
และพัฒนา ส าหรับงานพัฒนาสังคม 

191417  นโยบายเศรษฐกิจและสังคม 

 กับการพัฒนาสังคม           3(2-2-5) 
 Economic and Social Policy and Social  

 Development 

 ระบบสังคม นโยบายเศรษฐกิจและสังคม 
หลักการก าหนดนโยบาย แนวทางการจัดท านโยบาย
เศรษฐกจิและสังคม กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การ
วิ เคราะห์นโยบายเศรษฐกิจและสังคม  แนวคิดและ
อุดมการณ์ด้านการพัฒนาท้องถ่ิน ผลการน านโยบาย
เศรษฐกจิและสังคมมาใช้ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

191418 การวางแผนและการจัดการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

                                                          3(2-2-5) 
 Natural Resources and Environmental  

 Planning and Management 

 ความหมาย ประเภท และขอบเขตของปัญหา
ที่เก่ียวขอ้งกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิด
และหลักการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม  สิ่ งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมตาม
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แผนพัฒนาประเทศแนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายและการ
ส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้าง
เครือข่ายองค์กรการพัฒนาแบบยั่งยืน และการปฏิบัติ
ภาคสนาม 

191419 การวิจัยเชิงประเมนิกับการประยุกต์ 

 ใช้ในการพัฒนาสังคม           3(2-2-5) 
 Evaluation Research and Application in  

 Social Development 

 ความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงค์ เทคนิค
วิธีการ และขั้นตอนของการวิจัยเชิงประเมิน รูปแบบและ
การออกแบบการประเมินโครงการ และการประยุกต์ใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม 

191426  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร 
 มนุษย์              3(2-2-5) 
 Administration and Human Resource  

 Development 

 ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และขัน้ตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
วิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน การสรรหา การ
คัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และ
ปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
191427  ภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาสังคม  3(2-2-5)  
 Leadership for Social Development 

 ลักษณะ ประเภทบุคลิกภาพ คุณลักษณะสู่
ภาวะผู้น าที่เอือ้ต่อการพัฒนาสังคม เทคนิคการบริหารงาน
และการประสานงานโดยการสร้างภาวะผู้น า 

191428  การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพ 

 ผู้ด้อยโอกาส                          3(2-2-5) 
     Study and Promotion of the Potential of  

 Disadvantaged People    

 ความหมาย ความส าคัญและปัญหาของ
ผู้ด้อยโอกาส แนวคิดเก่ียวกับผู้ด้อยโอกาส ประเภทและ
ลักษณะปัญหาของผูด้้อยโอกาส เช่น เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผู้
พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ ผูต้ิดเช้ือ คนยากจน  กฎหมาย  

นโยบายและปฏิบัติการช่วยเหลือและส่งเสริมศักยภาพ
ผูด้้อยโอกาสของรัฐ องค์กรเอกชนและประชาสังคม 

191429 การวิจัยกับการพัฒนาในองค์การ  

              3(2-2-5)  
 Research and Organization  

 Development 

 หลักการและกระบวนการวิจัยในองค์กรและ
ชุมชน การออกแบบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิ เคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย  และการ
น าเสนองานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร  
191435  การศึกษาการพัฒนาเมอืงกับชนบท  

              3(2-2-5) 
 Urban and Rural Development Study 

 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยเมือง ความเป็นเมือง 
และกระบวนการกลายเป็นเมือง แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วย
ชนบท ความเป็นชนบท และกระบวนการกลายเป็นชนบท
ก่ึงเมือง บริบท ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของเมือง ชาติ
พันธุ์กับเมือง และการพัฒนาเมือง บริบทและปัญหาใน
ชนบท การเปลี่ยนแปลงในชนบท และการพัฒนาชนบท 

191436  ข้ามพรมแดนศกึษา           3(2-2-5) 
 Cross-Border Study 

 มุมมอง และแนวคิดว่าด้วยการข้ามพรมแดน 
การข้ามรัฐ-ชาติ การสร้าง และก่อเกิดของรัฐชาติกับ
พรมแดน ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวกับการข้ามพรมแดน 
วัฒนธรรมกับพรมแดน อัตลักษณ์กับพรมแดน รัฐชาติกับ
พรมแดน ชาติพันธุ์กับการข้ามพรมแดน การพัฒนาข้าม
พรมแดน การจัดการทรัพยากรข้ามพรมแดน และกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มแมน่้ าโขงกับประเด็นขา้มพรมแดน  
191437 ปรัชญากับสังคมไทย              3(2-2-5) 
 Philosophy and Thai Society 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปรัชญาใน
สังคมไทย ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะปรัชญา
ไทยร่วมสมัย และทิศทางของการมีปรัชญาไทยที่เป็น
เอกลักษณ์และมีส่วนส าคัญในการพัฒนาสังคมไทยร่วม
สมัย  
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191438  นิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม 

              3(2-2-5) 
  Cultural Ecology and Social 

  Development 

  ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดระบบ
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และ การประยุกต์แนวคิดสู่การ
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 

191439 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมส่ีวนร่วม  
                                                          3(2-2-5) 
 Participatory Action Research 

 หลักการ  แนวคิด  และทฤษฏีต่ า ง  ๆ  ท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ระเบียบวิธีวิจัยที่เน้นการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  การ
วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชน ทอ้งถ่ิน   
191445  พลเมอืงกับการพัฒนา           3(2-2-5) 
 Citizenship and Development 

 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับ
มนุษย์ หน้าที่พลเมืองดีที่มีต่อสังคมในระดับท้องถ่ินจนถึง
ระดับพลโลก สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น  รู้จัก ตระหนักและ
การแสดงออกถึงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

191446  มโนทัศน์และวิธีการสอนสังคมศึกษา 
                                                          3(2-2-5) 
 Paradigm and Methodology of Social  

 Study 

 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดทางสังคมศึกษา  
ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษาในแต่ละสาระวิชา 
รูปแบบแผนผังความคิดที่เอื้อต่ออ านวยต่อการเรียนรู้และ
เ ห ม า ะ ส ม กั บ เ นื้ อ ห า บ ท เ รี ย น ท า ง สั ง ค ม ศึ ก ษ า  
กระบวนการพัฒนาความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนรายวิชา
สังคมศึกษา และเทคนิควิธีการสอนทางสังคมศึกษา 
 

 

191447 ส่ือกับการพัฒนาสังคม           3(2-2-5) 
 Media and Social Development 

          ความหมาย ความส าคัญ สถานการณ์การ
สื่อสารมวลชนและการใช้สื่อในสังคม งานพัฒนาสังคมใน
ประเด็นสื่อ ตลอดจน การพัฒนาและวิธีการใช้สื่อ ในงาน
พัฒนาสังคมและการศึกษา 
191448 ท้องถ่ินศกึษา            3(2-2-5) 
 Local Studies 

 แนวคิดและหลักการที่ ว่ าด้วยชุมชนและ
ท้องถ่ิน วิธีการศึกษาท้องถ่ินแบบองค์รวมทั้งในมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
เทคนิคและเคร่ืองมือในการศึกษาท้องถ่ิน  รวมถึงการ
ออกแบบหลักสูตรและการสอนสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินใน
สถานศึกษา 
191449 การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
                                            3(2-2-5) 
 Moral Teaching 

 ความหมายและความส าคัญของคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมปัจจุบัน เกณฑ์ตัดสินคุณธรรมจริยธรรม 
เทคนิคและวิธีการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การ
วัดผลประเมินผล และกรณีศึกษาการสอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมทัง้ในและต่างประเทศ     
191451   การศึกษาอิสระ         6  หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ และการ
อภิปราย ในหัวข้อทางด้านการพัฒนาสังคม 

191452   การฝึกงาน          6  หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

191453 สหกิจศึกษา          6  หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมในฐานะ
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พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน 

192101     รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น           3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science  

 ที่มาและความส าคัญของวิชารัฐศาสตร์   
สาขาของวิชารัฐศาสตร์  แนวคิดพืน้ฐานทางด้านรัฐศาสตร์ 
การเมือง อ านาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง ปรัชญา 
และอุดมการณ์ทางการเมือง พื้นฐาน การค้นคว้าและ
วิธีการหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ 
192102     ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบ้ืองต้น 

                                 3(3-0-6)  
 Introduction to International Relation 

 ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ในความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ ตัวแสดงใน
เวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความม่ันคงระหว่าง
ประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้ง การทูต นโยบาย
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ สิทธิ
มนุษยชน การเมืองเร่ืองสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
192111    การเมอืงการปกครองไทย        3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  

 ประวัติศาสตร์การเมืองของไทย บทบาททาง
การเมืองของตัวแสดงและสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญ
ของไทย ความคิดและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ด ารงอยู่ใน
สังคมไทย  การเช่ือมโยงกับพุทธศาสนา ความสัมพันธ์
แบบอุปถัมภ์ การแบง่ชนชนช้ันทางสังคมแบบไพร่-เจา้นาย  
192201     ปรัชญาการเมอืง           3(3-0-6)  
 Political Philosophy  

 แนวทางการศึกษาปรัชญาการเมือง ปรัชญา
ทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองที่ส าคัญ  คอื เพลโต 
อริสโตเติล เซโนแห่งไซทิอุม เซนท์ออกัสติน แมคคิลเวลลี 
ลอค รุสโซ สจ๊วต มิลล์ การหาความหมายของค าส าคัญ
ทางการเมือง คือ ความยุติธรรม อ านาจ การเมือง 
ความชอบธรรม เสรีภาพ

192211  รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมอืง  
              3(3-0-6) 
 Constitution and Political Institution 

 พัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการ
สถาปนารัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย การแบง่แยกอ านาจ 
และแนวทางการศึกษาสถาบันการเมืองใหม่ ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ปรากฏการณ์
และปัญหาที่ เกิดขึ้นเก่ียวกับรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมืองในปัจจุบัน 

192212   ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ 

                                                          3(3-0-6) 
 Thai Foreign Relations 

 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่ าง ไทยกับประเทศมหาอ านาจ 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับองค์การระหว่างประเทศที่
ส าคัญ บทบาทของไทยในเวทีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ปัจจัยในการด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทย
ในสมัยต่าง ๆ ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย แนวโน้มความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับต่างประเทศในอนาคต 

192213 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ 

                                                          3(3-0-6) 
 State, Society and Public Policy 

 ความหมาย แนวคิด และทฤษฏีพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม  การเปรียบเทียบ
กระบวนการสร้างและการใช้นโยบายสาธารณะในระบอบ
การปกครองและระบบการเมืองต่าง ๆ ตัวแสดงส าคัญทัง้
ภาครัฐและเอกชนในการก าหนดและการน านโยบาย
สาธารณะไปใช้ในสังคม  พัฒนาการของความสัมพันธ์
ระหว่างนโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ กับสังคมตามแต่ละ
ช่วงเวลา แนวโน้มของรูปแบบและประเด็นนโยบาย
สาธารณะในอนาคต 
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192214 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย 

 ตะวันออกเฉียงใต้           3(3-0-6) 
 International Relations of Southeast  

 Asia 

 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศในภูมิภาค บทบาทและ
อิทธิพลของประเทศมหาอ านาจที่มีต่อภูมิภาค ปฏิสัมพันธ์
ของตัวแสดงในภูมิภาคกับตัวแสดงที่ส าคัญอื่น   ๆ นอก
ภูมิภาค และประเด็นปัญหาส าคัญท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาค 

192301  การเมอืงการปกครองเปรียบเทยีบ 

                                3(3-0-6) 
 Comparative Politics and Government 

 พัฒนาการของวิชาการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ แขนงสาขาวิชาของการปกครองเปรียบเทยีบ 
วิธีการเชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบประเด็นที่ เลือก 
ระบบการเมือง รูปแบบของรัฐ รูปแบบของอ านาจ 3 ฝ่าย 
คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง 
การน าเอาความรู้ดังกล่าวมาท าความเข้าใจและเปรียบ
การเมืองการปกครองของประเทศต่าง ๆ  
192302  ระเบียบวิธีวิจัย                 3(2-2-5) 
 Research Methodology  

 ระเบียบวิธีในการหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ที่
เช่ือถือได้และถูกต้องตามหลักวิชาการ การก าหนดค าถาม
ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่ม การสร้างเคร่ืองมือ 
การเก็บข้อมูล การเขยีนรายงานการวิจัย  
192311 ประวัตศิาสตร์ เศรษฐกิจ การเมอืง  
 และสังคมของภาคเหนือตอนบน 

                                                          3(3-0-6) 
 History, Economy, Politics and Society  

 of Upper Northern Thailand 

 ประวัติศาสตร์  เหตุการณ์ทางการเมือง 
เศรษฐกจิ และสังคมที่ส าคัญท้ังในอดีตและปัจจุบันในพื้นที่
ภาคเหนือของประเทศไทย: เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน 
ล าปาง พะเยา น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียง 

การวิเคราะห์ การท าความเข้าใจ และการสร้างค าอธิบาย
ต่อประวัติศาสตร์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ภาคเหนือตอนบน  
192312     กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

 ปกครอง            3(3-0-6) 
 Constitutional and Administrative Laws 

 ความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญกับการเมือง
โดย เน้ นที่ ประ เทศ ไทย  เนื้ อหาของ รัฐธรรมนูญที่
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ที่มาของกฎหมายปกครอง ขอ้กฎหมายส าคัญท่ีมีประโยชน์
ส าหรับนักรัฐศาสตร์ 
192313  การเมอืงระหว่างประเทศร่วมสมัย  

                                                          3(3-0-6) 
 Contemporary International Politics 

 ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเมือง
ระหว่างประเทศร่วมสมัย และส่งผลกระทบต่อระบบ
ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศในปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ ความ
ม่ันคง ชาตินิยม การแข่งขันระหว่างประเทศมหาอ านาจ 
ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สงครามกลางเมืองและ
สงครามระหว่างประเทศ  การแพร่ขยายของอาวุธ
นิวเคลียร์ การก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกจิโลก 

192314 การปกครองท้องถ่ิน           3(3-0-6) 
 Local Government  

 ความหมาย แนวคิด  วัต ถุประสงค์  และ
ความส าคัญของการปกครองท้องถ่ิน วิวัฒนาการ รูปแบบ
การปกครองท้องถ่ิน การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการ
ปกครองท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานการ
ปกครองท้องถ่ินต่างระดับ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้ม
ของการพัฒนาการปกครองทอ้งถ่ินไทย  
192315    เศรษฐกิจการเมอืงระหว่างประเทศ  

                                                          3(3-0-6) 
 International Political Economy    

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองใน
ความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศ  แนวคิดและทฤษฎี  
พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
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ตัวแสดง กิจกรรมต่าง ๆ ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
เศรษฐกจิการเมืองระหว่างประเทศ 

192321 จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม  
                             3(3-0-6) 
 Ethics and Social Justice  

 คุณธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมทั้งใน
ฐานะองค์ความรู้และคุณสมบัติที่นักรัฐศาสตร์พึง มี  
ปรัชญาด้านจริยธรรม ความเป็นธรรมทางสังคม สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาค การกระจายผลประโยชน์และ
อ านาจ แนวคิดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
192322 ประวัตคิวามคิดทางการเมอืง    3(3-0-6) 
 History of Political Thoughts   

 วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดทาง
การเมือง ชีวประวัติและความคิดทางการเมืองของนักคิด
คนส าคัญทั้งตะวันตกและตะวันออกตั้งแต่ยุคกรีกจนถึง
ปัจจุบัน เปลโต อาริสโตเติล้ เซนต์ออกัสติน นิโคโล มักเคยี
เวลี ญอง โบดิน จอห์น ล็อก ญอง ญาค รุสโซ ฟรดีริก นิช
เ ช่  คาร์ล มาร์กซ์ วลาดิ เ มีย  เลนิน  ลีออน ทรอสกี  
พระพุทธเจ้า มหาตะมะ คานธี เหมาเจ๋อตง และอิทธิพล
ของนักคิดเหล่านี้ต่อความคิดทางการเมืองโดยรวมของ
โลก 

192323 ความรุนแรงและสันติวิธี           3(2-2-5) 
 Violence and Nonviolence   

 ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองในทางตรง 
ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ และ
ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม การคิดค้นและการน าเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยใช้ความไม่รุนแรงเป็น
หลัก ต าราวิชาการทางการเมืองแบบไม่ใช้ความรุนแรง 
ชีวประวัติบุคคลที่ใช้ความไม่รุนแรงเป็นเคร่ืองมือทาง
การเมือง เหตุการณ์ที่คู่ต่อสู้ทางการเมืองใช้ความไม่
รุนแรง เงือ่นไขทางทฤษฎีท่ีสนับสนุนการใช้ความไม่รุนแรง 
แนวความคิดทางจริยธรรมที่สนับสนุนการใช้ความไม่
รุนแรง 
 

 

192324 แนวคิดมาร์กซสิม์และหลังมาร์กซสิม์  
                             3(3-0-6) 
 Marxism and Post-Marxism   

 แนวคิดพื้นฐานของมาร์กและลัทธิมาร์กซ์  
ความคิดวัตถุนิยมวิภาษวิธีและประวัติศาสตร์  การ
วิ เคราะห์และการวิพากษ์ระบบทุนนิยมผ่านแนวคิด
เก่ียวกับวิถีการผลิต การขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน การสะสม
ทุน การสร้างเทคโนโลยีในการผลิตและการผลิตซ้ าของ
แรงงาน การต่อสู้ทางชนช้ัน  บทบาทของรัฐและอุดมการณ์
ทุนนิยม อิทธพิลของความคิดแบบไดอาเล็คติคและคติวัตถุ
นิยมที่มีต่อนักคิดอื่น เลนิน สตาลิน ทรอสกี้ เหมา กรัมช่ี 
อัลธูแซร์ ออสโตร-มาร์กซิสม์ และส านักวิพากษ์  
192325 พรรคการเมอืง กลุ่มผลประโยชน์  
 และการเลือกต้ัง            3(3-0-6) 
 Political Parties, Interest Groups, and  

 Elections 

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ 
พฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มกดดันทางการเมือง 
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ขบวนการภาคประชาชน
และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นทั้งแบบดั้งเดิม
และแบบใหม่ รวมถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ 
กลุ่มกดดันทางการเมือง ขบวนการทางการเมืองและสังคม 
พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง ต่อกระบวนการทาง
การเมืองและสถาบันการเมืองเพื่อการพัฒนาการเมืองใน
ระบอบประชาธปิไตย 

192326 การเมอืงกับชีวิต           3(2-2-5) 
 Politics and Life    

 ความหมายของค าว่าการเมืองทั้งในมุมกว้าง
และมุมแคบ ความเก่ียวข้องระหว่างเร่ืองการเมืองกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของแต่ละคนในสังคม ความตระหนัก
รู้ถึงบทบาทของแต่ละปัจเจกบุคคลที่มีต่อทศิทางการเมือง
ในประเทศของตน
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192327 ขบวนการทางการเมอืงและสังคม  

                                            3(3-0-6) 
 Political and Social Movements   

 แนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมทั้งในแบบดั้งเดิมและ
แบบใหม ่ปรากฎการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สัมพันธ์และส่งผล
กระทบกับการเมือง เศรษฐกจิ และสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ 
192328 เพศกับการเมอืง            3(3-0-6) 
 Gender and Politics    

 เพศกับการเมืองแบบสหศึกษา เพศสภาพ 
ทฤษฎีด้านเพศสภาพและการเมืองเป็นศูนย์กลาง เพศ
สภาพและความสัมพันธ์ เ ชิงอ านาจระหว่างเพศต่อ
การเมือง เช้ือชาติ ชนช้ัน และสีผิว ความรู้และมุมมองด้าน
เพศสภาพ อิทธิพลเร่ืองความเข้าใจเร่ืองเพศสภาพเป็น
พื้นฐานส าคัญต่อแนวทางการปฏิบัติการออกนโยบายและ
กฎหมาย  
192331 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

 ในการเมอืงท้องถ่ิน           3(3-0-6) 
 Democracy and Public Participation in  

 Local Government 

 แนวคิดและค่านิยมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิต
ในสังคมไทย ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การริเร่ิมหรือขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการก าหนดนโยบายของท้องถ่ิน ตัวอย่างรูปแบบ
และขัน้ตอนของการมีส่วนร่วมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
192332 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกฎหมาย 

 ที่เกี่ยวข้อง            3(3-0-6) 
 Local Government and Related Law  

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ระเบยีบบริหารราชการแผน่ดิน พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พระราชบัญญัติเทศบาล 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กฎหมาย
ปกครองที่เก่ียวข้อง กฎหมายที่ดิน การพิจารณากฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ  

192333 การเมอืงและการปกครองท้องถ่ิน 

 เปรียบเทยีบ             3(3-0-6) 
 Comparative Local Government  

 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิวัฒนาการของการ
กระจายอ านาจ รูปแบบ และอ านาจหน้าที่ขององค์
ปกครองท้อง ถ่ินในต่างประเทศที่น่าสนใจ  แนวทาง
การศึกษาเปรียบเทียบ ความเหมือน และความต่างของ
การเมืองการปกครองท้องถ่ิน แนวทางการพัฒนาการ
ปกครองทอ้งถ่ินในอนาคต 

192334 ภาวะผู้น าและชนช้ันน าทางการเมอืง  
              3(3-0-6) 
 Leadership and Political Elite  

 แนวคิดพื้นฐานเร่ืองภาวะผู้น าและชนช้ันน า
ทางการเมือง ขอ้ถกเถียงเก่ียวกับการได้มาซึ่งผูน้ าทางการ
เมือง สถานะและการมีอยู่ของกลุ่มผู้น าในทางการเมือง 
ประวัติผู้น าคนส าคัญของประเทศต่าง ๆ ภาวะผู้น าของไทย
ในช่วงเวลาร่วมสมัย 

192335 การเมอืงและการกระจายอ านาจ 

 ทางการศึกษาในท้องถ่ิน           3(3-0-6) 
 Politics and Educational  

 Decentralization in Local  

 Administration 

 แนวคิดการเมืองกับการศึกษา การกระจาย
อ านาจทางการศึกษาระดับชาติและระดับทอ้งถ่ิน การถ่าย
โอนสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นวัตกรรม
สร้างสรรค์ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีดีในท้องถ่ิน 

192341 ประวัตศิาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
 ประเทศ             3(3-0-6) 
 History of International Relations 

 การก าเนิดและพัฒนาการของระบบระหว่าง
ประเทศสมัยใหม่ ระบบทุนนิยมกับพัฒนาการของระบบ
ระหว่างประเทศ การขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศ
จากยุโรปไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ และผลกระทบ จักรวรรดินิยม 
ความร่วมมือและความขัดแย้งในกลุ่มมหาอ านาจและ
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ผลกระทบต่อการรักษาและเปลี่ยนแปลงระเบียบระหว่าง
ประเทศ 

192342 กฎหมายระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 
 International Law  

 ประวัติความเป็นมาและแหล่งที่ มาของ
กฎหมายระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล  สิทธิ
และหน้าท่ีของรัฐ  ดินแดนและเขตแดน อ านาจบงการทาง
กฎหมายของรัฐ องค์กรของรัฐในการติดต่อระหว่าง
ประเทศ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ความ
รับผิดชอบของรัฐ ข้อพิพาทหรือกรณีพิพาทและการระงับ
ขอ้พิพาท การใช้ก าลังของรัฐ สงคราม ความเป็นกลางและ
อาชญากรรมสงคราม การก่อการร้ายและตัวประกัน 
อาชญากรรมขา้มชาติ 
192343 องค์การระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 
 International Organizations  

 พื้นฐานความคิดว่าด้วยเร่ืองการรวมกลุ่ม
ระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐและต่ ากว่ารัฐ  การวิเคราะห์
บทบาทและสถานะขององคก์ารระหว่างประเทศที่ส าคัญ  
192344     ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

                              3(3-0-6)  
 Theories of International Relation  

 ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ก าเนิด พัฒนาการ และข้อโต้แย้งในทฤษฎีความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การประเมินทฤษฎีกับบริบทในยุคสมัย
ปัจจุบัน ทฤษฎีที่เก่ียวกับประเด็นส าคัญในการเมืองโลก 
คอื โลกาภิวัฒน์ โลกาภิบาล ความม่ันคง สิทธมินุษยชน  
192345 ยุทธศาสตร์และความม่ันคงระหว่าง 
 ประเทศ             3(3-0-6) 
 Strategic Studies and International 

  Security   

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชายุทธศาสตร์ศึกษา
และความ ม่ันคงศึกษา  พัฒนาการของการศึกษา
ยุทธศาสตร์ศึกษาและความม่ันคงศึกษา  แนวคิดใน
การศึกษา กรอบทางทฤษฎีในการวิเคราะห์ ข้อถกเถียง
โต้แย้งในปัจจุบันเก่ียวกับการศึกษายุทธศาสตร์ศึกษาและ
ความม่ันคงศึกษา พัฒนาการทางความคดิด้านยุทธศาสตร์ 

ทฤษฎีในวิชาความม่ันคงศึกษา การปฏิวัติในกิจการด้าน
การทหาร และยุทธศาสตร์นิวเคลียร์   
192346 สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์ 
 ระหว่างประเทศ            3(2-2-5) 
 Human Rights in the International  

 System  

 ประเด็นปัญหาเร่ืองสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นใน
ระบบการเมืองระหว่างประเทศ ที่มาของปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ของสิทธิมนุษยชนกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ ระบบรัฐ และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ   
192347 การก่อการร้ายในการเมอืงโลก 3(3-0-6) 
 Terrorism in International Politics 

 นิ ย ามและแนวคิดของการ ก่อการ ร้าย 
พัฒน าก า ร ขอ ง ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย  ค า อ ธิ บ า ย เ ชิ ง
ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมวิทยาของการก่อการ
ร้าย รูปแบบและแนวโน้มของการก่อการร้ายในโลก 
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของการก่อการร้ายในโลก การ
รับมือของประชาคมโลกต่อภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย 
กลุ่มก่อการร้ายและเหตุการณ์การก่อการร้ายในบริบท
ของระระหว่างประเทศสมัยใหม่ 
192348 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ 

 และกระบวนการก าหนดนโยบาย 

 ต่างประเทศ            3(3-0-6) 
 Analysis of Foreign Policy and Process  

 of Foreign Policy Making  

 แนวคิดและวิธีการในการวิเคราะนโยบาย
ต่างประเทศ  แนวคิดพื้ นฐานของการก าหนดและ
กระบวนการการท านโยบายต่างประเทศ  ปัจจัยที่ส่งผลท า
ให้เกิดนโยบายต่างประเทศหนึ่ง ๆ ขึ้นมา ปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเร่ืองเดียวกัน กรณีศึกษา
จากตัวอย่างนโยบายต่างประเทศที่ส าคัญทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน 

192349 นโยบายต่างประเทศของไทย    3(3-0-6) 
 Thai Foreign Policy 

 นโยบายต่างประเทศที่ส าคัญของไทยตั้งแต่ใน
ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยของการก าหนดนโยบาย  ผล
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ของนโยบาย  และการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศแต่
ละนโยบายของไทย 

192411     สัมมนา                1(0-2-1) 
 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านรัฐศาสตร์ 
192421 หัวข้อคัดสรรทางการเมอืงการปกครอง 
                             3(3-0-6) 
 Selected Topics in Politics and  

 Government 

 ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครอง
ของประเทศที่ให้ความสนใจ  องค์กรและสถาบันทาง
การเมือง  กระบวนการและระบบทางการเมือง ทัศนคติ
และพฤติกรรมของพลเมือง  กระบวนการการตัดสินใจ 
และประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมการเมือง 
192422  การเมอืงการปกครองของประเทศ 

 มหาอ านาจ            3(3-0-6) 
 Politics and Government of Major  

 Powers 

 ความหมายและ เกณฑ์วัด ของประ เทศ
มหาอ านาจ ประวัติและพัฒนาการของการเมืองการ
ปกครองของประเทศมหาอ านาจ รูปแบบการปกครอง 
สถาบันทางการ เ มือง เ ช่นฝ่ ายบ ริหาร  นิ ติ บัญญัติ  
รัฐธรรมนูญ รูปแบบของรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและพลเรือน  รูปแบบ
เศรษฐกจิ นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ  
192423 ภูมิรัฐศาสตร์           3(3-0-6) 
 Geo-Politics 

  ทฤษฎีทางภู มิ รัฐศาสต ร์ที่ เ ก่ียวข้ อ ง กับ
การเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน  การวิ เคราะห์
องค์ประกอบของรัฐ ภูมิรัฐศาสตร์ พื้นที่ จ านวนประชากร
และทรัพยากรการจ าแนกประเทศออกเป็นประเทศ
มหาอ านาจ ประเทศมหาอ านาจระดับกลาง และประเทศ
อ านาจน้อย มูลเหตุแห่งเสถียรภาพและความม่ันคง
ทางการเมือง และความออ่นแอทางการเมือง 

192424 การพัฒนา ส่ิงแวดล้อม กับการเมอืง  
              3(3-0-6) 
 Development, Environment and Politics 

 อ ธิ บ า ย ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร พั ฒ น า 
สิ่งแวดล้อมและการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
การเมืองกับการพัฒนาในแต่ละยุค ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรการเมืองระหว่างประเทศกับการพัฒนายุคใหม่  
ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมมือ
ระหว่างรัฐและองค์กรระหว่างรัฐในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

192425 ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร์  
 กับการเมอืง           3(3-0-6) 
 Language, Literatures, Films and . 
 Politics 

 ค้นหา วิ เคราะห์  และวิพากษ์การเมืองที่
ปรากฏในภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ เลือกใช้
เคร่ืองมือท าความเข้าใจผ่านแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เช่น 
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์แบบคลาสสิก สมัยใหม่ หรือหลัง
สมัยใหม ่ ท าความเขา้ใจภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ 
ในการเป็นภาพสะท้อนสังคมและเป็นเคร่ืองมือในการผลิต
ซ้ าอ านาจในสังคม 

192431 การบริหารจัดการท้องถ่ินอิเล็กทรอนิกส์ 

              3(3-0-6) 
 E-Local Governance 

 แนวคิดและความส าคัญของการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถ่ิน 
นโยบายของรัฐและบทบาทในการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวสู่
การเป็น e – Goverment ระดับท้องถ่ิน 

 192432 นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถ่ิน 

                                                          3(3-0-6) 
 Innovations for Local Management 

 หลักการ ความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎี  
เก่ียวกับนวัตกรรมท้องถ่ิน  การสร้างและการพัฒนา
นวัตกรรมโดยมุ่งเน้นเทคนิคสมัยใหมใ่นการจัดการภาครัฐ  
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192433 หัวข้อคัดสรรทางการปกครองท้องถ่ิน 

              3(3-0-6) 
 Selected Topics in Local Government 

 ประเด็นปัญหาเฉพาะทางการเมืองการ
ปกครองท้องถ่ินที่ได้รับการคัดสรรจากคณาจารย์ผู้สอน
หรือประเด็นปัญหาร่วมสมัย เช่น การปฏิรูปด้านการเมือง
การปกครองท้องถ่ินไทยด้านต่าง ๆ   การกระจายอ านาจ 
และตัวอย่างแนวทางการบริหารจัดการท้องถ่ินด้านต่าง ๆ 
แบบองคร์วม  
192441 นโยบายต่างประเทศของประเทศ 

 มหาอ านาจ            3(2-2-5) 
 Foreign Policy of Major Powers   

 กระบวนการก าหนดนโยบายของประเทศ
มหาอ านาจ ลักษณะร่วมและแตกต่างกันของนโยบาย
ต่างประเทศของมหาอ านาจ ผลกระทบของนโยบาย
ต่างประเทศมหาอ านาจ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
สาธารณรัฐประชาชนจนี รัสเซีย ที่มีต่อการเมืองโลก  
192442 การเมอืงโลกผ่านส่ือ            3(2-2-5) 
 Global Politics through Media   

 ความสัมพันธร์ะหว่างสื่อกับการเมืองของโลก 
การวิเคราะห์เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศในสื่อ
ต่าง ๆ การต่อสู้ระหว่างสื่อของโลกตะวันตกและโลก
ตะวันออกในการน าเสนอวิกฤติการณ์ความขัดแย้งของโลก 
และการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อในการน าเสนอความ
ขัดแย้งของการเมืองโลกที่มีผลกระทบต่อการตีความและ
การตอบสนองของผูช้มตามท่ีต่าง ๆ ของโลก   
192443 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศ 

 อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง           3(3-0-6) 
 Affairs of Greater Mekong Subregion  

 Countries 

 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ความร่วมมือทางการเมือง 
เศรษฐกิจ การพัฒนา และประเด็นปัญหาส าคัญระหว่าง
กลุ่มประเทศเหล่านี้  
 

192444 พรมแดนศึกษา           3(3-0-6) 
 Boundary Studies 

 นัยของพรมแดนในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่ส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ประเด็นปัญหา
ระหว่างพรมแดนของรัฐ การจัดการพรมแดน และการ
สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐขา้มพรมแดน 

192445 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ 

                              3(3-0-6) 
 Diplomacy and International  

 Negotiation 

 ประวัติศาสตร์การทูต การทูตในฐานะที่เป็น
เค ร่ืองมือส าหรับด าเนินนโยบายต่างประเทศ  การ
ด าเนินการทางการทูตในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ในกรอบทวิภาคี
และพหุภาคี กรอบเชิงแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์และ
เจรจาต่อรองระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาการเจรจา
ระหว่างประเทศ 

192446 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภูมิภาค 

 ที่เลือกศึกษา           3(2-2-5) 
 International Relations of a Selected  

 Region  

 เลือกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ
ภูมิภาคดังต่อไปนี้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกา 
อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา เอเชียแปซิฟิก โอเชียเนีย  
192451 การศึกษาอิสระ          6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 
ในหัวข้อทางด้านรัฐศาสตร์ 
192452 การฝึกงาน           6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้อง กับรัฐศาสตร์ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 
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192453 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education  

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับรัฐศาสตร์ในฐานะพนักงาน
ฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

193101     รัฐประศาสนศาสตร์เบ้ืองต้น     3(3-0-6) 
 Introduction to Public Administration 

 ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวทาง
การศึกษา และวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ 
สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบการเมือง 
และระบบสังคม โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรมทางการ
บริหาร 
193231     การจัดการองค์การสาธารณะ   3(3-0-6) 
 Public Organization Management  

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับองค์การ ตั้งแต่
โครงสร้าง พฤติกรรม กระบวนการสิ่งแวดล้อมเป้าหมาย 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การ การจัดการกิจการ
สาธารณะ 
193241 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  
                                                          3(3-0-6) 
 Human Resource Management in  

 Public Sector 

 ความหมาย  วิ วัฒนาการ  แนวคิดกา ร
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์  กระบวนการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ 

193251    นโยบายสาธารณะ           3(3-0-6) 
 Public Policy  

 ความหมาย  ทฤษ ฏี  แน วคิ ด  ลั กษณะ 
สาระส าคัญของนโยบาย ประเภทของนโยบายและวิธีใน
การก าหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของปัจจัย
แวดล้อมที่มีต่อนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์และ
ประเมินผลนโยบาย ความหมาย ทฤษฏี หลักการวางแผน

นโยบาย และการบริหารโครงการเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
การเมือง เศรษฐกจิ และสังคมอย่างเป็นระบบ 

193302 การบริหารงานคลังสาธารณะ    3(3-0-6) 
 Public Finance Administration  

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี การบริหารงาน
คลัง นโยบายการคลัง สถาบันทางการคลัง รายรับ-
รายจ่ายภาครัฐ งบประมาณแผ่นดิน การบริหารหนี้
สาธารณะ จริยธรรมการคลังภาครัฐ การคลังทอ้งถ่ิน และ
กรณีศึกษา 
193303 การบริหารท้องถ่ิน            3(2-2-5) 
 Local Governance  

 แนวคิดทฤษฎีการบริหารทอ้งถ่ิน การกระจาย
อ านาจสู่ท้องถ่ิน รูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน การ
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกจิ สังคม ที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารทอ้งถ่ิน ปัญหา แนวโน้ม และการ
พัฒนาเก่ียวกับการบริหารทอ้งถ่ิน 

193352 การบริหารโครงการ                3(2-2-5) 
 Project Management   

 ความหมายและความส าคัญของโครงการ 
วงจรโครงการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคที่ใช้ใน
การบริหารโครงการตามวงจรการบริหารโครงการตั้งแต่
การเตรียมโครงการ การวางแผนโครงการ การด าเนิน
โครงการ การยุติโครงการ และการประเมินโครงการ ผล
ของโครงการ 
193354 การต่อต้านทุจริต           3(3-0-6) 
 Anti-Corruption  

 ความหมายของการทุจริต ประเภทและ
รูปแบบของการทุจริต ทุจริตโดยตรง ทุจริตโดยอ้อม ทุจริต
เชิงนโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม สาเหตุ 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อ
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของ
การทุจริตที่มีต่อการพัฒนาและความเจริญเติบโตของ
ประเทศไทย สาเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลัก
ธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทาง
ในการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล กฎหมายที่เก่ียวข้อง
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กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล 
ระดับประเทศ ทัศนคติ และความตระหนักถึงผลกระทบที่
ร้ายแรงของการทุจริต จติส านึกความเป็นพลเมืองดีในการ
ปอ้งกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเอง
เพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต 

193407 การบริหารงานภาครัฐไทย        3(2-2-5) 
 Thai Public Administration   

 วิวัฒนาการของการบริหารงานภาครัฐไทย 
การจ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ ลักษณะส าคัญของ
การบริหารงานภาครัฐไทยในปัจจุบัน และทิศทางแนวโน้ม
ในอนาคต 

193443  ไตรภาคีสัมพันธ์ส าหรับนักบริหารภาครัฐ 

              3(2-2-5) 
 Tripartite Relations for Public  

 Administrators  

 ความหมายและความส าคัญของไตรภาคี
สัมพันธ์  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับไตรภาคีสัมพันธ์  
ไตรภาคีสัมพันธ์กับการบริหารกิจการสาธารณะ การ
บริหารไตรภาคีสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
บทบาท สิทธิ และหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐ การ
เจรจาต่อรองร่วม นโยบายรัฐและกฎหมายเก่ียวกับ
ไตรภาคีสัมพันธ์ในประเทศไทย การเคลื่อนไหวของ
ไตรภาคีด้านแรงงานสัมพันธใ์นประเทศไทย และการศึกษา
เปรียบเทยีบไตรภาคีสัมพันธ์ 
193444 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง        3(2-2-5) 
 Conflict Resolution  

 ความหมาย ความเป็นมาและพัฒนาการ 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี ประเภท วิธีการแก้ปัญหา และ
วิธีการปอ้งกันความขัดแย้ง 
201111 การประมงทั่วไป           2(2-0-4) 
 General Fisheries 

 การประมงทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ 
ชลสมบัติและการใช้ประโยชน์  การจับสัตว์น้ า  การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรรูปและการถนอมอาหารจาก
สัตว์น้ าการตลาดและการขนส่งสัตว์น้ า องค์การสะพาน

ปลา สหกรณ์ประมง หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการประมง 
นโยบายและกฎหมายประมงของประเทศไทยและสากล 

201121   หลักการก่อสร้างทางการประมง2(2-2-5) 
  Principles for fishery construction 

  หลักการทางฟิสิกส์เบื้องต้นเพื่อการประมง 
ได้แก่ การเปลี่ยนหน่วยในระบบ SI (International System 

of Units) การใช้เคร่ืองกลอย่างง่ายเพื่อการประมง การ
ค านวณก าลังไฟฟ้า การค านวณค่าไฟฟ้า การคัดเลือก
ต าแหน่งและจ านวนของเคร่ืองให้อากาศในบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า  การส ารวจพื้นที่และการส ร้างบ่อ เพื่ อการ
เพาะเลีย้งสัตว์น้ า 
201191 ปฏิบัติงานภาคสนาม 1            1(0-6-3) 
 Field Work 1 
 ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านการประมง 
ความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า การเพาะพันธุ์และ
อนุบาลสัตว์น้ า ความหมายและความเย็นมาของแนวคิด
เศรษฐกจิพอเพียง และการจัดการฟารม์สัตว์น้ าเบื้องต้น 

201221 หลักการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า        3(2-3-6) 
 Principles of Aquaculture 

 หลักการเ ก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
ประวัติ เทคโนโลยีเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและ
ชายฝั่ง สภาวะปัจจุบันเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
และสัตว์น้ าชายฝั่งในประเทศไทย ความรู้เก่ียวกับดิน น้ า 
พันธุ์สัตว์น้ า อาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ า ตลอดจนชนิด
ของสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าชายฝัง่ที่นิยมเลีย้ง 
201241 สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลังในแหล่งน้ า 

                                                          3(2-3-6) 
 Aquatic Invertebrate 

 ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ า 
การจ าแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจายและความส าคัญ
ทางการประมง บทบาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่อ
ระบบนิเวศน้ าจืด น้ ากร่อย และทางทะเล 

201242 มนีวิทยา            3(2-3-6) 
 Ichthyology 

 ชี ว วิ ทยา  สัณฐานวิทยาและกายวิภาค 
พฤติกรรม วิวัฒนาการ ระบบอนุกรมวิธาน และกฎเกณฑ์



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 765 

 

ของช่ือวิทยาศาสตร์ และการกระจายพันธุ์ของปลาทะเล 
และปลาที่ส าคัญในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2            1(0-6-3) 
 Field Work 2 
 เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าทางเศรษฐกิจ 
การวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ าแบบต่างๆ เตรียมบ่อเลี้ยง
สัตว์น้ า วิเคราะห์คุณภาพน้ า การให้อาหาร การคัดเลือก
และ ดูแลพ่อ-แม่พันธุ์ การผสมเทียม ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืด และชายฝัง่ 
201321 คุณภาพน้ าส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

                                                          3(2-3-6) 
 Water Quality for Aquaculture 

 คุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า น้ าที่ใช้ในการเพาะเลีย้งสัตว์
น้ า ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า การ
จัดการคุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  การให้
อากาศ การใช้วัสดุปูน การใช้ปุ๋ย การปนเปื้อนสารพิษใน
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ า ดินตะกอนและการจัดการตะกอนก้นบ่อ 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ า มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจาก
ฟารม์เพาะเลีย้งสัตว์น้ า 
201322 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า           3(2-3-6) 
 Aquatic Animal Nutrition 

 อาหารและสารอาหารต่อการเจริญเติบโต
และการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ า ชีวเคมีทางโภชนาการของ
อาหารสัตว์น้ า การเน่าเสีย การเสื่อมสภาพของสารอาหาร 
วัตถุดิบ และการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ า เทคโนโลยีการ
ผลิตอาหารสัตว์น้ าเบื้องต้น การประเมินคุณค่าทาง
โภชนาการอาหารสัตว์น้ า 
201323 โรคและปรสิตของสัตว์น้ า         3(2-3-6) 
 Diseases and Parasites of Aquatic  

 Animals 

 สาเหตุของการเกิดโรคและปรสิต ลักษณะ
อาการของสัตว์น้ าที่เกิดโรคและปรสิต ชีวประวัติของโรค
และปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและปรสิตกับสัตว์น้ า 
ผลกระทบที่เกิดจากโรคและปรสิตชนิดต่างๆที่มีต่อสัตว์น้ า

ที่นิยมเลีย้ง การปอ้งกันก าจัด การรักษาโรคและปรสิตของ
สัตว์น้ า 
201324 เทคโนโลยีชวีภาพทางการประมง 
                                                          3(2-3-6) 
 Fishery Biotechnology 

 หลั ก เทค โน โลยี ชี ว ภาพ เบื้ อ งต้ น  พั น ธุ
วิศวกรรม ชีวสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพในการ
เพาะขยายพันธุ์สาหร่ายและการเลี้ยง การเพาะเลี้ยงกุ้ง
และปลา การจัดการชุดโครโมโซมของสัตว์น้ า การตัดแต่ง
พันธุกรรมในสัตว์น้ าและความปลอดภัยทางชีวภาพ การ
ประยุกต์ ใ ช้ เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลในการ
เพาะเลีย้งสัตว์น้ า 
201325 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

                                                          3(2-3-6) 
 Genetics for Aquaculture 

 บทบาทของพันธุศาสต ร์ต่อการประมง 
ลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณในสัตว์น้ า การ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าโดยวิธีการคัดพันธุ์ ระบบการผสม
พันธุ์ เทคนิคการจัดการชุดโครโมโซม และเทคนิคพันธุ
วิศวกรรม เซลล์พันธุศาสตร์ของปลา การจัดการพ่อแม่
พันธุ์สัตว์น้ า พันธุศาสตร์ประชากรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า 
201341 ชีววิทยาประมง           3(2-3-6) 
 Fishery Biology 

 ชีววิทยาประชากรของสัตว์น้ า  หลักการ
พื้นฐานของการประมงการท าการประมง เทคนิคการ
ประเมินสัตว์น้ า ประเมินสัตว์น้ าในด้านอายุ การเติบโต 
การตาย และความอุดมสมบูรณ์ และผลของการประมงที่
มีต่อประชากรสัตว์น้ า 
201342 ระเบียบวิธีวิจัย                      3(2-3-6) 
 Research Methodology 

 บทบาทและความส าคัญของสถิติต่อการ
ประมง การค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
ความส าคัญของสถิติเพื่อการประมง การวางแผน การ
วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัย การน าข้อมูล
ขา่วสาร ความรู้ และผลการวิจัยไปใช้ในการประมง 
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201343 นิเวศวิทยาทางน้ า 3(2-3-6) 
 Aquatic Ecology 

 องค์ประกอบของระบบนิเวศ การจ าแนก
ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของแร่
ธาตุ ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศทางน้ า 
ระบบนิเวศน้ าจืด ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่ แหล่งน้ า
กร่อย พืน้ที่ชุ่มน้ า สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้ า ประชากร
และสังคมสิ่งมีชีวิต ปัจจัยที่ มีผลต่อการด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตในน้ า สาเหตุของความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ 

201361 การใช้ยา เคมภีัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 
 ทางเลือกเพื่อการเพาะเล้ียง      3(2-3-6) 
 Application of Drugs Chemicals and  

 Alternative Products for Aquaculture 

 ชนิดและประเภทของยาและสารเคมีที่ใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพน้ า และการปอ้งกันรักษาโรค สัตว์น้ า 
หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ยาและสารเคมี ผลของคุณภาพ
น้ าต่อปฏิกิริยาของสารเคมี และผลสารเคมีและยาต่อ
ระบบนิ เวศน์ ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  และการใช้ยา 
เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อการผลิตสัตว์น้ า
อินทรีย์  
201362 การเล้ียงปลาสวยงาม           3(2-3-6) 
 Ornamental Fish Culture 

 ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม ความ
ต้องการของตลาด การเพาะขยายพันธุ์ปลา ชนิดของ
สาหร่ายและพรรณไม้น้ าที่ใช้ประดับในการเลี้ยงปลา
สวยงาม การจัดตู้ปลาสวยงาม การให้คะแนนตัดสินปลา
สวยงาม การต่อตู้ปลา โรคและการให้อาหาร และการ
บรรจุเพื่อการขนส่ง  
201363   เคร่ืองมอืท าการประมง           3(2-3-6) 
 Fishing Gears 

 สภาวะการประมงของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ชนิดเคร่ืองมือท าการประมงและการจ าแนก 
วิธีการท าประมง ประสิทธิภาพเคร่ืองมือท าการประมง 
เทคโนโลยีทางการประมง

201364 การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 ด้านทรัพยากรทางน้ า           3(2-3-6) 
 Aquatic Resources Environmental  

 Impact Assessment 

 หลักการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น กฎหมายและระเบยีบที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิ เคราะห์ผลกระทบจาก
โครงการพัฒนา ต่อระบบนิเวศน้ าจืด น้ ากร่อย ชายฝั่ง 
และระบบนิเวศทางทะเล เคร่ืองมือและวิธีการที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้ า 
มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตาม
ตรวจสอบภายหลังการวิเคราะห์ผลกระทบ 

201365 การจัดการแหล่งน้ าและมลพิษแหล่งน้ า 

              3(2-3-6) 
 Water Management and Pollution  

 ทฤษฎีและหลักในการอนุ รักษ์ทรัพยากร 
ระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าของ
ประเทศไทย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
ทางน้ า ชนิดและแหล่งก าเนิดของมลภาวะทางน้ า การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่
อาหารในแหล่งน้ า ผลของการเกิดยูโทรฟิเคช่ัน   ในแหล่ง
น้ า  และการจัดการมลพิษแหล่งน้ า เพื่อการอนุ รักษ์
ทรัพยากรประมง 
201366 อนุกรมวิธานปลา           3(2-3-6) 
 Fish Taxonomy 

 ระบบอนุกรมวิ ธาน  ศัพท์บัญญัติ  และ
กฎเกณฑ์การตั้ง ช่ือ การเก็บรักษาตัวอย่างปลา วิธี
การศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ใ ช้ในทางอนุกรมวิธาน 
ลักษณะเด่นของปลาและ การใช้รูปวิธานในการวิเคราะห์
ชนิดและจัดจ าแนกหลักการวาดรูปปลา และการเขียน
รายงานทางอนุกรมวิธาน 

201367 การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าตามแนวเศรษฐกิจ 

 พอเพียง            3(2-3-6) 
 Aquaculture in Sufficiency Economy  

 ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ 
เงื่อนไข และประเด็นส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ าแบบผสมผสาน 
การเลี้ยงสัตว์น้ าร่วมกับสัตว์น้ าชนิดอื่น ปศุสัตว์ และการ
ปลูกพืช ปัญหา แนวทางแก้ไข และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
201368 สรีรวิทยาของสัตว์น้ า           3(2-3-6) 
 Physiology of Aquatic Animals 

 ลักษณะ หน้าที่และกลไกการท างานของ
ระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายขณะที่สัตว์น้ ายังมีชีวิต
อยู่ ได้แก่ ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต 
เป็นต้น การปรับตัวของสัตว์น้ าในสภาวะที่ไม่เหมาะสมเพื่อ
การด ารงชีวิต  
201369 ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ า 

 และสัตว์สะเทินน้ าสะเทนิบก     3(2-3-6) 
 Biodiversity for Aquatic Animals and  

 Amphibians 

 ความเป็นมา บทบาทของความหลากหลาย
ทางชีวภาพต่อสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ชนิด
ของความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทนิน้ าสะเทิน
บก ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพสาเหตุและ
ผลกระทบของการเสื่อมโทรมของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทิศทางและนโยบายของการอนุ รักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและการวิจัยในอนาคต 

201421 การจัดการธุรกิจการประมง      3(3-0-6) 
 Fishery Business Management 

 แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจ ธุรกิจการประมง
ของไทย การเป็นผู้ประกอบการ แผนธุรกิจ การตลาด
สินค้าสัตว์น้ า หลักการท าบัญชีขั้นพื้นฐานส าหรับธุรกิจ
การประมง ระบบคุณภาพการผลิตสัตว์น้ า ระบบโลจิ
สติกส์และการจัดการห่วง โซ่อุปทานสินค้าสัต ว์น้ า  
กฎระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าธุรกิจทางการประมง 
201441 การจัดการทรัพยากรประมง     3(2-3-6) 
 Fishery Resource Management 

 พื้นฐานสภาพแวดล้อมและทรัพยากรประมง 
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง หลักการใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป้าหมายในการจัดการ
ประมง แหล่งท าการประมง หลักการค านวณผลผลิตและ

สถิติประชากรสัตว์น้ า วิธีวางระเบียบและบริหารการ
ประมง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ
ประมง และระเบียบและบริการการประมงและพืน้ที่ชุ่มน้ า 
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับประมง 
201491 สัมมนา             1(0-2-1) 
 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และ การ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการประมง 
201492 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับการประมงในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  
201493 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 
ในหัวข้อทางด้านการประมง 
201494 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับการประมงในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน 

201495 ปัญหาพิเศษทางการประมง      2(2-2-5) 
 Special Problem in Fisheries 

 การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การประมง
และเทคโนโลยี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน และ
น าเสนอผลงาน 

203191 ปฏิบัติงานพืชไร่                      1(0-3-2) 
 Field Work in Field Crops  

 ฝึกปฏิบัติงานทักษะเก่ียวกับการปลูกพืชไร่  
การดูแลรักษา การควบคุมศัตรูพืชและการเก็บเก่ียว



768 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

203192 ปฏิบัติงานพืชสวน                    1(0-3-2) 
 Field Work in Horticulture 

 ฝึกทักษะเก่ียวกับการปลูกพืชสวน การดูแล
รักษา การควบคุมศัตรูพืชและการเก็บเก่ียว 

203111 ปริทัศน์ทางการเกษตร             3(2-3-6) 
 Overview in Agriculture 

 การเกษตรของโลก หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการเกษตร พฤกษศาสตร์และการจัดจ าแนกพืช การ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและพันธุ์พืช ปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร กระบวนการผลิตพืช การผลิตปศุสัตว์ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การเก็บเก่ียวและการจัดการหลัง
การเก็บเก่ียว การจัดการสิ่งแหลือใช้ทางการเกษตร การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การสหกรณ์และการตลาด
สินค้าการเกษตร  
203112 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช     3(2-3-6) 
 Technology of Plant Propagation   

 หลักการขยายพันธุ์ โดยใช้เมล็ด และส่วน
ต่างๆ ของพืช การติดตา การต่อก่ิง การตอน ปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับการขยายพันธุ์พืช และการเตรียมแปลงเพาะ
ขยายพันธุ์ 
203211 สรีรวิทยาการผลิตพืช              3(2-3-6) 
 Physiology of Crop Production  

 กระบวนการทางสรีรวิทยาที่ส าคัญของพืช 
เช่น การงอก การหายใจ การสังเคราะห์แสง เป็นต้น 
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อส รีรวิทยาของการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช การใช้หลักการทาง
สรีรวิทยาของพืชส าหรับการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิต
พืช โดยเฉพาะพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกจิบางชนิด 

203212 จักรกลการเกษตร และเทคโนโลยี 
 การจัดการฟาร์ม                     3(2-3-6) 
 Agricultural Mechanics and Farming  

 Management Technology  

 หลั ก ก า รท า ง า น ขอ ง เ ค ร่ื อ ง ย น ต์ ท า ง
การเกษตร และส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์ การดูแล
บ ารุงรักษา การออกแบบส าหรับเคร่ืองจักรกลทาง
การเกษตร เทคโนโลยีของอุปกรณ์และเคร่ืองจักรกล

เกษตรเพื่อการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บ
เก่ียว การแปรสภาพผลผลิต เทคโนโลยีส าหรับการจัดการ
ฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลต่อการท าฟาร์ม การท าฟาร์มแบบ
ผสมผสาน การบริหารจัดการการเกษตร 
203213 วิทยาศาสตร์ทางดิน                 3(2-3-6) 
 Soil Science  

 ความส าคัญของดิน การก าเนิด องค์ประกอบ 
สมบัติของดินทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ 
อินทรียวัตถุในดินและจุลินทรีย์ดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและ
การใช้ปุ๋ย การส ารวจและการจ าแนกดิน การอนุรักษ์ดิน
และน้ า การประยุกต์สารสนเทศทางดิน และสิ่งแวดล้อม 

203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร       3(2-3-6) 
 Genetics for Agriculture  

 จีโนม สารพันธุกรรม โครงสร้างและการ
แสดงออกของยีน โครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุศาสตร์ประชากรและ
ปริมาณ การกลายพันธุ ์วิวัฒนาการ และความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม เซลล์พันธุศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุพ์ืช 
เคร่ืองหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร 
พันธุวศิวกรรมพืช 

203312 โรคพืชวิทยาเบ้ืองต้น               3(2-3-6) 
 Introduction to Plant Pathology  

 ประวัติและความส าคัญทางเศรษฐกิจของโรค
พืช ที่ เ กิดจากเช้ือสาเหตุและสิ่งแวดล้อม การศึกษา
สมมติฐานของโรค อาการของโรค การระบาด กลไกและ
วงจรของการเกิดโรค นิเวศวิทยา การพิสูจน์การเกิดโรค 
เทคนิคการปลูกเช้ือ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชอาศัยกับ
ปรสิตและการปอ้งกันก าจัด 

203313 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช         3(2-3-6) 
 Principles of Plant Breeding  

 การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม ทฤษฎีเฮต
เทอโรซีส แหล่งพันธุกรรม การน าเข้าพันธุ์พืช การรักษา
สายพันธุ์ ลักษณะเพศผู้เป็นหมันและการผสมตัวเองไมต่ิด 
วิธีการคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและ
พืชผสมข้าม สถิติเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช การใช้เซลล์
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พันธุศาสตร์ การกลายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงพันธุพ์ืช  
203314 เทคนิคและการวางแผนการทดลอง 
 เพื่อการวิจัยด้านพืช                3(2-3-6) 
 Techniques and Experimental Designs  

 for Plant Research  

 หลักการทางสถิติ แผนการทดลองแบบต่างๆ 
ส าหรับการวิจัยด้านพืช การออกแบบการทดลอง และการ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติเพื่องานวิจัยด้าน
การเกษตร 
203315 กีฏวิทยาทางการเกษตร           3(2-3-6) 
 Agricultural Entomology  

 แมลงศัตรูของพืชและสัตว์เศรษฐกิจ แมลงที่มี
ประโยชน์ ชีวประวัติ พืชอาศัย ลักษณะการท าลาย การ
แพร่กระจาย และการระบาดของแมลงศัตรูตามฤดูกาล 
และวิธกีารควบคุมที่เหมาะสม 

203321 พืชไร่เศรษฐกิจ                       3(2-3-6) 
 Economic Field Crops  

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจ
ที่ส าคัญ การปลูก การปฏิบัติรักษา การเก็บเก่ียว การเก็บ
รักษา การใช้ประโยชน์ การจัดการและควบคุมศัตรูพืชและ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืชไร่ 
203322 เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์          3(2-3-6) 
 Seed Technology  

  สรีรวิทยาและพัฒนาการของเมล็ดพันธุ์พืช 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การเก็บเก่ียว การบรรจุหีบห่อ 
การจ าหน่าย กฎหมายด้านเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์
เพื่อการค้า การพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยี
ด้านเมล็ดพันธุ์ 
203323 ธัญพืช                                  3(2-3-6) 
 Cereal Crops  

 ความส าคัญทางเศรษฐกิจ  ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ พันธุแ์ละการปรับปรุงพันธุ์ สภาพดินและลม
ฟ้าอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญและพัฒนา การปลูก

ดูแลรักษา การเก็บเก่ียว และการใช้ประโยชน์ของธัญพืช 
ได้แก่ ขา้ว ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ธัญพืชเมืองหนาว เป็นต้น 

203324 ระบบการปลูกพืช                   3(2-3-6) 
 Cropping System  

 ความรู้เก่ียวกับระบบการปลูกพืช ปัจจัยที่
เก่ียวข้อง ชนิด และวิธีการต่างๆ ของระบบการปลูกพืช 
ระบบการปลูกพืชแบบต่างๆ ข้อพิจารณาและวิเคราะห์ 
การจัดรูปแบบระบบการปลูกพืช ประโยชน์ของระบบการ
ปลูกพืช การทดสอบระบบการปลูกพืชในสภาพไร่กสิกร 
บทบาทของพืชตระกูลถ่ัวในระบบการปลูกพืชในภาคต่างๆ 
ของประเทศ หลักการควบคุมพืชในระบบการปลูกพืช 
วิธีการท าฟาร์มแบบประณีต  การท าไ ร่นาสวนผสม 
ประสิทธิภาพของการใช้ที่ดิน และระยะการเจริญเติบโต
ของพืชเศรษฐกจิบางชนิด 

203325 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางพืชไร่ 
                                                          3(2-3-6) 
 Computer Applications in Agronomy  

 Research  

 การประยุกต์ใช้ค าสั่งและฟังช่ันของโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติที่นิยมในปัจจุบัน เช่น 
Microsoft Excel, R-Program, Statistic tool for agricultural 

research (STAR) ในการจัดการข้อมูลทางพืชศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับการประมวลข้อมูล การค านวณและวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติเบื้องต้น 

203331 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 

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

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธุ์และถ่ิน
ก าเนิดของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ การปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก การบ ารุงรักษา 
การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียวและการตลาด
ของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกจิ 

203332 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ          3(2-3-6) 
 Economic Vegetable Crop Production 

 ความส าคัญทางเศรษฐกิจ  ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุ์และถ่ินก าเนิดของ
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พืชผัก การขยายพันธุ์  การปลูกผักแบบไร้ดิน เทคนิค
วิธีการผลิต การจัดการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มคุณภาพ
และผลผลิต การตลาด การแปรรูปและคุณค่าทางอาหาร
ของพืชผัก 

203333 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ           3(2-3-6) 
 Economic Fruit Crop Production  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุแ์ละถ่ิน
ก า เ นิ ด ข อ ง ไ ม้ ผ ล เ ศ รษฐ กิ จ  ก า รป รั บตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก การบ ารุงรักษา 
การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูป 
และการตลาดของผลไม้เศรษฐกจิ 

203334 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร 
                                                          3(2-3-6) 
 Plant Tissue Culture for Agriculture 

 หลักการของการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพชื เทคนิค
การเพาะเลี้ยงจากช้ินส่วนต่างๆของพืช ภายใต้สภาวะ
ปลอดเ ช้ือ  การควบคุมปัจจัยที่ มีผลต่อรูปแบบการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของเนื้อเยื่อ การประยุกต์ใช้
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุง
พันธุ์พืช การเก็บรักษาแหล่งพันธุกรรม และการสร้างสาร
ทุติยภูมิจากการเพาะเลีย้งเซลล์พชื  
203341 จุลินทรยี์ทางการเกษตร           3(2-3-6) 
 Microorganisms in Agriculture  

 ประวัติความเป็นมา ที่อยู่อาศัย เมแทบอลิซึม 
และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ชนิด ปฏิกิริยาสัมพันธ์และ
กิจกรรมของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศเกษตร และการใช้
ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในการเกษตร การปศุสัตว์ และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
จากผลผลิตทางการเกษตร 
203342 เทคนิคทางโรคพืช                   3(2-3-6) 
 Plant Pathology Techniques  

 เทคนิคต่าง ๆ ในการศึกษาทางโรคพืช การท า
สไลด์วิธีต่าง ๆ การใช้เคร่ืองมือที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
ทางโรคพืช คุณสมบัติ และการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ ท่ี
เหมาะสมกับการเพิ่ม จ านวนของเช้ือ สภาวะแวดล้อมที่มี

อิทธิพลต่อการทวีจ านวนของเช้ือ วิธีการตรวจสอบเช้ือ
สาเหตุโรคพืช และการวิเคราะห์ ทางโรคพืช 

203343 การวินิจฉัยโรคพืช                   3(2-3-6) 
 Plant Disease Diagnosis  

 ความส าคัญของการวินิจฉัยสาเหตุโรคพืช 
อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการวินิจฉัยโรคพืช      การเก็บ
ตัวอย่างพืช ขัน้ตอนและวิธกีารส าหรับการวินิจฉัยโรคพืชที่
มีสาเหตุจากสิ่งมีชีวิตคล้ายรา รา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ 
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช สิ่งไม่มีชีวิตอื่น ๆ การใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
ประกอบการวินิจฉัย และการวินิจฉัยในคลินิกพืชรวมถึง
การให้บริการชุมชน 

203344 โรคของพืชเศรษฐกิจ               3(2-3-6) 
 Disease of Economic Plants  

 ลักษณะอาการของโรค ความเสียหายจาก
โรคพืชที่เกิดขึ้น การจ าแนกชนิดของเช้ือสาเหตุ วงจรการ
เกิดโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันก าจัดโรคพืช
เศรษฐกิจที่เกิดในกลุ่มของพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล 
และพืชไร่ 
203351 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ 

                                                          3(2-3-6) 
 Economic Insects  

 ชีวประวัติ  อุปนิสัย  การเพาะเลี้ยง  การ
แพร่กระจาย รวมทั้งการจัดการด้านต่างๆ ของแมลงที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  ในด้าน
การเกษตร สัตวแพทย์ และการแพทย์  
203352 สัณฐานวิทยาแมลง                 3(2-3-6) 
 Insect Morphology  

 สัณฐานวิทยาของโครงสร้างแมลงและสัตว์
ร่วมวิวัฒนาการ ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับ พัฒนาการ
ของคัพภะ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ กายวิภาค
ภายนอก และภายในของแมลง และหน้าท่ีของอวัยวะ หรือ
โครงสร้างต่าง ๆ วิวัฒนาการของแมลง และการปรับตัว
ของแมลง 
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203353 นิเวศวิทยาของแมลง               3(2-3-6) 
 Insect Ecology  

 อิทธิพลของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิต
และไม่มีชีวิตที่มีผลต่อการอยู่รอด การเจริญเติบโตและ
การระบาดของแมลง ลักษณะและความหนาแน่นของ
ประชากรแมลง การเปลี่ยนแปลงของประชากรแมลง และ
การทดแทนของชุมชน 

203354 สารเคมทีี่ใช้ป้องกันก าจัดแมลง 3(2-3-6) 
 Insecticides 

 นัยส าคัญของยาฆ่าแมลงที่มีต่อผลผลิตของ
พืช เศรษฐกิจ  ประเภทของยาฆ่าแมลง  และข้อพึ ง
ระมัดระวังในการใช้ยาฆ่าแมลง การจ าแนกชนิดยาฆ่า
แมลง ลักษณะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับแมลง ยาฆ่าแมลง
ประเภทสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ยาฆ่าแมลงที่สกัดได้
จากพืช ยาฆ่าแมลงประเภทสารอินทรีย์สังเคราะห์และยา
ฆ่าแมลงประเภทรมควัน 

203361 อุตุนิยมวิทยาและการชลประทาน 

                                                          3(2-3-6) 
 Agricultural Meteorology and Irrigation 

 หลักการเบื้องต้นของอุตุนิยมวิทยา เคร่ืองมือ
ทางอุตุนิยมวิทยาและการใช้ข้อมูล อุตุนิยมวิทยา เพื่อ
ประโยชน์ทางการเพาะปลูก หลักการทั่วไปของการทดน้ า 
การวัดปริมาณน้ า การสูบเก็บน้ า การระบายน้ า ปริมาณ
น้ าที่พืชต้องการ ลักษณะของเขื่อนแบบต่างๆ ที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการเกษตร หลักของการชลประทาน ระบบ
การให้น้ าและการติดตั้ง และการให้ปุ๋ยร่วมกับน้ า 
203362 การวิเคราะห์ดนิ และพืช 

                                                          3(2-3-6) 
 Analysis of Soil and Plant Materials 

 พื้นฐานการวิ เคราะห์ทาง เคมี  การเ ก็บ
ตัวอย่างดิน พืช น้ า และวัสดุเกษตร การวิเคราะห์ ทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน พืช น้ า และวัสดุเกษตร 
การแปลผลวิเคราะห์

203363  ปุ๋ยชีวภาพ                             3(2-3-6) 
 Biofertilizer  

 บทบาทความส าคัญ ชนิดและลักษณะทาง
ชีววิทยาของปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ในการเกษตรการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของปุย๋ชีวภาพ  
203364 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน         3(2-3-6) 
 Soil Fertility   

 ปัจจัยที่ ควบคุมการให้ผลผลิตและการ
เจริญเติบโตของพืช ธรรมชาติและความส าคัญของธาตุ
อาหารพืชในดินและในพืช วิธีการปรับปรุงความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารกับคุณสมบัติของดิน หลักการ
ตรวจ การประเมินผล และ แก้ปัญหาและปรับปรุงความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน  
203411 การตลาด ธุรกิจ และบัญชีทางการเกษตร  
                                                          3(2-3-6) 
 Agricultural Marketing, Business and  

 Accounting  

 หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ ใ ช้ในการ
จัดการธุรกิจเกษตร การจัดท าบัญชีการเกษตร ปัญหา
การตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด บริการต่างๆ ของ
การตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการวางแผนการตลาด 

203412 สารเคมทีางการเกษตร             3(2-3-6) 
 Agricultural Chemicals  

 สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพ รวมทั้ง
กลไกการออกฤทธิ์และการประยุกต์ใช้สารเคมีที่ใช้ป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ในทางการเกษตร 
203413 หลักการส่งเสริมการเกษตร      3(2-3-6) 
 Principles of Agricultural Extension 

 หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมการเกษตร 
บทบาทของการส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท 
ลักษณะและรูปแบบของการส่งเสริมการเกษตรที่มีผลต่อ
การพัฒนาการเกษตรและชนบท ประเมินผลการส่งเสริม
การเกษตรในแง่การบริหารทั่วไป 
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203421 เทคนิคการวิจัยและวิธีการทดลอง 
 ด้านพืชไร่                              3(2-3-6) 
 Basic Research Techniques and Field  

 Plot Methods in Agronomy  

 หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางพืชไร่ การ
ก าหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์
และสมมติฐาน  การเ ก็บรวบรวมข้อ มูล  การส ร้าง
แบบสอบถาม การใช้สถิติส าหรับการวิจัย  การเขียน
รายงาน และการเสนอผลการวิจัย หลักการทางสถิติและ   
การวางแผนการทดลองแบบต่าง ๆ เพื่อการวิจัยทางพืชไร่ 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
203422 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-3-6) 
 Techniques in Plant Breeding  

 เทคนิคและวิธีปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่ การ
ทดสอบและสร้างพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทาน และการผลิต
เมล็ดพันธุ์ แต่ละชนิด 

203423 วัชพืชและการควบคุม              3(2-3-6) 
 Weeds and Weed Control  

 วัชพืชที่ส าคัญ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
การจ าแนกชนิด การแพร่กระจายและการขยายพันธุ์  
หลักการและวิธีควบคุมวัชพืช การจ าแนกสารก าจัดวัชพืช 
การดูดซึมและการเคลื่อนย้ายในพืช กลไกการออกฤทธ์ิ เม
แทบอลิซึมของสารเคมี หลักการใช้และการเก็บรักษา
สารเคมีก าจัดวัชพืช เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ควบคุมวัชพืช 

203431 การผลิตพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ 

                                                          3(2-3-6) 
 Herbal and Spice Crop Production  

 คว ามส า คัญ ขอ งพื ช ส มุ น ไ พ ร แล ะพื ช
เคร่ืองเทศ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ชนิดของพืช
สมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ การขยายพันธุ์ เทคนิคการผลิต
พืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ การเก็บเก่ียว การจัดการ
หลังการเก็บเก่ียว การตลาดและการแปรรูปของพืช
สมุนไพรและเคร่ืองเทศ   

203432 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว      3(2-3-6) 
 Postharvest Technology  

 เทคโนโลยีการเก็บเก่ียว การจัดการหลังการ
เก็บเก่ียวผลิตผลทางการเกษตร การบรรจ ุการขนส่ง การ
เก็บรักษา รวมทั้ ง ชีววิทยา สรีรวิทยา และชีวเคมีที่
เก่ียวขอ้งหลังการเก็บเก่ียว 

203433 การออกแบบและจัดสวน          3(2-3-6) 
 Landscape Design and Gardening  

 ประวัติการจัดสวนและรูปแบบของสวน การ
เลือกพรรณไม้ในการจัดสวน การออกแบบ ขั้นตอนการ
ออกแบบ การประเมินราคา การปักผัง เทคนิคการท า
น้ าตก ขั้นตอนการจัดสวน สนามหญ้า การดูแลรักษา 
ระบบแสงและระบบน้ าในสวน 

203434 เทคโนโลยีชวีภาพพืช               3(2-3-6) 
 Plant Biotechnology  

 ความรู้พื้นฐานทางด้านโครงสร้างและหน้าที่
ของสารพันธุกรรม การสังเคราะห์สารพันธุกรรมและ
โปรตีน การตัดต่อสารพันธุกรรมและวิธีการน าเข้าสู่พืช 
การน าเทคนิคทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสร้างความ
หลากหลายทางพันธุกรรม  เทคนิคทางอิเลคโตรโฟเรซีส 
และการเพิ่ม ดีเอ็นเอในหลอดทดลอง เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ
และการประยุกต์ใช้ในการจ าแนกสายพันธุ์  การปรับปรุง
พันธุพ์ืชโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การ
หาแผนที่ยีนที่ควบคุมลักษณะปริมาณ และความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

203441 โรคเมล็ดพันธุ์และผลิตผลพืช 

 หลังเก็บเกี่ยว                         3(2-3-6) 
 Seed and Postharvest Diseases  

 ความเสียหายและความส าคัญของโรคที่เกิด
กับเมล็ดพันธุแ์ละผลิตผลหลังเก็บเก่ียว ชนิดของเช้ือสาเหตุ
และปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรค การประเมินคุณภาพ 
หลักการและวิธีการป้องกันก าจัดโรค ที่เกิดกับเมล็ดพันธุ์
และผลิตผลหลังเก็บเก่ียว 
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203442 การป้องกันก าจัดโรคพืช           3(2-3-6) 
 Plant Disease Control  

 การระบาดของโรคพืช วิธีการป้องกันก าจัด
โรคพืชแบบต่างๆ เทคโนโลยีชีวภาพกับการป้องกันก าจัด
โรคพืชและการปอ้งกันก าจัดโรคพืชแบบผสมผสาน 

203443 การควบคุมโรคพืชโดยชวีวิธี     3(2-3-6) 
 Biological Control of Plant Disease 

 ประวัติ การพัฒนาการควบคุมโรคพืชโดย
องค์ประกอบของการควบคุม กลไกของการควบคุมโดยชีว
วิธี วิธีการประโยชน์ และการประยุกต์การควบคุมโดยชีว
วิธี 

203444 การผลิตเห็ด                          3(2-3-6) 
 Mushroom Production  

 สัณฐานวิทยา การบ่ง ช้ีและการจ าแนก
ประเภทเห็ดที่มีการผลิตเป็นการค้า เทคนิคการแยกเช้ือ 
การผสมพันธุ์และการรักษาสายพันธุ์  หลักการของการ
เพาะเห็ด การผลิตหัวเช้ือ การเพาะเห็ด ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญ และผลผลิตของเห็ด ตลอดจนการปอ้งกันก าจัด
ศัตรูเห็ดที่ส าคัญ 

203451 หลักการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 

                                                          3(2-3-6) 
 Principle of Insect Control  

 แหล่งที่มาและการระบาดของแมลงศัตรูพืช 
การคาดคะเนปริมาณและการแพร่กระจายของแมลง กล
ยุทธ์การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยกรรมวิธตี่าง ๆ เช่น โดย
วิธีธรรมชาติ วิธีกล วิธีทางกายภาพ การใช้กฎหมาย ชีววิธี 
ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี  ส ห วิ ธี  ก า รบ ริ ห า รศั ต รู พื ช แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

203452 เทคนิคการวิจัยทางกีฏวิทยา     3(2-3-6) 
 Technique Research in Entomology  

 หลักการวางแผนงานทดลองและเทคนิคการ
ค้นคว้าวิจัยทางกีฏวิทยา การส ารวจปริมาณและเก็บ
ตัวอย่างแมลง หลักในการเลีย้งแมลงเพื่อเพิ่มปริมาณ การ
เขยีนบทความทางวิชาการในสาขากีฏวิทยา 

203461 เกษตรยั่งยืน                          3(2-3-6) 
 Sustainable Agriculture  

 กรอบแนวคิดของการเกษตรยั่งยืน เกษตร
อินทรีย์ เกษตรพื่อการทอ่งเที่ยว เกษตรทฤษฎีใหม่ และผล
ที่เกิดขึ้น การจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ 
การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นโยบายการเกษตร การ
จัดการทรัพยากร และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
ทัง้ปจจุบัน และอนาคต 

203462 ธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยีปุ๋ย 

                                                          3(2-3-6) 
 Plant Nutrition and Fertilizer  

 Technology  

 ชนิดของธาตุอาหารพืช ความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารพืช ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารพืชหรือ
ธาตุอาหารพืชเป็นพิษ ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์และปุย๋อนินทรีย์ 
สมบัติที่ส าคัญของปุย๋อนินทรีย์และปุย๋อินทรีย์ การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์  การใช้ปุ๋ย ให้ เหมาะกับพืช
เศรษฐกจิและชนิดของดิน  
203463 เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ 

                                                          3(2-3-6) 
 Smart Farm Technology  

 ระบบตรวจวัดระยะใกล้และระยะไกลที่ใช้ใน
เกษตรกรรมแบบแม่นย าสูง การเลือกและการใช้อุปกรณ์
ตรวจวัดที่เหมาะสม ระบบให้น้ าและปุย๋ ระบบตรวจวัดและ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก  ระบบควบคุม
สภาพแวดล้อมในโรงเรือนปิด ระบบสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายระดับแปลงปลูกและระดับฟาร์มเพื่อเกษตรกรรม
แบบแมน่ย าสูง การใช้ประโยชน์ของโปรแกรมส าเร็จรูปบน
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อใช้บริหาร
จัดการด้านฟาร์ม มาตรฐานการผลิตและผลผลิต การลด
ความเสี่ยง จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศและศัตรูพืช และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สนับสนุน  
การผลิตการเกษตร การประมวลผล บันทึกผล และจัดท า
รายงานผลด้านการเกษตร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมเพื่อสร้าง
แบบจ าลองส าหรับ การท านายผลผลิต สภาพอากาศและ
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ภัยพิบัติธรรมชาติที่ มีผลกระทบต่อการผลิต  และการ
ระบาดของศัตรูพืช 

203464 การพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม 

 ทางการเกษตร                       3(2-3-6) 
 Innovative Agribusiness Development 

 ความส าคัญของการเกษตรต่อการพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ ความท้าทายของการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการเกษตร การ
พัฒนารูปแบบธุร กิจการเกษตร  ห่วงโซ่คุณค่ าของ
การเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการนวัตกรรม การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ การเตรียมแผนธุรกิจ 
พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดส าหรับสินค้า
เกษตรนวัตกรรม แหล่งเงินทุนของธุรกิจนวัตกรรม 
กรณีศึกษา และการน าเสนอแผนธุรกิจ 

203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์       3(2-3-6) 
 Special Problem in Plant Science  

การวิจัยและการค้นคว้าเบื้องต้นในหัวข้อที่ก าหนด การ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ การแปรผล และเขยีนรายงาน  
203492 สัมมนา                                  1(0-2-1) 
 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ  การอภิปราย และการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเกษตรศาสตร์  
203493 การศึกษาอิสระ                     6(0-18-9) 
 Independent Study  

 การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงา  การน าเสนอ และการอภิปราย 
ในหัวข้อทางด้านการเกษตร 
203494 การฝึกงาน                           6(0-18-9) 
 Professional Training   

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับการเกษตรในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

203495 สหกิจศึกษา                          6(0-18-9) 
 Co-operative Education  

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับการเกษตรในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน 

205121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 เบ้ืองต้น                                2(2-0-4) 
 Introduction to Food Science and  

 Technology  

 บทน าสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร องค์ประกอบของอาหาร ลักษณะและคุณภาพของ
วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร การถนอมและแปรรูปอาหาร
ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การอบแห้ง การใช้ความร้อน การแช่
เย็นและแช่แข็ง การฉายรังสี การหมัก การใช้สารเคมี 
หลักการและสาเหตุการเสื่อมเสียของอาหารทั้งทาง
จุลินทรีย์ ทางเคมี และทางกายภาพ ความปลอดภัยของ
อาหารและระบบคุณภาพ รวมทั้งการน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 
205311 เคมอีาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร   
                                            3(2-3-6) 
 Chemistry of Food and Agricultural  

 Products  

 โครงสร้างและสมบัติทางเคมีและชีวเคมีของ
องค์ประกอบต่างๆ  ในอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร การ
เปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาที่เก่ียวขอ้งของอาหารในระหว่าง
การเก็บเก่ียว การแปรรูป และการเก็บรักษาปฏิกิริยา
สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในอาหารและผลิตภัณฑ์
เกษตร และวิธปีอ้งกัน 

205312 การวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร 
                                                          3(2-3-6) 
 Food and Agricultural Product Analysis  

  หลักการเก็บตัวอย่างและการเตรียม หลักการ
และเทคนิคการวิเคราะห์อาหารทางเคมี การวิเคราะห์
องค์ประกอบต่างๆ ของอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรด้วย
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วิธีการกายภาพและทางเคมี เคร่ืองมือวิเคราะห์อาหาร 
การวิเคราะห์วัตถุเจือปนและสารปนเปื้อนให้สอดคล้องกับ
กฎหมายอาหาร 
205322 การแปรรูปอาหาร 1                 3(2-3-6) 
 Food Processing I 

 หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับคุณสมบัติ  การ
เตรียม และการจัดการวัตถุดิบส าหรับการแปรรูปอาหาร 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร หลักการ
ของการแปรรูปอาหารโดยการใช้วัตถุเจือปนและสารเคมี
ในอาหาร การใช้ความร้อน การใช้ความเย็น และการฉาย
รังสี รวมถึงผลของกระบวนการแปรรูปท่ีมีต่ออาหาร 
205323 การแปรรูปอาหาร 2                3(2-3-6) 
 Food Processing II  

 กระบวนการเอ็กซ์ทรูช่ัน การแปรรูปอาหาร
โดยการหมัก หลักการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีใหมท่ี่
น่าสนใจ การออกแบบและวางผังโรงงานเบื้องต้นตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีส าหรับการผลิตและการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤติท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร 

205324 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป 

 ผักและผลไม้           3(2-3-6) 
 Postharvest and Processing Technology  

 of Fruits and Vegetables 

 เทคโนโลยีภายหลังการเก็บเก่ียวส าหรับผัก
และผลไม้ ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผักและผลไมสด
หลังการเก็บเก่ียว กระบวนการตัดแต่งส าหรับผักและ
ผลไม้สด กรรมวิธีการแปรรูปผักและผลไม้ชนิดต่างๆ และ
ของเหลือจากกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ          
การเก็บรักษา และการหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 
205325 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 

 และขนมหวาน                        3(2-3-6) 
 Bakery and Confectionary Technology 

 พัฒนาการของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขนม
อบและขนมหวาน ชนิดของผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนม
หวาน สมบัติและองค์ประกอบของส่วนผสมที่ใช้ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
และวิธกีารผลิตขนมอบและขนมหวาน การสุขาภิบาล การ

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การบรรจุ  การเก็บรักษา 
และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอบและ
ขนมหวาน 

205326 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น้ า 
                                                          3(2-3-6) 
 Meat and Fishery Product Technology 

            สถานการณ์การผลิต การบริโภคเนื้อสัตว์  
สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ โครงสร้างและองค์ประกอบ การฆ่า 
การช าแหละ การตัดแต่งซาก และการเปลี่ยนแปลงของ
เนื้อสัตว์และสัตว์น้ าภายหลังการฆ่า กรรมวิธีการแปรรูป
เนื้อสัตว์และของเหลือทั้งจากสัตว์บกและสัตว์น้ า  การ
เสื่ อมเสีย  การควบคุมคุณภาพและการ เ ก็บ รักษา
ผลิตภัณฑ์เนือ้สัตว์และสัตว์น้ า 
205331 วิศวกรรมอาหาร 1                   2(2-0-4) 
 Food Engineering I  

         ทฤษฎีและการค านวณเก่ียวกับมิติ หน่วยวัด
และระบบ  สมดุลมวลสารและสมดุลพลั ง งาน ใน
กระบวนการแปรรูปอาหาร การไหลของของไหล กฎของ
เทอร์โมไดนามกิส์   กฏของก๊าซและสถานะของก๊าซ ไซโคร
เมทรี ที่ประยุกต์ใช้ในกรรมวิธีแปรรูปอาหาร และการ
ถ่ายเทความร้อนและมวลสารในกระบวนการแปรรูป
อาหาร  
205332 วิศวกรรมอาหาร 2                  3(2-3-6) 
 Food Engineering II  

  การประยุ กต์ ใ ช้หลั กวิ ศ วกรรม กับการ
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในกระบวนการแปรรูปอาหาร การ
ให้ความร้อนและการลดอุณหภูมิ การท าความเย็น  การ
ระเหย การท าแห้ง การแยกโดยเมมเบรน การกลั่น การ
แยกสารเชิงกายภาพ การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลาง การกรอง การร่อนผา่นตะแกรง การลดขนาด 

205351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 
 บรรจุภัณฑ์                            3(2-3-6) 
 Product Development and Packaging  

 Technology  

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้
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สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บ ริโภค
เป้าหมาย การหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ชนิด
ของบรรจุภัณฑ์ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุที่
น ามาท าบรรจุภัณฑ์ ระบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ การเปลี่ยนแปลง
ของภาชนะบรรจุที่มีผลกระทบต่ออาหาร การตรวจสอบ
คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

205361 จุลชีววิทยาอาหาร                   4(3-3-8) 
 Food Microbiology  

  สมบัติการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร แหล่ง
ที่อยู่ตามธรรมชาติของจุลินทรีย์ การปนเป้ือนของจุลินทรีย์
ในอาหาร การจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเน่า
เสีย ท าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ จุลินทรีย์ที่น ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร ผลของกรรมวิธีการผลิตต่อจุลินทรีย์  
วิธีการตรวจสอบและการจ าแนกจุลินทรีย์  และวิธีการ
ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว มาตรฐานอาหารและการประกัน
คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ 
205381  สถิติและการวางแผนการทดลอง 
                                                          3(2-3-6) 
         Statistics and Experimental design 

       เทคนิคการวิจัย ระเบยีบวิธีวิจัย สถิติเบื้องต้น 
การสุ่มตัวอย่าง แผนการทดลองแบบต่างๆ และการ
วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัย การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน แนวคิดและการฝึกปฏิบัติใช้
คอมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
205413 โภชนาการส าหรับวิทยาศาสตร์การอาหาร 
                                                          3(3-0-6) 
 Nutrition for Food Science   

  ความส าคัญของอาหาร สารอาหารและ
โภชนาการ บทบาทของสารอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ  โรค
ต่างๆที่มีความส าคัญในปัจจุบันซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
อาหาร ภาวะทุพโภชนาการ ผลของการแปรรูปและการ
เก็บรักษาที่มีคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ปริมาณ
พลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับประจ าวัน การประเมิน

ภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารให้สมดุลต่อความ
ต้องการของร่างกาย ฉลากโภชนาการ 
205441 การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม 

 อาหาร                                  3(2-3-6) 
 Quality Assurance in Food Industry 

  หลักการประกันและควบคุมคุณภาพ ปัจจัย
คุณภาพและการตรวจวัดคุณภาพ ทางกายภาพและ
ประสาทสัมผัส การวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง องค์กรระดับ
สากลระดับประเทศที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ
อาหาร  ความรู้เก่ียวกับระบบคุณภาพต่างๆ ที่น ามาใช้
ประกันคุณภาพอาหาร โดยเฉพาะหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ส าหรับการผลิต หรือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและไอเอสโอ การใช้
สถิติในการควบคุมคุณภาพ การใช้แผนผังควบคุม 

205442 มาตรฐานอาหาร การจัดการสุขาภิบาล 

 และส่ิงแวดล้อม                      3(3-0-6) 
 Food Standards Sanitation and  

 Environment Management  

 มาตรฐาน กฎหมาย แนวคิดและการก าหนด
มาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพการผลิต มาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย มาตรฐานอาหารต่างๆ  ในระดับประเทศและสากล 
หลักสุขาภิบาลในโรงงานแปรรูปอาหาร การจัดการ
สภาพแวดล้อมในโรงงาน และการจัดการของเสีย 

205483 หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีการอาหาร         3(3-0-6) 
 Selected Topics in Food Science and  

 Technology  

  หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร หลักการหรือเทคนิคของ
เทคโนโลยีนั้นๆ การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมอื่นๆ หรืองานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 
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205484 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีการอาหาร         3(2-3-6) 
 Special Problems in Food Science and  

 Technology    

  หลักการวิ จั ยส าห รับงานทดลอง  การ
ออกแบบและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การวิเคราะห์ผล
การทดลอง แนวคิดและการฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมส าเ ร็จรูปทางสถิติ  การก าหนดหัวข้อและ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย การสืบคน้ขอ้มูล การปฏิบัติการ
วิจัยเบื้องต้น การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท า
รายงาน และน าเสนอผลงาน  
205485 สัมมนา                                  1(0-3-2) 
 Seminar   

  การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 
205486 การศึกษาอิสระ                     6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
205487 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ การวิ เคราะห์  การวิจัย การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และงานด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน  
จัดเตรียมรายงานและน าเสนอรายงานจากประสบการณ์
การท างานจริง 
205488 การฝึกงาน                           6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับด้านการผลิต การควบคุม

คุณภาพ การวิเคราะห์ การวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และงานด้านอื่นๆ ที่ เ ก่ียวข้อง ในสถานประกอบการ 
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

206141 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         1(1-0-2) 
 Sufficiency Economy Philosophy  

 ความหมายและหลักกา รของป รั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาการเกษตรใหย้ั่งยืน 

206151 การผลิตสัตว์เบ้ืองต้น               3(3-0-6) 
 Introduction to Animal Production  

 พื้นฐานการผลิตสัตว์ที่ มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ อาหารและการให้
อาหาร การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ พื้นฐานการ
ปอ้งกันและควบคุมโรคสัตว์ 
206211 กายวิภาคและสรีรวิทยาของปศุสัตว์ 
                                                          3(2-3-6) 
 Anatomy and Physiology of Livestock 

 โ ค ร งส ร้ า งกาย วิ ภ า คขอ งอวั ย ว ะ แ ล ะ
ส่วนประกอบ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์ปศุ
สัตว์ หน้าที่และกระบวนการควบคุมของระบบร่างกายที่
สัมพันธกั์บพฤติกรรม 

206241 การปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 1     2(0-6-3) 
 Practice in Animal Science I  

 การฝึกทักษะภาคสนามทางสัตวศาสตร์ การ
จัดการฟารม์ปศุสัตว์ข้ันพืน้ฐาน ในฟารม์สุกร โคเนือ้ โคนม 
และสัตว์ปกี 

206242 การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์ 
                                                          3(2-3-6) 
 Experimental Designs in Animal Science 

  หลักการวิจัย เบื้องต้นทางปศุสัตว์  สถิติ
พื้นฐาน การทดสอบสมมติฐาน แผนการทดลองและการ
วิเคราะห์ทางสถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
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206311 การสืบพันธุ์และการผสมเทยีมในปศุสัตว์ 
                                                          3(2-3-6) 
 Reproduction and Artificial Insemination 

 in Livestock  

 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ 
ฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ การเป็นสัด และวงรอบ
การเป็นสัด การตกไข ่การผสมพันธุ ์ตั้งท้องและการคลอด  
ปัจจัยที่ มีผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์และเทคนิคในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธุ์ การเตรียมและ
เก็บรักษาน้ าเช้ือ เทคนิคและวิธกีารในการผสมเทยีม 

206312 วิทยาภูมิคุ้มกันและการใช้ยาสัตว์ 
                                                          3(2-3-6) 
 Animal Immunology and Drug Usage 

 ขอบเขตระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันตั้ งแต่
ก าเนิด แอนติเจนแอนติบอดี อิมมูโนโกลบุลิน เซลล์และ
อวัยวะที่เก่ียวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ระบบคอมพลีเมนท์ 
ภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน โรคท่ีเก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ 
หลักการสร้างภูมิคุ้มกันและการท าวัคซีน รวมถึง ชนิดของ
ยาและสารสังเคราะห์ต่างๆ ที่ใช้ในสัตว์เลี้ยง สรรพคุณ 
การออกฤทธิ์ การรักษา การเก็บรักษายา ยาอันตราย 
เทคนิคการใช้ยาอย่างปลอดภัยโดยค านึงถึงผู้ใ ช้และ
ผูบ้ริโภค 

206321 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์              3(2-3-6) 
 Animal Breeding  

 หลักการและความส าคัญของการปรับปรุง
พันธุ์ ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ส าหรับการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์  ระบบการคัดเลือกและการผสมพันธุ์สัตว์  
เทคโนโลยีชีวภาพที่เก่ียวขอ้งกับการปรับปรุงพันธุส์ัตว์ การ
ปรับปรุงพันธุส์ัตว์เศรษฐกจิในประเทศไทย

206322 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์ 3(2-3-6) 
 Molecular Genetics in Livestock  

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพันธุศาสตร์โมเลกุล
ในงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ การคัดเลือกพันธุ์โดยอาศัย
ข้อมูลทางพันธุกรรม เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ล าดับพันธุกรรม การใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพื้นฐานที่
ส าคัญส าหรับงานวิจัยด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลในสัตว์ 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์ 
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ การย้ายฝากตัวอ่อน การปฏิสนธิในหลอดทดลอง 
การคัดเพศตัวอ่อน เทคโนโลยีชีวภาพในด้านสุขภาพสัตว์ 
และเทคโนโลยีชีวภาพในด้านอาหารสัตว์ 
206331 โภชนศาสตร์สัตว์                    3(2-3-6) 
 Animal Nutrition  

 หลักโภชนาการของสัตว์ การใช้วิตามิน เกลือ
แร่ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีนความ
ต้องการกรดอะมิโนและพลังงานของสัตว์ ความต้องการ
สารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต การผลิตไข่ การอุ้มท้อง 
การผลิตน้ านมและฮอร์โมนที่ควบคุม ความสัมพันธข์อง 
เมแทบอลิซึมของแคลเซียมกับวิตามินดี การบอกถึงการ
ขาดและได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการของสัตว์ 
206332 อาหารและการให้อาหารสัตว์    3(2-3-6) 
 Animal Feed and Feeding  

 แหล่งอาหารสัตว์ การจ าแนกชนิดของอาหาร
สัตว์ องค์ประกอบทางเคมี กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 
เทคนิคการประกอบสูตรอาหารสัตว์ การประเมินคุณค่า
ทางอาหาร และการให้อาหารตามความเหมาะสมกับอายุ 
เพศ พันธุส์ัตว์ 
206341 การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ 

                                                          3(2-3-6) 
 Business Farm Management  

 องค์ประกอบในธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการประกอบกิจการฟาร์ม การบริหารจัดการคน 
อุปกรณ์ โรงเรือน การค านวนต้นทุนการผลิต การวางแผน
การผลิต และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ฟารม์ 
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206342 ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม 

 ปศุสัตว์                                 3(2-3-6) 
 Biosecurity in Livestock Farm  

 หลักสุขาภิบาลสัตว์ โรคและสาเหตุของโรค 
ความปลอดภัยทางชีวภาพ กลไกการป้องกันการติดเช้ือ 
หลักการสังเกตและการตรวจร่างกายสัตว์ สุขวิทยา
สิ่งแวดล้อมการเลีย้งสัตว์ การปอ้งกันและควบคุมโรค 

206343 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และการจัดการ 
 โรงเชือด                                3(3-0-6) 
 Meat Science and Slaughter House  

 Management  

 ชนิดของเนื้อสัตว์ องค์ประกอบและคุณค่า
ทางโภชนะของเนื้อสัตว์ โครงสร้างของเนื้อ การจัดการ
กระบวนการฆ่า การตัดแต่งซาก คุณภาพซาก คุณภาพ
เนือ้ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพซากและคุณภาพเนือ้ การแบง่
เกรดคุณภาพซากและเนื้อ การเปลี่ยนแปลงจากกล้ามเนื้อ
เป็นเนือ้สัตว์ การปรับปรุงคุณภาพเนือ้ 

206351 การผลิตสุกร                          3(2-3-6) 
 Swine Production  

 วิวัฒนาการของสุกร อุตสาหกรรมการผลิต 
และการตลาดของสุกร พันธุ์สุกร การเจริญเติบโต ระบบ
ทางเดินอาหาร และระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และ
การผสมพันธุ์ ลักษณะที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ และการ
ปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือน และสุขอนามัยในการเลี้ยงสุกร 
อาหาร ระดับสารอาหาร และการให้อาหาร โรคที่ส าคัญ 
ยา การปอ้งกัน และการรักษาโรค การจัดการสุกรในแต่ละ
ช่วงอายุ กฎหมายและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการผลิต
สุกร 
206352 การผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง            3(2-3-6) 
 Ruminant Production  

 พันธุ์ การคัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์ โค-
กระบอืเนือ้ โคนม แพะและแกะ โรงเรือนและอุปกรณ์ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อาหารและการให้
อาหาร กฎหมายและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการผลิต
สัตว์เคี้ยวเอื้อง การตลาด และการจัดการผลผลิต

206441 การปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 2 

                                                          2(0-6-3) 
 Practice in Animal Science II  

 การฝกึทักษะด้านการจัดการฟาร์ม โปรแกรม
การให้วัคซีน การค านวณต้นทุนการผลิต การบังคับสัตว์ 
การตอนสัตว์ การรีดนม และการท าก๊าซชีวภาพจากของ
เสียในฟารม์สุกร โคเนือ้ โคนม และสัตว์ปกี 

206442 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ในการผลิตสัตว์                       3(2-3-6) 
 Application of Computer Technology in  

 Animal Production  

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงาน
ด้านการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ การค านวณ
สูตรอาหารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์
ผลผลิตในฟาร์ม การจัดการระบบฐานข้อมูล และการน า
โปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ 

206443 การจัดการผลิตภัณฑ์จากสัตว์   3(2-3-6) 
 Animal Product Management  

 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสุขภาพของมนุษย์ 
กระบวนการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ นมพลาสเจอไรซ์และ
เคร่ืองมือ เทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  การ
รับประกันในระดับคุณภาพของสินค้าจากผลิตภัณฑ์เนื้อ 
เทคโนโลยีชีวภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์
สมัยใหม่  การใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือในกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ของสัตว์ 
206444 การผลิตสัตว์แบบยั่งยืนและการจัดการ 
 ส่ิงแวดล้อมในฟาร์ม                 3(2-3-6) 
 Sustainable Animal Production and  

 Farm Environmental Management 

 หลักการผลิตปศุสัตว์แบบยั่งยืน การจัดการ
ทรัพยากรการผลิตให้เหมาะสมกับการผลิตสัตว์อย่าง
ยั่งยืน หลักสวัสดิภาพและมาตรฐานการผลิตสัตว์ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสียภายใน
ฟารม์ปศุสัตว์ การผลิตสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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206451 การผลิตสัตว์ปกี                      3(2-3-6) 
 Poultry Production  

 ชนิดและสายพันธุ์สัตว์ปีกที่ ถูกน ามาเพาะ
ขยายพันธุ์เพื่อผลิตเนื้อและผลิตไข่ ข้อมูลทางชีววิทยาที่
ส าคัญต่อการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และการวางไข่ 
ความแตกต่างทางพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิดในการอยู่
ร่วมกัน การสืบพันธุ์ การกินและการสื่อสาร การคัดเลือก
และเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ปัจจัยส าคัญเก่ียวกับสถานที่
เลีย้ง อาหาร การปอ้งกันการติดเช้ือ โรคระบาดและวัคซีน
ที่ใช้ป้องกัน การฟักไข่และการคัดเพศลูกไก่ เทคนิคการ
เก็บรักษาไข่และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของไข ่การจัดการ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในเชิงอุตสาหกรรม กฎหมายและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์ปีก การตลาดของ
สัตว์ปีก 

206491 สัมมนา                                  1(0-2-1) 
 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านสัตวศาสตร์ 

206492 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์      3(2-3-6) 
 Special Problems in Animal Science 

 การวิจัยหรือการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลการ
วิจัยในหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับสัตวศาสตร์ สวัสดิภาพสัตว์และ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ การวางแผนการทดลอง การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการสรุปผล การน าเสนอ 
การเขยีนรายงาน 

206493 การศึกษาอิสระ                     6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอและการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านสัตวศาสตร์ 
206494 การฝึกงานวิชาชีพ                 6 หน่วยกิต 

 Professional Apprenticeship  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

206495 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education  

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน 

207121 อุตสาหกรรมอาหาร                 2(2-0-4) 
 Food Industry 

 อุตสาหกรรมอาหารของโลก แนวโน้มและ
ทิศทางของอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการอาหารของผู้บริโภค อุตสาหกรรมการแปรรูปผัก 
ผลไม้ ธัญพืช พืชตระกูลถ่ัว สัตว์ปีก เนื้อ สัตว์ทะเล และ
เคร่ืองดื่ม นวัตกรรมของส่วนผสม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ผลิต และบรรจุภัณฑ์อาหาร บทบาทของฝ่ายผลิต ฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ และฝ่ายประกันคุณภาพต่อความ
ปลอดภัยของอาหาร 
207211 ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการ 
 การเกษตรอย่างยั่งยืน              2(2-0-4) 
  Food safety and Sustainable  

 Agriculture Management  

 ความส าคัญของห่วงโซ่อาหารและความ
ม่ันคงทางอาหาร การผลิตพืช สัตว์บก สัตว์น้ า และอาหาร
แปรรูป อันตรายและหลักปฏิบัติท่ีดีในการผลิตพืช สัตว์บก 
สัตว์น้ า และอาหารแปรรูป แนวทางเกษตรอนิทรีย์และการ
จัดการเกษตรอย่างยั่งยืน บทบาทของผู้บริโภคต่อความ
ปลอดภัยของอาหาร 
207212 จุลชีววิทยาส าหรับความปลอดภัย 

 ทางอาหาร                           3(2-3-6) 
 Microbiology for Food Safety 

 ประเภทของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร 
การเจริญ การปนเปื้อน และการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์
ในอาหาร อาหารหมัก จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร ผลของกระบวนการแปรรูป
ต่อจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาหาร
เป็นพิษ การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านจุลชีววิทยา 
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207213 เคมอีาหารและการวิเคราะห์ 
 อาหาร                           3(2-3-6) 
 Food Chemistry and Food Analysis  

 น้ า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด แร่ธาตุ และ
วิตามินในอาหาร องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ผัก 
ผลไม้ ธัญพืช เนื้อสัตว์ น้ านม ไข่ และอาหารทะเล การ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมีระหว่างการแปรรูป
อาหาร สารพิษในอาหาร การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
อาหาร สารเคมีเกษตร วัตถุเจือปนอาหาร และการ
ปลอมปนอาหาร 
207222 การผลิตพืชและสัตว์                3(2-3-6) 
 Crop and Animal Production 

 การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การ
ดูแลรักษาทั่วไป อาหารและโภชนาการส าหรับสัตว์ การ
ขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการศัตรูพืช การ
ควบคุมและการป้องกันโรคพืชและสัตว์ การปฏิบัติที่ดีทาง
การเกษตร เกษตรอินทรีย์  การจัดการฟาร์ม เลี้ ย ง 
หลักสวัสดิภาพสัตว์ การเก็บเก่ียว การฆ่า การเก็บรักษา 
การตลาดของพืชและสัตว์เศรษฐกจิ 

207223 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร     4(3-3-8) 
 Food Processing Technology 

 การเตรียมวัตถุดิบ หลักการแปรรูปอาหาร 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรในการแปรรูปอาหาร การแปรรูป
ด้วยการอบ การทอด และการย่าง เทคโนโลยีการท าแห้ง 
การใช้ความร้อนในการแปรรูป การแช่เย็นและการแช่แข็ง 
การท าให้เข้มข้น การฉายรังสี  เทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชัน การ
ให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ และการแปรรูปแบบไม่ใช้
ความร้อน 

207324 การจัดการผักและผลไม้สด       3(2-3-6) 
 Fruit and Vegetable Management 

 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผักและผลไม้สด
หลังการเก็บเก่ียว ผักผลไม้ตัดแต่ง การบรรจุแบบดัดแปร
และควบคุมบรรยากาศ เทคโนโลยีเฮอร์เดิล การยืดอายุ
การเก็บรักษา โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการการ
ขนส่งตลอดจนการควบคุมคุณภาพ กฎระเบียบและ

มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการส่งออกและน าเข้าผักและ
ผลไม้สด 

207325 การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ 

 เคร่ืองดื่ม                           3(2-3-6) 
 Processing and Quality Control of 

  Beverages  

 กระบวนกา รผลิ ตน้ า ผล ไ ม้  น้ า อั ด ล ม 
เคร่ืองดื่มผง ชา กาแฟ เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ บรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่ืองดื่ม จุลินทรีย์และ
การเน่าเสียของผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม การควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม การสุขาภิบาล
โรงงานเคร่ืองดื่ม การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุม
วิกฤติในกระบวนการแปรรูปเคร่ืองดื่ม กฎหมายและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม  
207326 การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ 

 อาหารแช่เยือกแข็ง                 3(2-3-6) 
 Processing and Quality Control of  

 Frozen Food 

 หลักการแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง 
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง กระบวนการผลิต 
การเก็บรักษาและการขนส่งอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง 
บรรจุภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง การควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารแช่เยือกแข็ง  การวิเคราะห์
อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติในกระบวนการแปรรูป
อาหารแช่เยือกแข็ง กฎหมายและมาตรฐานของอาหารแช่
เยือกแข็ง 
207327 การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ 

 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

                                                          3(2-3-6) 
 Processing and Quality Control of Food  

 in Hermetically Sealed Container 

 หลักการ ความส าคัญ และแนวโน้มการตลาด
ของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทและบรรจุภัณฑ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรที่เก่ียวข้อง จุดควบคุมวิกฤตของกระบวนการ 
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การเฝ้าระวังติดตาม และระบบการควบคุมคุณภาพ
ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ ถ่ัว
และธัญพืช และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ข้อก าหนด มาตรฐาน 
กฎหมายและการตลาดส าหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท 

207331 การควบคุมคุณภาพอาหาร       3(2-3-6) 
 Quality Control of Food  

 ระบบการควบคุมคุณภาพและประกัน
คุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุม
คุณภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
การวางแผนและออกแบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการ
จัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การสุ่ม
ตัวอย่าง การตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพและประสาท
สัมผัส การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ และแผนผัง
ควบคุม 

207332  การสุขาภิบาลและหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดี 
 ในการผลิตอาหาร                   3(2-3-6) 
 Food Sanitation and Good  

 Manufacturing Practice 

 สถานที่ตั้ ง  อาคารผลิต  การวางผังและ
สายการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอุปกรณ์การผลิต
ของโรงงานอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร การบ ารุงรักษา
และการท าความสะอาด สุขลักษณะส่วนบุคคล การ
ควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ การจัดการน้ าใช้ในโรงงาน 
การจัดการของเสีย การบ าบัดน้ าเสีย สุขลักษณะที่ดีในการ
ผลิตอาหาร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
การจัดท าเอกสารวิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลและ
วิธีปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ผลิต  การ
สรุปผลการด าเนินงาน การสื่อสาร และการฝึกอบรมด้าน
การผลิตอาหารที่ปลอดภัย 

207333 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
 ของประเทศไทย                      2(2-0-4) 
 Food Law and Standards of  

 Thailand  

 ก า ร ม า ต ร ฐ า น  ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน 
มาตรฐานสินค้าเกษตร การขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา 

พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้า เกษตร กฎหมายและกฎระเบียบที่ เ ก่ีย วข้อง 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฉลากโภชนาการ ปริมาณ
สารอาหารที่แนะน าให้บริโภคต่อวัน การควบคุมการใช้
วัตถุเจอืปนอาหารและภาชนะบรรจุ การขออนุญาตท าการ
ผลิตและจดทะเบยีนฉลากอาหารต่าง ๆ 

207334 HACCP และ ISO 22000           3(2-3-6) 
 HACCP and ISO 22000 

 การจ าแนกสิ่งปนเปื้อนและสารก่อภูมิแพ้ใน
วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการเก็บรักษา
อาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ การ
จัดตั้งคณะท างาน การรวบรวมข้อมูล การจัดท าแผน การ
น าไปใช้ การทบทวน และการคงไว้ซ่ึงระบบความปลอดภัย
ทางอาหาร การจัดท าและควบคุมเอกสารและบันทึกใน
ระบบ HACCP และ ISO 22000 การวิ เคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน การจัดท ารายงาน และการก าหนดตัวช้ีวัดด้าน
ความปลอดภัยทางอาหาร การฝึกอบรมและการประเมิน
ประสิทธภิาพของการฝกึอบรม 

207335 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ     3(2-3-6) 
 Quality Management Systems 

 แนวคิดและความส าคัญของระบบบริหาร
จัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารต่างๆ 
ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ระบบมาตรฐาน
การรับรองความปลอดภัยส าหรับการผลิตอาหาร (FSSC 

22000) ISO 14001 ISO 17025 มาตรฐานความปลอดภัย
อาหาร BRC ระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร (SQF code) การจัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องและการ
ประยุกต์ใช้ 

207343 โลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในอุตสาหกรรมอาหาร              2(1-3-4) 
 Logistics and Information Technology  

 in Food Industry 

 ระบบโลจิสติกและโซ่อุปทาน การวางแผน
การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการสินค้าคงคลัง การออกแบบ
โซ่อุปทาน การจัดการการขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ การ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้โลจิ
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สติกส์ทางผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ความปลอดภัยอาหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใน
องค์กรและการควบคุมเอกสาร การใช้โปรแกรมส านักงาน 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมคุณภาพ และ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับด้านอาหาร 

207351 สถิติและการออกแบบ 

 การทดลอง                           3(2-3-6) 
 Statistics and Experimental Design 

 ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การ
แจกแจงความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบด้วยไคก าลังสอง 
สหสัมพันธ์ การถดถอยอย่างง่าย การถดถอยพหุคูณ 
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ บล็อคสุ่มสมบูรณ์ แฟก
ทอเรียล ส่วนผสม และพื้นที่ผิวตอบสนอง การวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
207352 สัมมนา                            1(0-2-1) 
 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านความปลอดภัยทางอาหาร 

207428 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร      3(2-3-6) 
 Food Product Development 

 พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค 
การสร้างและคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เทคนิคการพัฒนาสูตร 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบส่วนผสม 
กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การเสื่อมเสียของอาหาร การประเมิน
อายุการเก็บ และการทดสอบผู้บริโภค  
207429 การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ 

 อาหารอบแห้ง                        3(2-3-6) 
 Processing and Quality Control of  

 Dehydrated Food 

 แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์อาหารอบแห้ง หลักการและทฤษฎีการอบแห้ง 
วิธีการและเคร่ืองมือที่ เ ก่ียวข้องกับการอบแห้ง  การ

ควบคุ มกระบวนการผลิ ต  จุ ด ควบคุ ม วิ กฤตของ
กระบวนการ การเฝ้าระวังและติดตาม ระบบการควบคุม
คุณภาพและการเก็บรักษาส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภท
เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ ถ่ัว ธัญพืช และสมุนไพร ข้อก าหนด 
มาตรฐาน กฎหมายและการตลาดส าหรับอาหารอบแห้ง 
207436 กฎหมายและมาตรฐานอาหารของ 
 ประเทศผู้น าเข้า                      2(2-0-4) 
 Food Law and Standards of Importing  

 Countries 

 มาตรฐานและระบบการตรวจสอบสินค้า
อาหารและเกษตรน าเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
จีน สหภาพยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตาม
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี มาตรฐานอาหารฮาลาลและโค
เชอร์ 
207437 การตรวจประเมนิโรงงาน         3(2-3-6) 
 Plant Auditor Training    

 การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจประเมิน ขั้นตอนการ
ตรวจประเมิน การจัดท ารายการตรวจประเมิน การตรวจ
ประเมิน และรายงานสรุปการตรวจประเมิน การตรวจ
ประเมินเพื่อขอใบรับรอง และการออกใบรับรองตามระบบ
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร 

207438 ระบบการผลิตอาหารที่เป็นมิตร 
 กับส่ิงแวดล้อม                        3(3-0-6) 
 Eco-Friendly Food Production System 

 แนวโน้มและทิศทางการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คาร์บอนฟุทพร้ินท์ และฉลากคาร์บอน การเพิ่มผลผลิตสี
เขียว เทคโนโลยีสะอาด วอเตอร์ฟุทพร้ินท์ ประโยชน์ของ
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง 
207453 ปัญหาพิเศษด้านความปลอดภัย 

 ทางอาหาร                             3(2-3-6) 
 Special Problem in Food Safety 

 การวิจัยหรือการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลการ
วิจัยที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร การวางแผน
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การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผลและ
สรุปผล จัดท ารายงานและน าเสนอผลงาน 

207461 การศึกษาอิสระ                     6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวขอ้
ทางด้านความปลอดภัยทางอาหาร  
207462 การฝึกงาน                           6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับ ความปลอดภัยทางอาหาร
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

207463 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางอาหาร
ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน 

221101 คณติศาสตร์และสถิติธุรกิจ        3(2-2-5) 
 Business Mathematics and Statistics 

 จ านวนเต็มและเศษส่วน การค านวณและ
ล าดับในการค านวณ ร้อยละและการประยุกต์ใช้ สมการ
และอสมการ การประยุกต์ของสมการเส้นตรงทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  ความหมาย ขอบเขตและ
ประโยชน์ของสถิติทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น การประมาณคา่ การทดสอบสมมติฐาน 

221102 ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหาทางธุรกิจ 

                                                          3(2-2-5) 
 Logical Thinking and Problem Solving  

 in Business 

 ความหมาย โครงสร้างความรู้ การพัฒนา
ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและล าดับขั้นตอน การคิดเชิง
ระบบ การคดิเชิงวิเคราะห์ เทคนิคและเคร่ืองมือในการคิด
เพื่อการตัดสินใจ พื้นฐานการวิเคราะห์ธุรกิจ ผังงาน 
โครงสร้างควบคุมแบบล าดับ โครงสร้างควบคุมแบบ
ทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบท าซ้ า

221103  โครงสร้างข้อมูลและพื้นฐานการเขียน 

 โปรแกรม                           3(2-2-5) 
 Data Structure and Introduction to  
 Programming 

 ความหมาย ประเภทโครงสร้างข้อมูล การ
สร้างและการจัดการโครงสร้างข้อมูล ความรู้เบื้องต้นการ
เขียนโปรแกรม ภาษา ตัวแปรและชนิดข้อมูล  การ
ด าเนินการ การรับและแสดงข้อมูล ค าสั่งควบคุมการ
ท างาน การฝกึเขยีนโปรแกรม 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ 

                                                          3(2-2-5) 
 Fundamental Information Technology  

 in Business 

 เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน  ระบบ
อินเทอร์เน็ต เคร่ืองมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐานการ
ประยุกต์ ใ ช้ซอฟต์แว ร์ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรม
ประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ และโปรแกรมการ
น าเสนองานในงานธุรกิจ  จริยธรรมในการใช้ระบบ
คอมพิวเตอรด์ าเนินการธุรกิจ 

221201  การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

                                                          3(2-2-5) 
 Application Software Packages 

 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป  การ
จัดการและการใช้เอกสารร่วมกัน การออกแบบเอกสาร 
และการสร้างการอ้างอิงขั้นสูง การจัดการและการใช้
ตารางงานร่วมกัน การใช้รูปแบบท่ีก าหนดเองและเค้าโครง 
การสร้าง สูตร แผนภูมิและตารางงานขั้นสูง  สร้างงาน
น าเสนอ  การจัดตกแต่งการเปลี่ยนภาพ ภาพเคลื่อนไหว 
และการน าเสนองานขัน้สูง 
221202  การพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงวัตถุ  
                                                          3(2-2-5) 
 Object-Oriented Application  

 Development  

 แนวคิดเชิงวัตถุ การโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส
และวัตถุ คุณลักษณะ วิธี การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล 
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การสืบทอดคุณสมบัติ การพ้องรูป การออกแบบและสร้าง
ส่วนต่อประสาน  
221203 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ        3(2-2-5) 
 Business Information System  

 แนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ องค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ แนวโน้มของระบบสารสนเทศ  บุคลากรด้าน
สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใช้ระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ 

221204  การออกแบบและพัฒนาระบบ 

 ฐานข้อมูล                              3(2-2-5) 
 Database Design and Development 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของ
ระบบฐานข้อมูล แนวคิดของระบบจัดการฐานข้อมูล 
สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลอง
ข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนการนอมัลไลซ์ การ
ออกแบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ฝึก
ปฎิบัติการพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 

221205  การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทางธุรกิจ 

                                            3(2-2-5) 
 Web-Programming in Business  

 ห ลั ก ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม บ น เ ว็ บ 
กระบวนการพัฒนาเว็บ การเขยีนโปรแกรมฝั่งแม่ขา่ย การ
เขียนโปรแกรมฝั่งลูกข่าย การเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อกับ
ฐานขอ้มูล การเขยีนโปรแกรมบนเว็บเพื่อใช้ในงานธุรกิจ 

221301  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 

 ทางธุรกิจ                           3(2-2-5) 
 Business System Analysis and Design 

 ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของ
องค์กรและการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา
วงจรของการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทและหน้าที่
ของนักวิเคราะห์ระบบ  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ การสร้างแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล 
การออกแบบส่วนการน าข้อมูลเข้าและการออกรายงาน
ขอ้มูล

221302  เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ 

                                                          3(2-2-5) 
 Technology for Business Application  

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจขนาดต่างๆ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บ
และนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านอื่นๆ 

221303  ธุรกิจอัจฉริยะ                        3(2-2-5) 
 Business Intelligence 

 กรอบแนวคิ ด เ ก่ี ย ว กับ ธุ ร กิ จอั จ ฉ ริ ย ะ 
คลังขอ้มูล เหมอืงขอ้มูลการวิเคราะห์ธุรกิจข้ันพืน้ฐาน การ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การน าข้อมูลมาแสดงเป็นภาพ การจัดการ
ประสิทธิภาพของธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์ทางด้านธุรกิจ
อัจฉริยะ 
221304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ   3(2-2-5) 
 Computer Network Approach in 

 Business  

 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรม
เครือข่าย โปรโตคอลการสื่อสารและโทโพโลยี สื่อกลาง
การเข้ า ถึงและควบคุม  การเ ช่ือมต่ออุ ปกรณ์ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์ การออกแบบและวิเคราะห์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจเบื้องต้น การตั้งค่าและการ
แก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ความปลอดภัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจและหัวข้อที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน 

221311 ระบบสารสนเทศทางการเงิน      3(2-2-5) 
 Finance Information System 

 แนวคิ ด ร ะบบสารสน เทศทางการ เงิ น 
โปรแกรมประยุกต์ทางด้านการเงิน หลักการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินการวิ เคราะห์
สารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศส าหรับการ
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วิ เคราะห์การลงทุน  การวิ เคราะห์รายงานทางด้าน
การเงิน  

221312 ระบบสารสนเทศเพื่องานทาง 
 ด้านโลจิสติกส์                        3(2-2-5) 
 Information System for Logistics 

 รูปแบบของธุรกิจโลจิสติกส์  บทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการโลจิสติกส์  ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติสก์ การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์กับการบริหารจัดการงานด้านโลจสิติกส์ 
221313 หัวข้อปัจจุบันด้านระบบสารสนเทศ 

 เพื่อการจัดการ                       3(2-2-5) 
 Current Topics in Business 

 Management System 

 หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้ม วิวัฒนาการ 
มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และการ
ประยุกต์ใช้ท่ีเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ 

221321 คลังข้อมูลทางธุรกิจ                 3(2-2-5) 
 Data Warehouse for Business 

 แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น เ ก่ี ย ว กั บ ค ลั ง ข้ อ มู ล 
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การจัดเก็บ
ความต้องการของผู้ใช้ส าหรับการพัฒนาคลังข้อมูล การ
ออกแบบและการสร้างโมเดลแบบหลายมิติ การสกัดการ
แปลงและการโหลดข้อมูล การดูแลรักษาคลังข้อมูล 
แนวคิดของเคร่ืองมือธุรกิจอัจฉริยะ  เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือในการพัฒนาคลังขอ้มูล รวมถึงการจัดการธุรกิจ
และการประยุกต์ใช้คลังขอ้มูลกับองคก์าร 
221322 การประยุกต์ใช้เหมอืงข้อมูลทางธุรกิจ 

                                                          3(2-2-5) 
 Data Mining for Business Application  

 แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับเหมืองขอ้มูล ประเภท
เหมอืงขอ้มูล การวิเคราะห์และออกแบบเหมืองขอ้มูล การ
เลือกใช้รูปแบบเหมืองข้อมูลส าหรับองค์กรและธุรกิจ การ
หากฎความสัมพันธ์ การแบ่งหมวดหมู่ การจัดกลุ่ม การ
ประเมินประสิทธิภาพเหมืองข้อมูล  การประยุกต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือการท าเหมอืงขอ้มูล

221323 การวิเคราะห์ธุรกิจ                  3(2-2-5) 
 Business Analytics 

 แนวคิดเก่ียวกับการวิ เคราะห์ธุรกิจ  การ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงท านาย 
การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงทางเลือก วงจรชีวิตของการ
วิ เ ค ร า ะห์ ธุ ร กิ จ  แบบจ า ลอ งการวิ เ ค ร า ะห์ ธุ ร กิจ
ระดับพื้นฐาน  แบบจ าลองการวิ เคราะห์ธุรกิจช้ันสูง 
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือส าหรับการวิ เคราะห์ข้อมูล
221324  หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี 
 และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 

                                                          3(2-2-5) 
 Current Topics in Business Analytics  

 and Application  

 หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้ม วิวัฒนาการ 
มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และการ
ประยุกต์ใช้ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีและ
การวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ 

221331 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการเงิน 

 และการบัญชี                          3(2-2-5) 
 Application Software in Finance and  

 Accounting 

 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ด้านการเงินและ
การบัญชี  ระบบขายสินค้า  ระบบซื้อสินค้า  ระบบ
บัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบ
บัญชีแยกประเภท งบการเงินและรายงานส าหรับ
ผูบ้ริหาร  

221332 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านทรัพยากร 

 มนุษย์                                   3(2-2-5) 
 Application Software in Human  

 Resource 

 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากร
มนุษย์ ระบบทะเบยีนประวัติ ระบบเงินเดือน ระบบควบคุม
เวลาและลงเวลาการท างาน ระบบการฝึกอบรม ระบบ
สวัสดิการของพนักงาน และรายงานส าหรับผู้บริหาร
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221333 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการผลิต3(2-2-5) 
 Application Software in Production 

 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ด้านการผลิต ระบบ
จัดตารางการผลิต ระบบวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบ
วางแผนความต้องการก าลังการผลิต  
221334 หัวข้อปัจจุบันด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

 เพื่องานธุรกิจในองค์การ           3(2-2-5) 
 Current Topics in Business Application  

 and Software 

 หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้ม วิวัฒนาการ 
มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และการ
ประยุกต์ใช้ที่ เ ก่ียวข้องกับเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์
ประยุกต์เพื่องานธุรกิจในองค์กร 
221341 เทคโนโลยีสื่อประสม                3(2-2-5) 
 Multimedia Technology 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสื่อประสม 
สื่อชนิดต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆที่เก่ียวข้องกับสื่อประสม 
เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เก่ียวข้องกับ
สื่อประสม และการประยุกต์เทคโนโลยีสื่อประสมส าหรับ
ทางธุรกิจ  

221342 บทเรียนคอมพิวเตอร์เคล่ือนที่ 
 และนวัตกรรม                        3(2-2-5) 
 Mobile Learning and Innovation 

 แนวคิดพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เพื่อ
การเรียนการสอน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
เพื่อการเรียนการสอน โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
รูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน การออกแบบเนื้อหา 
การจัดการหน่วยการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

221343 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์             3(2-2-5) 
 Electronics Commerce  

 โครงสร้างพื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
รูปแบบของพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  กลยุทธ์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัย 
ระบบช าระเงินทางอิ เล็กทรอนิกส์  การพาณิชย์บน

โทรศัพท์เคลื่อนที่  ประเด็นเก่ียวกับข้อกฎหมายและ
จริยธรรม การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 
221344 ระบบจัดการเนื้อหาทางด้านธุรกิจ 

                                                          3(2-2-5) 
 Content Management System in 

  Business  

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับระบบจัดการเนื้อหา 
ประเภทและองค์ประกอบระบบจัดการเนื้อหา  การ
ออกแบบเนื้อหา การติดตั้งและการใช้ระบบจัดการเนื้อหา 
การจัดเก็บและเผยแพร่เนือ้หา เคร่ืองมือและวิธกีารในการ
ออกแบบ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนื้อหา
เชิงธุรกิจ การประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนือ้หาเชิงธุรกิจแบบ
ต่างๆ 

221345 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีประยุกต์ 

 ส าหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม    3(2-2-5) 
 Current Topics in Web Application and  

 Innovation 

 หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้ม วิวัฒนาการ 
มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และการ
ประยุกต์ใช้ที่ เ ก่ียวข้องกับเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี
ประยุกต์ส าหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม 

221390  โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1  
                                                           1(0-3-2) 
 Project in Business Computer I 

 ศึกษาปัญหาและความต้องการทางด้านระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้  ก าหนด
แนวทางแก้ปัญหา การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา จัดท า เอกสารที่ เ ก่ียวข้อง  น า เสนอหัวข้อ
โครงงาน 

221391 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   1(0-2-1) 
 รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ อการ
ปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ
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โครงงาน  การฝึกทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการบริหารธุรกิจ 

221401  สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ            3(2-2-5) 
 Enterprise Architecture 

 แนะน าสถาปัตยกรรมองค์กร ขอบข่ายงาน
สถาปัตยกรรมองค์กร แบบจ าลองและสถาปัตยกรรม
อ้างอิง กระบวนการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 
การสร้างและจัดการแผนงานสถาปัตยกรรมธุรกิจ 
สถาปัตยกรรมสารสนเทศ สถาปัตยกรรมแอพลิเคช่ัน และ
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมองค์กรกับการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
การจัดการซอฟต์แวร์ทางด้านการวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ  สถาปัตยกรรมองค์กรกับธรรมภิบาล  การน า
สถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้งาน การประเมินผล 

221402 ความปลอดภัยของสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Information security  

 หลักการของการรักษาความปลอดภัยของ
สารสนเทศ เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 
ภาพรวมของแนวโน้มปัจจุบันในผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
และการใช้งานและการวิจัยด้านความปลอดภัยเครือข่าย
พื้นฐาน แนวคิดและนโยบายกลไกการรักษาความ
ปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงและความสมบูรณ์ของ
เทคนิคการเข้ารหัสขั้นพื้นฐาน การประกันการตรวจสอบ
ลายเซ็นดิจิทัลและฐานข้อมูล  กลไกการรักษาความ
ปลอดภัยไฟร์วอลล์  การประเมินผลการรักษาความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยกรณีที่เกิดขึ้นจริง 
เทคนิคและวิธีการที่จะด าเนินการทดสอบการเจาะระบบ
เครือข่าย ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยขององค์กร 
วิธีการจัดการความเสี่ยง 
221490  โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 

                                                          2(0-6-3) 
 Project in Business Computer II 

 การพัฒนาวิธกีารแก้ปัญหา การทดสอบ การ
ติดตั้งและน าไปใช้  การประเมินผล จัดท าเอกสารที่
เก่ียวขอ้งและน าเสนอสรุปผลการศึกษา 

221491 การฝึกงาน                           6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

221492 สหกิจศึกษา                          6 หน่วยกติ 

 Co-operative Education 

 กา รป ฏิ บั ติ ง า น สห กิ จศึ ก ษ า ใ น ส ถ า น
ประกอบการ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใน
งานที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในฐานะพนักงาน
ฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

222111   ระบบสารสนเทศเบ้ืองต้น         3(2-2-5) 

 Introductory Information Systems   

 ระบบปฏิบัติการ โครงสร้างพื้นฐานส าหรับ
การประมวลผล สถาปัตยกรรมและการจัดการการ
ประมวลผล การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ทฤษฏีระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศแบบต่าง  ๆ ที่ ใ ช้ในองค์กร ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์  ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อจริยธรรมและสังคม  ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศ 

222112 การพัฒนาสื่อประสม               3(2-2-5) 

 Multimedia Development  

 ชนิดของสื่อประสม ลักษณะของสื่อประสม 
การประยุกต์สื่อประสม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์งานสื่อ
ประสม รูปแบบแฟ้มสื่อประสม การออกแบบสื่อประสม 
การพัฒนาสื่อประสม การเผยแพรส่ื่อประสม 

222121   การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ 

                                                          3(2-2-5) 

 Information System Project Management  

 องค์ประกอบของโครงการ  การจัดการ
โครงการด้านระบบสารสนเทศ วัฏจักรของโครงการ การ
วางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ การติดตาม
และการควบคุมโครงการการทบทวนโครงการ การ
ประเมินโครงการ 
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222122 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
 มนุษย์และคอมพิวเตอร์            3(2-2-5) 

 Human-Computer Interaction Design 

 การออกแบบปฏิสัมพันธ์ หลักการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ พฤติกรรม ของมนุษย์ใน
ปฏิสัมพันธ์ กับคอมพิวเตอร์  การยศาสตร์ เบื้องต้น 
แบบจ าลองกระบวนการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์
งานและการเก็บรวบรวมความต้องการ การออกแบบ การ
ออกแบบแผ่นภาพล าดับเร่ือง การพัฒนาต้นแบบส่วนต่อ
ประสาน รูปแบบและกระบวนทัศน์ของการปฏิสัมพันธ์  
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการออกแบบปฏิสัมพันธ์  การ
ประเมินส่วนต่อประสาน 

222131  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
 และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ     3(2-2-5) 

 Computer Architecture and Logical  

 Problem Solving 

 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ กระบวนการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา
ด้วยตรรกศาสตร์  วงจรตรรกะ ควบคุมแบบล าดับ 
โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบ
ท าซ้ า รหัสเทียม รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมแบบต่าง ๆ 
ในยุคปัจจุบัน หลักการเขยีนโปรแกรมพืน้ฐาน 

222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
                                                          3(2-2-5) 

 Computer Programming 

 ค าสั่ง ประเภทข้อมูล ตัวแปร ตัวกระท าการ 
การตัดสินใจ การท าซ้ า  ฟัง ก์ ชันภายใน ข้อมูลแบบ
โครงสร้าง การรับและแสดงผล ฟังก์ชันแบบก าหนดเอง 
ตัวชีต้ าแหน่ง เหตุการณ์ การโปรแกรมอิงเหตุการณ์ 
222211 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ 

                                            3(2-2-5) 

 Organization Management and  

 Information Systems 

 ความรู้เก่ียวกับการจัดการ องค์กร การ
จัดการองค์กร พฤติกรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบ

สารสนเทศที่ใช้ในองค์กร อาชีพทางด้านระบบสารสนเทศ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

222221  แนวคิดระบบฐานข้อมูล            3(2-2-5) 

 Database System Concepts 

 แนวคิดเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูลและ
ระบบจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบ  การ
จัดการฐานขอ้มูล แบบจ าลองขอ้มูล ฐานขอ้มูลเชิงสัมพันธ์ 
การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
ภาษาสอบถาม การบูรณภาพและความม่ันคงของข้อมูล 
ความม่ันคง และการป้องกันฐานข้อมูล การส ารองข้อมูล
และการคืนสภาพ การล็อค เทคโนโลยีใหม่ที่เก่ียวข้อง            
กับระบบฐานขอ้มูล การประยุกต์ใช้ระบบฐานขอ้มูล 

222231   โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบ 

 ข้ันตอนวิธี                              3(2-2-5) 

 Data Structures and Algorithms Design 

    ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงสร้างข้อมูล
และขั้ นตอนวิธี  โครงส ร้างข้อมูลแบบเชิง เส้น  และ
โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เป็นเชิงเส้น อาร์เรย์ สแต็ก คิว 
ลิงค์ลิสต์ ต้นไม้ กราฟ ระเบียบวิธีที่ใช้จัดการโครงสร้าง
ข้อมูล การค้นหาข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล  การจัดเก็บ
ข้อมูลแบบฮีพ แฮชช่ิง  การเวียนเกิด  การวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี  การ
ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี 

222232 ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ                  3(2-2-5) 

 Object-Oriented Methodology 

 แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ แผนภาพยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพกิจกรรม 
แผนภาพล าดับเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
คลาส วัตถุ การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การสืบทอด 
การพ้องรูป การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ 

222233  วิธีการวิเคราะห์และออกแบบ 

 เชิงโครงสร้าง                         3(2-2-5)  

 Structured System Analysis and Design 

  Method  

 ความหมายและองค์ประกอบของระบบ 
กระบวนการพัฒนาระบบ บริบทขององค์กร การศึกษา
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ความเป็นไปได้ ข้อก าหนดความต้องการ การวิเคราะห์
ความต้องการ การออกแบบระบบ แบบจ าลองเพื่อการ
วิเคราะห์และออกแบบ แผนภาพผังงาน แผนภาพบริบท 
แผนภาพกระแสการไหลของขอ้มูล แผนภาพความสัมพันธ์
เอนทิตี การประยุกต์วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
กรณีศึกษาวิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ในองค์กร 
222241  เทคโนโลยีเครือข่าย                 3(2-2-5)   

 Network Technology 

 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รูปแบบการส่งผ่านข้อมูลแบบต่าง ๆ ชนิด
สื่อสาร เทคนิคการสื่อสารขอ้มูลแบบอนาลอกและดิจิตอล 
รูปแบบโมเดลมาตราฐานการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต แบบ
โครงสร้างเครือข่าย ชนิดของเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
สวิตซ์ช่ิง เร้าเตอร์ อุปกรณ์เช่ือมเครือข่าย ไอพีแอดเดรส 
การแบ่งเครือข่ายย่อย การก าหนดค่าเบื้องต้นของการจัด
เส้นทาง เครือข่ายไร้สายและความม่ันคงของเครือข่าย 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเครือขา่ยพืน้ฐานกับองคก์ร 

222311 เทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส์ 

                                             3(2-2-5) 

 Information Technology and Logistics 

 กระบวนการธุรกิจ กระบวนการโลจิสติกส์ 
ปัญหาโลจสิติกส์ การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับโลจสิติกส์  
222312  เว็บเชิงความหมาย              3(2-2-5) 

 Semantic Web 

 ค าศัพท์และการจัดแบ่งประเภทของค า เฟรม
เวิร์คการอธิบายทรัพยากร การใช้ออนโทโลจีในการให้
เหตุผล ตัวแบบออนโทโลจี วิธีการและเคร่ืองมือส าหรับ
สร้างออนโทโลจี เอ็กซ์เอ็มแอล ภาษาเว็บออนโทโลจี การ
พัฒนาเว็บไซต์เชิงความหมาย 

222313  คลังข้อมูล                             3(2-2-5) 

 Data Warehouse 

 แนวคิดการท าคลังข้อมูล องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล ตัวแบบข้อมูล  พหุมิติ               
การออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูล เคร่ืองมือส าหรับ

การพัฒนาคลังข้อมูล การจัดการธุรกิจ การประยุกต์ใช้
คลังขอ้มูลกับองคก์าร 
222314  หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์    3(2-2-5) 

 Principles of Software Engineering 

 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบจ าลอง
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ
ซอฟต์แวร์  การออกแบบซอฟต์แว ร์  การท าให้ เ กิด
ซอฟต์แวร์  การทดสอบซอฟต์แวร์  การบ า รุง รักษา
ซอฟต์แวร์ การรื้อปรับซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ การประเมินราคาซอฟต์แวร์ การควบคุม
คุณภาพซอฟต์แวร์ หัวข้อทางวิชาชีพและจริยธรรม  
222321   เว็บเทคโนโลยี                        3(2-2-5)   

 Web Technology 

 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมของ
เวิลด์ไวด์เว็บ ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ มาตรฐานเว็บ 
การสร้างเว็บเพจแบบพลวัต เว็บเซอร์วิส เทคโนโลยีเว็บ
เชิงความหมาย 

222322 ระเบียบวิธีวิจัย                      3(2-2-5)  

 Research Methodology 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย  ประเภท            
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวม
และการวิ เคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย  
ซอฟต์แวร์ในการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

222323  เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย    3(2-2-5)   

 Modern Information Technology 

 สัมมนา การน าเสนอหัวข้อ นวัตกรรม เทคนิค 
อุปกรณ์  หัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจ  แนวโน้มทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 

                                            3(2-2-5)   

 Internet Programming 

 อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์แบบกระจาย การเขียนโปรแกรมด้านลูกข่าย
การเขียนโปรแกรมด้านแม่ข่าย ภาษา เคร่ืองมือและ
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กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เฟรมเวิร์ค  การออกแบบ
เว็บไซต์และเว็บเพจ กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ 
222325 เทคโนโลยีภาพเคล่ือนไหวและเกม 

                                                          3(2-2-5)  

 Animation Technology and Game 

 เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว
และเกม การออกแบบและเขียนโปรแกรมส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้แบบกราฟิก การสร้างโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วย
เหตุการณ์ หลักการของการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ
โต้ตอบได้ เสียง แบบจ าลองการตรวจจับการชนของวัตถุ 
ปัญญาประดิษฐ์ ส าห รับ เกม  เค ร่ือง มือการส ร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวแบบสองมติิและสามมิติ 
222326   ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                3(2-2-5) 

 Electronic Business 

 แนวคิดของการพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์   
โครงสร้าง แบบจ าลอง กระบวนการและกิจกรรมของการ
ท าธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดการวางแผนการตลาด 
แนวคิดการตลาดออนไลน์  กฎหมายการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ภาษกีารพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ การพัฒนา
เว็บไซต์พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 
222327  เทคโนโลยีเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ 
 เคล่ือนที ่                               3(2-2-5) 

 Mobile Web Technology 

 พืน้ฐานเว็บไซต์การพัฒนาแบบไม่ยืดหยุ่นและ
แบบยืดหยุ่น การติดต่อกับฐานข้อมูล หลักการออกแบบ
ส าหรับคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
เคร่ืองมือการพัฒนา 
222328  การบริหารฐานข้อมูล               3(2-2-5) 

 Database Administration 

 การติดตั้ง การตั้งข้อก าหนดการท างาน การ
สร้างฐานขอ้มูล การน าเขา้ขอ้มูล จัดการสิทธิ์ การติดตาม
การท างาน การปรับแต่งประสิทธิภาพ การส ารองข้อมูล 
การกู้คืนข้อมูล  

222331 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา   3(2-2-5)   

 Java Programming  

 แนวคิดเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูลพื้นฐานและชนิด
ข้อมูลอ้างถึง ตัวแปรแถวล าดับ การก าหนดประโยค การ
จัดการเก่ียวกับข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น  การเขียน
โปรแกรมแบบมัลติเทรด การจัดการไฟล์ การเข้าถึง
ฐานขอ้มูล 

222332  การเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ 
 เคล่ือนที่                                3(2-2-5) 

 Mobile Programming  

 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเคลื่อนที่  วงรอบ
ชีวิตของโปรแกรม ส่วนต่อประสานผู้ใช้ การส่งผ่านข้อมูล
ภายใน การควบคุมและหน่วยเก็บข้อมูล  การเขียน
โปรแกรมฐานขอ้มูลบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ การเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต การเขยีนโปรแกรมไคล์เอ็นทเ์ซิร์ฟเวอร์ 
222333  การพัฒนาโปรแกรมส าหรับคอมพิวเตอร์ 
 เคล่ือนที่ข้ันประยุกต์                3(2-2-5) 

    Development of Advanced Mobile 

  Applications 

 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและ
ข้อจ ากัดของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เคร่ืองมือและภาษาที่
ใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรม
บนคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่  ส่วนติดต่อระบบส าห รับ
โปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจ าและส่วนเก็บ
บันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใ ช้ การสื่อสารกับระบบ
ภายนอก การเช่ือมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจ าลอง
เพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อค านึงถึง
ด้านความม่ันคง 
222334 การเขียนโปรแกรมและการตรวจสอบ  

                                                          3(2-2-5)   

 Programming and Program Testing 

 วิธีการเขียนโปรแกรม ประเภทข้อผิดพลาด 
การค้นหาและการจัดการข้อผิดพลาด การทดสอบแยก
หน่วย การทดสอบรวมหน่วย การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือเพื่อ
การตรวจสอบโปรแกรม 
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222341  ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอร์ 
 และเครือข่าย                         3(2-2-5) 

 Security in Computer Systems and  

 Networks 

 การบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยใน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัย
เบื้องต้น การเข้ารหัสลับเบื้องต้น การบุกรุกในระบบ
เครือข่าย ระบบป้องกัน ไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์รักษาความ
ปลอดภัย 

222342   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร3(2-2-5) 

              Enterprise Computer Network 

 ความหมายของเค รือข่ าย ในองค์กร  ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต โพรโตตอลเลือกเส้นทางแบบพลวัต 
อาร์ไอพี โอเอสพีเอฟ ไอเอสไอเอส บีจีพี เป็นต้น แนวคิด
เครือข่ายพื้นที่กว้าง พีพีพี เฟรมรีเลย์ เอ็มพีแอลเอส การ
แปลงที่อยู่เครือข่าย ที่อยู่ไอพีเวอรช่ั์น 6 และการโพรโทคอ
ลการเลือกเส้นทางแลนเสมือน  
222343 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย        3(2-2-5) 

 Wireless Network Technology 

 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเทคโนโลยีเครือข่าย              
ไร้สาย การประยุกต์ใช้งาน หลักการส่งผ่านแบบไร้สาย 
การควบคุมการเข้า ถึงแบบหลายทาง  การวางแผน 
ออกแบบ และติดตั้งเครือข่ายท้องถ่ิน แบบไร้สาย การ
จัดสร้างความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย วีแพน วีแมน 
และวีแวน การจัดการและการแก้ปัญหา 
222344  การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายระดับ 

 องค์กร                                  3(2-2-5) 

 Enterprise Network Security 

 พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายใน
ภาพรวม การรักษาความปลอดภัย การก าหนดพืน้ที่ความ
ปลอดภัย การติดตั้งไฟล์วอล การก าหนดคา่กับอุปกรณ์สวิ
ชช่ิง อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง การตั้งค่าที่อยู่และช่ืออุปกรณ์ 
ชนิดการเข้าโจมตีเครือข่าย การเฝ้าระวังและการป้องกัน
ระบบเครือข่าย วิธีการป้องกันแบบใหม่ และอุปกรณ์
สมัยใหม่ 

222345 การตรวจสอบความปลอดภัย    3(2-2-5) 

 Security Monitoring 

 การตรวจสอบความปลอดภัย การวิเคราะห์ 
และระบบการตอบสนอง การบรรเทาและการตอบสนอง
ต่อภัยคุกคามความปลอดภัย เครือข่ายและความปลอดภัย
ของข้อมูลและความสัมพันธ์ประสิทธิภาพ การตรวจดู
ข้อมูลของเคร่ืองในเครือข่าย การบรรเทาต่อภัยคุกคาม
ความปลอดภัย แบบศูนย์รวม การตรวจสอบ การบรรเทา 
และการรายงานเก่ียวกับภัยคุกคาม การใช้งานกับอุปกรณ์
จากหลายหลากชนิดเพื่อการรักษาความปลอด ภัย
เครือขา่ย 

222361  การสืบค้นสารสนเทศ               3(2-2-5) 

 Information Retrieval 

 ความรู้พื้นฐานเคร่ืองมือการสืบค้น ขบวนการ
สกัดย่อยข้อมูลสารสนเทศ การเรียกดึงข้อมูล ทฤษฎีและ
วิธีการคน้หาและสืบคน้ขอ้ความ ขบวนการภาษาธรรมชาติ 
การวิเคราะห์ความเก่ียวขอ้งและอัตถประโยชน์ วิธีการทาง
สถิติและวิธีการทางภาษาส าหรับการท าดัชนีโดยอัตโนมัติ                             
และการจัดหมวดหมู่ วิธีการทางตรรกะและความน่าจะ
เป็นส าหรับการสร้างดัชนี การก าหนดแบบสอบถาม การ
จัดอันดับ วิธีการกรองข้อความ การวัดประสิทธิผลการ
สืบคน้ 

222362   ระบบผู้เช่ียวชาญและระบบสนับสนุน 

 การตัดสินใจ                           3(2-2-5) 

 Expert System and Decision Support 

  System 

 ความรู้เบื้องต้นของระบบผูเ้ช่ียวชาญ ลักษณะ
ส าคัญ สถาปัตยกรรม แบบจ าลอง การแสดงความรู้ 
ประสิทธิภาพของการใช้กฎ การจัดแบ่งประเภทความรู้ 
การจัดการองคค์วามรู้ การตัดสินใจและการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการพัฒนา
ระบบ ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และส่วนต่อประสาน การ
ประเมินผล เคร่ืองมือส าหรับการพัฒนาระบบ 
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222363 ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ     3(2-2-5) 

 Intelligent Tutoring System 

 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา พื้นฐาน
เก่ียวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ 
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ปั ญญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า 
กระบวนการพัฒนาระบบการสอน เส ริมอั จฉริยะ 
สถาปัตยกรรมระบบ การสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน การสร้างกฏส าหรับการเรียนรู้ ระบบการสอนเสริม
อัจฉริยะแบบกระจาย การประเมินระบบ หัวข้อปัจจุบัน
และแนวโน้มเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ใน
การศึกษาและระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ 
222364 ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น           3(2-2-5) 

 Introduction to Artificial Intelligence 

 หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์  
ปริภูมิสถานะและการค้นหา ขั้นตอนวิธีการค้นหา ทฤษฎี
กราฟ ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง การ
โปรแกรมเชิงพลวัต การเรียนรู้ ของเคร่ืองจักร ระบบ
ผู้ เ ช่ียวชาญ ขั้นตอนวิธี เ ชิงพันธุกรรม ตรรกศาสตร์
คลุมเครือ โครงขา่ย ประสาทเทยีม  
222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 

 ร่วมสมัยในองค์กร                   3(2-2-5)   

 Application of Contemporary 

  Information Systems in Organization  

 ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่พร้อมใช้ส าหรับการ
แก้ปัญหาธุรกิจ ระบบสารสนเทศร่วมสมัย โปรแกรม
ประยุกต์ระดับองค์กรที่ ใ ช้ ในปัจจุบัน  การวางแผน
ทรัพยากรขององค์กร ระบบการจัดการโซ่อุปทาน ระบบ
การจัดการลูกคา้สัมพันธ์ ระบบการจัดการความรู้ 
222451   การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ               1(0-2-1) 

            Preparation for Information Technology  

 Professional Experience  ไม่นับหน่วยกิต                            
 รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ อการ

ปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ
โครงงาน  การฝึกทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

222452 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                          3(0-6-3)   

 Information Technology Project  

 การพัฒนาโครงการ การวิ เคราะห์และ
ออกแบบระบบตามความต้องการ การพัฒนาระบบ การ
ทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลและการทวนสอบแก้จุดบกพร่อง วิเคราะห์
ผลลัพธ์และสรุปผล การจัดท าเอกสารและการน าเสนอ
โครงงาน 

222453 การฝึกงาน                           6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการภาครัฐ 
หรือเอกชน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงาน
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนาโครงงานเชิงบูรณาการกับการท างาน 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุมและสถาน
ประกอบการ 
222454 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 กา รป ฏิ บั ติ ง า น สห กิ จศึ ก ษ า ใ น ส ถ า น
ประกอบการ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ           
ในงานที่ เ ก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ
เอกชน  
224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนที่     3(2-3-6) 
 Map Surveying  

 การส ารวจพื้นราบ การส ารวจภูมิประเทศ 
การวัดและความคลาดเคลื่อน อุปกรณ์การส ารวจ การ
สร้างข้อมูลเชิงพื้นที่และการท าแผนที่โดยใช้เคร่ืองรับ
สัญญาณระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม การ
ส ารวจภาคสนาม 
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224113 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วย 

 ดาวเทยีม                               3(2-2-5) 
 Global Navigation Satellite Systems  

 เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดย
อุปกรณ์ก าหนดต าแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การตรวจ
แก้เชิงเรขาคณิต การน าร่อง การติดตาม การประยุกต์ใช้
ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกร่วมกับการรับรู้ระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท าแผนที่และการ
วิเคราะห์เชิงพืน้ที่ 
224171 ภูมิศาสตร์กายภาพ                  3(2-2-5) 
 Physical Geography 

 แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ 
ระบบพลังงานของโลก ระบบภูมิอากาศ  ลักษณะและวัฏ
จักรของเปลือกโลก กระบวนการแปรโครงสร้าง ลักษณะ
ภูมิประเทศจากกรรมวิธีปรับระดับ วัฏจักรของน้ า การ
กระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ อิทธพิลของ
องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์กายภาพต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ และนิเวศวิทยา 

224181 ภูมิศาสตร์มนุษย์                     3(2-2-5) 
 Human Geography 

 หลักการและแนวคิดภูมิศาสตร์มนุษย์ สาย
พันธุข์องมนุษย์ การกระจายของประชากรและการย้ายถ่ิน 
การด ารงชีวิตของมนุษย์ รูปแบบและกระบวนการทาง
วัฒนธรรม การจัดรูปพื้นที่ทางเมือง การเกษตร การ
พัฒนาอุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง 
224221 การรับรู้ระยะไกล                    3(2-3-6) 
 Remote Sensing 

 วิวัฒนาการของการส ารวจข้อมูลระยะไกล 
พื้นฐานของแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพขอ้มูลก่อนการจ าแนก เทคนิคการจ าแนก
ประเภทข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูลหลังการจ าแนกประเภท
ขอ้มูล การประเมินความถูกต้องจากขอ้มูลภาคสนาม 

224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์       3(2-2-5) 
 Geographic Information Systems 

 หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ ข้อมูลเชิง
พืน้ที่ การน าเขา้ขอ้มูล การจัดการฐานขอ้มูล การวิเคราะห์

ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
224232 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่   3(2-2-5) 
 Spatial Database Management 

       พื้นฐานของเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
และภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง กระบวนงานจัดเก็บ 
จัดการและการค้นคืนข้อมูลเชิงต าแหน่งด้วยเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบมีกรรมสิทธิ์และแบบรหัสเปิด 
มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลฟีเจอร์แบบพื้นฐาน เคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีส าหรับการออกแบบ การสร้าง การค้นคืน 
การปรับให้ทันส มัย การวิ เคราะห์และการแบ่งปัน
ฐานขอ้มูลเชิงต าแหน่ง  
224272 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ า 
                                                          3(2-2-5) 
 Geoinformatics for Watershed Management 

 ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาลักษณะ
ลุ่มน้ า ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า การจัดการเพื่อให้ได้น้ าที่ มี
ปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการไหลอย่างสม่ าเสมอ 
ควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ลุ่มน้ า 
224282 ภูมิศาสตร์เมอืง                       3(2-2-5) 
 Urban Geography 

 การก าเนิดของเมือง การกระจาย การ
เจริญเติบโต หน้าที่ รูปร่างโครงสร้างภายในเมือง โดยเน้น
รูปแบบการใช้ที่ดิน จินตภาพเก่ียวกับเมืองและพฤติกรรม
ของชาวเมือง รวมทั้งการน าหลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์
เมืองไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 

224322 การรังวัดและการประมวลผลภาพเชิงเลข 

                                                          3(2-2-5) 
 Digital Photogrammetry and Image  

 Processing 

       นิยามของการรังวัดด้วยภาพ หลักการของ
ภาพถ่ายและการสร้างภาพ พื้นฐานการประมวลผลภาพ
เชิงเลขและเรขาคณิตส าหรับการรังวัดด้วยภาพ สมการ
ภาวะร่วมเส้น ข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ การวางตัว 
แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ภาพดัดแก้ออร์โธ การดัดแก้
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แบบออร์โธส าหรับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การประเมิน
ความถูกต้องทางต าแหน่ง 
224323 ภูมิสารสนเทศจากข้อมูลภาพ    3(2-2-5) 
 Geo-information from Imagery  

 นิยามและองค์ประกอบของข้อมูลภาพและ
ขอ้มูลกริด หลักการก าหนดต าแหน่งโลกส าหรับขอ้มูลภาพ 
การเตรียมขอ้มูลภาพเพื่อการสกัดภูมิสารสนเทศ การสกัด
ภูมิสารสนเทศจากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิง เลข 
ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภาพ
จากการกวาด การประเมินคุณภาพข้อมูล การท าแผนที่
ภูมิประเทศและการประยุกต์ใช้ 

224333 วิธีการเชิงเลขและการเขียนโปรแกรม 

 ส าหรับภูมิสารสนเทศ              3(2-2-5) 
 Numerical methods and programming 

  in Geoinformatics 

 พื้นฐานของวิธีการเชิงเลข พีชคณิตเชิงเส้น 
การหาค าตอบของระบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การ
ประมาณคา่ในช่วง/นอกช่วง การปรับเส้นโค้งและการเขียน
โปรแกรม โครงสร้างข้อมูลเชิงต าแหน่ง คลังเชิงต าแหน่ง 
ทฤษฎีและปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
การจัดการ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงต าแหน่ง 
224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อ 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 และส่ิงแวดล้อม                      3(2-2-5) 
 Geoinformatics Application for Natural 

  Resources and Environmental 

  Management 

 การติดตามสภาวะแวดล้อมโดยใช้การรับรู้
ระยะไกล การประเมินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเด็นปัญหาร่วมสมัย
ด้านการประยุกต์ ใ ช้ ภู มิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

224335 การเขียนโปรแกรมส าหรับเครือข่าย 

 ด้านภูมิสารสนเทศ                  3(2-2-5) 
 Web programming in Geoinformatics   

 แนวคิดของการเขียนโปรแกรมส าห รับ
เครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่าย การบูรณาการฐานข้อมูล
เชิงต าแหน่ง งานประยุกต์การท าแผนที่ผ่านเครือข่าย 
มาตรฐานภูมิสารสนเทศเชิงต าแหน่งส าหรับภูมิสารสนเทศ
ผ่านเครือข่าย ปฏิบัติการการท าแผนที่ผ่านเครือข่ายและ
การปรับแต่งประสิทธภิาพ 

224336 การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล 

                                                 3(2-2-5) 
 Application in Remote Sensing 

 การประยุ กต์ ใ ช้การ รับ รู้ ระยะ ไกล เพื่ อ
การศึกษาด้านต่างๆ โบราณคดี พืชพรรณและภาค
เกษตรกรรม อุทกวิทยาและการจัดการแหล่งน้ า ปา่ไมแ้ละ
ระบบนิเวศน์ การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง มลภาวะใน
อากาศและสภาพอากาศเขตเมือง ภัยธรรมชาติ 
224341 วิธีเชิงปริมาณทางภูมิสารสนเทศ 

                                                          3(2-2-5) 
 Quantitative Methods in  

 Geoinformatics 

 ปัญหาเชิงพืน้ที่ พืน้ฐานทางสถิติ การแสดงผล
ข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง สถิติเชิงพื้นที่ การสุ่ม
ตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ และการ
ถดถอย  
224351 การจ าลองแบบปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ 
                                            3(2-2-5) 
 Spatial Simulation and Modeling 

 แนวคิดของการวิเคราะห์และการจัดการเชิง
พื้นที่ การวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
แบบกริด รูปแบบและวิธีการจ าลองแบบเชิงพื้นที่ การใช้
ข้อมูลภูมิสารสนเทศและประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสต ร์ เพื่ อติดตามปรากฏการณ์ เ ชิงพื้นที่  การ
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงพืน้ที่ในการศึกษาที่หลากหลาย 
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224361 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
                                            3(2-2-5) 
 Research in Geographic Information  

 Science 

 ระเบียบวิธีการวิจัย ประเด็นปัญหาวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรม กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย  
เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ในการวิจัย  การสรุปผลและอภิปราย
ผลงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

224373 ภูมิสารสนเทศกับสภาวะการเปล่ียนแปลง 
 ภูมิอากาศ                              3(2-2-5) 
 Geoinformatics in Climate Change  

 การเปลี่ยนองค์ประกอบ ปัจจัยควบคุมและ
ความผันแปรของอากาศ เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีพยากรณ์
อากาศ ลักษณะภูมิอากาศประเภทต่างๆของโลก การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการสร้าง 
แบบจ าลองในการเฝ้าสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

224375 เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศกับสถานการณ์ 

 โลกปัจจุบัน                            3(2-2-5) 
 Geoinformatics Technology in Current 

  Global Situation 

 ระบบสารสน เทศ ภู มิศ าสต ร์  การ รับ รู้
ระยะไกล ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม  โฟ
โตแกรมเมตรี หลักการส ารวจเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศ ทางต าแหน่ง เส้นทาง และภัยธรรมชาติ 
224383 การวางผังเมอืงและภาค           3(2-2-5) 
 Urban and Regional Planning 

      ความรู้ทั่วไปของการวางผังเมืองและภาค 
แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการตั้งถ่ินฐาน วิวัฒนาการ
และรูปแบบของเมือง ระดับการวางผังกายภาพในประเทศ
ไทย การวางผังระดับภูมิภาค การวางผังเมือง การวางผัง
เมืองเฉพาะ แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการ
กิจการสาธารณูปโภค การวางผังเมืองเขียว กฏหมายที่
เก่ียวขอ้งกับการวางผังเมือง 

224385 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว           3(2-2-5) 
 Geography of Tourism 

 องค์ประกอบการท่องเที่ยว วิวัฒนาการของ
การเดินทางและการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว มรดก
โลกกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยและรอบ
โลก การอนุรักษ์และปัญหาในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ทอ่งเที่ยว 

224391 สัมมนา                                  1(0-2-1) 
 Seminar 

 การประยุกต์แนวคดิ ทฤษฎี แบบจ าลอง และ
เทคนิคทางภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ พยากรณ์ 
และ/หรือ ให้ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเชิงพืน้ที่ 
224401 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ภูมิสารสนเทศศาสตร์               1(0-2-1) 
 Preparation for Geographic Information 

 Science Professional Experience 

 รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรมการ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ อการ
ปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ
โครงงาน การฝกึทักษะเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
224437 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ  

                                                          3(2-2-5) 
 Geographic Information Systems in  

 Health 

 การจัดท าแผนที่สารสนเทศสุขภาพ การ
วิเคราะห์การเกาะกลุ่มเชิงพื้นที่ของโรค การวิเคราะห์
ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การวิเคราะห์
ภัยอันตรายและการแพร่ของโรคติดเช้ือ การส ารวจทาง
นิเวศวิทยาของโรค การวิเคราะห์การเข้าถึงการบริการ
สุขภาพ การก าหนดที่ตั้งการบริการสุขภาพ และการ
ก าหนดที่ตั้งการบริการสุขภาพ 
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224438 ภูมิสารสนเทศด้านการทหาร     3(2-2-5) 
 Geoinformatics in Military 

 การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกด้วย
ดาวเทียม ประเด็นปัญหาร่วมสมัยด้านการทหาร การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางการทหาร การ
จัดท าฐานขอ้มูลด้านความม่ันคง การพัฒนาแบบจ าลอง 3 
มิติด้านภูมิศาสตร์ การหาความหนาแน่นของวัตถุเชิงพืน้ที่ 
การแสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก 

224452 แบบจ าลองและการเปล่ียนแปลง 
 ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดนิข้ันสูง 
                                                          3(2-2-5) 
 Advanced Land use and Land Cover  

 Change and Modeling 

 พั ฒ น า ก า ร ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
แนวคิดในการจ าแนกการใช้ที่ดินและสิ่ งปกคลุมดิน 
แบบจ าลองการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน การประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อม อุทกวิทยา และทางเศรษฐศาสตร์ 
การจัดสรรพืน้ที่ กรณีศึกษาแบบจ าลองการใช้ที่ดินและสิ่ง
ปกคลุมในประเทศไทย พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน  
224453 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 
                                            3(2-2-5) 
 Spatial Decision Support Systems 

 แนวคิดของกระบวนการตัดสินใจ เกณฑ์
ส าหรับการตัดสินใจ การให้ค่าน้ าหนักส าหรับเกณฑ์ 
ทางเลือกส าหรับการตัดสินใจ องค์ประกอบของการ
วิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ การบูรณาการ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์การตัดสินใจ
แบบหลายเกณฑ์ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เชิงพืน้ที่ส าหรับงานประยุกต์ท่ีใช้งานได้จริง 
224462 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
                                                          3(0-6-3) 
 Geographic Information Science Project 

 การเตรียมหัวข้อโครงงาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ส าหรับการจัดท า

โครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
กฎหมายการคัดลอกผลงาน  ตารางเวลาการด าเนินงาน  
การก าหนดขอบเขต วิ เคราะห์ผล และ การน าเสนอ
โครงงาน  
224474 ภูมิสัณฐานวิทยา                     3(2-2-5) 
 Geomorphology  

 กระบวนการทางธรณีวิทยา ทวีป มหาสมุทร 
แผ่นเปลือกโลก และการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 
กระบวนการผุพัง การเคลื่อนที่ของมวลสาร การพังทลาย 
กา รพั ดพา  แล ะการส ะสมตั ว ข อ งต ะ กอนน ้ า พ า 
กระบวนการแลกเปลี่ยนพลังงานและวัตถุเชิงพื้นที่และ
เวลา ธรณีภิบัติภัย 

224484 ทฤษฎีท าเลที่ต้ัง                      3(3-0-6) 
 Location Theory  

 พื้นฐานความเข้าใจในการเลือกท าเลที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ พืน้ฐานทางกายภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
พื้นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของพื้นที่เมือง การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ทฤษฎีที่ตั้งทางด้านเกษตรกรรม ปัจจัยที่
เก่ียวกับท าเลที่ตั้งทางอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์และทฤษฎี
ที่ตั้งอุตสาหกรรม ทฤษฎีแหล่งกลาง 
224492 การศึกษาอิสระ                     6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
224493 การฝึกงาน                           6 หน่วยกิต 

 Professional Training   

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

224494 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co – operative Education   

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ในฐานะ
พนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 
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225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

                                                          3(3-0-6) 
 Introduction to Computer Science 

 พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ระบบจ านวนและการ
แทนข้อมูล  การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ ความเสี่ยงในการใช้คอมพิวเตอร์ กฎหมาย
และจริยธรรมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 
225101 ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา 
                                                          3(2-2-5) 
 Basic Logic and Problem Solving 

 กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การใช้
ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาการ
วิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุมแบบล าดับ 
โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบ
ท าซ้ า หลักการเขียนโปรแกรม รหัสเทียม ผังมโนภาพ ตัว
กระท าการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล ค าสั่ง
ควบคุม ฟังกชั์น แถวล าดับ ชนิดขอ้มูลแบบโครงสร้าง 
225111 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง  

                                           3(2-2-5) 
 Structure Programming 

 โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัว
กระท าการและนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ช่ัน การรับและแสดงผล
ข้อมูล ค าสั่ งควบคุมแบบล าดับ  ค าสั่ งควบคุมแบบ
ทางเลือก ค าสั่งควบคุมแบบท าซ้ า แถวล าดับ ฟังกชั์น ชนิด
ขอ้มูลแบบโครงสร้าง ตัวชีต้ าแหน่ง การด าเนินการกับไฟล์  
225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม   3(2-2-5) 
 Programming Methodology 

 กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การ
วิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม โครงสร้างของ
โปรแกรม ตัวกระท าการและนิพจน์ การรับและแสดงผล
ข้อมูล ค าสั่งควบคุม ฟังก์ชัน แถวล าดับ ชนิดข้อมูลแบบ
โครงสร้าง 

225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
 Computer Architectures 

 ประวัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบจ านวน 
รูปแบบการแทนข้อมูล พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ 
ภาษาแอสเซมบลี รูปแบบค าสั่ง วิธีการอ้างถึงข้อมูลใน
หน่วยความจ า ระบบหน่วยความจ า ระบบไอโอ ระบบ
คอมพิวเตอรส์มัยใหม ่

225211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ       3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming 

 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 
คลาส การห่อหุ้ม การซ่อนสารสนเทศ การสืบทอด การ
สร้างฟังก์ชัน การโอเวอร์โหลดตัวด าเนินการและฟังก์ช่ัน 
การพ้องรูป เจเนริคและคอลเลคช่ัน การทดสอบ และการ
แก้จุดบกพรอ่งในโปรแกรม  
225241  โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธีข้ันพื้นฐาน 

                                                          3(2-2-5) 
            Data Structures and Fundamental 

  Algorithms 

ชนิดข้อมูลนามธรรม กองซ้อน แถวคอย 
รายการและรายการแบบเช่ือมโยง กราฟ ต้นไม้ การ
วิเคราะห์ขัน้ตอนวิธี การเรียงล าดับและการคน้หาขอ้มูล 

225242 การออกแบบและวิเคราะห์ข้ันตอนวิธี 
                            3(2-2-5) 
 Design and Analysis of Algorithms 

 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การ
วิเคราะห์ความซับซ้อน ขัน้ตอนวิธีเชิงละโมบ การแบ่งแยก
และเอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิง
กราฟ ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์  
225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
                            3(2-2-5) 
         Computer Networks and Internets  

 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของ
เครือข่าย แบบจ าลองเครือข่าย ชนิดข้อมูลและสัญญาณ 
สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารและการมัลติเพล็กซ์ อุปกรณ์
เครือข่าย การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการไหล
ของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด  โปรโตคอล
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เครือข่าย  ไอพีแอดเดรส เครือข่ายย่อย การจัดเส้นทาง
แบบคงที่และแบบพลวัต เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความ
ม่ันคงของเครือข่าย เทคนิคการเขา้รหัส 

225261 การวิเคราะห์และออกแบบ 

 ระบบฐานข้อมูล            3(2-2-5) 
 Database System Analysis and Design 

 แนวคิดเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูลและ
ระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ การท าให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน ภาษาสอบถาม 
การประมวลผลรายการ ฐานข้อมูลแบบกระจาย การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การบูรณภาพและความ
ม่ันคงของข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อมกัน ความม่ันคง
และการป้องกันฐานข้อมูล การส ารองข้อมูลและการคืน
สภาพ การล็อค เทคโนโลยีใหม่ที่ เ ก่ียวข้องกับระบบ
ฐานข้อมูล ข้อมูลเชิงพื้นที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ฐานขอ้มูล  
225301   ทฤษฎีการค านวณ                  3(3-0-6)  
              Theory of Computation  

ออโตมาตาจ ากัด นิพจน์ปกติ ออโตมาตา
แบบกดลง ไวยกรณ์ไ ม่อิงบริบท ทฤษฎีบทการปั้ ม 
เคร่ืองทัวริง ปัญหาที่ตัดสินได้ ทฤษฎีเวียนเกิด ปัญหาการ
ตัดสินใจที่แก้ได้และแก้ไม่ได้ ปัญหาเอ็นพี-สมบูรณ์  
225313 แนวคิดของภาษาโปรแกรม       3(2-2-5) 
 Programming Language Concept 

 กรอบแนวคิดหลักของการเขียนโปรแกรม
และการเปรียบเทียบ ตัวแปลค าสั่งและตัวแปลโปรแกรม 
เคร่ืองเสมือน ขั้นตอนการแปลภาษา แบบจ าลองการ
ประกาศตัวแปร การส่งพารามิเตอร์ การหาค่านิพจน์ การ
ควบคุมโปรแกรมย่อย  
225321   การโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน 3(2-2-5) 
   Web Application Programming  

    สถาปัตยกรรมเว็บ ภาษาแอชทีเอ็มแอล ซี
เอสเอส การออกแบบเว็บให้แสดงผลทุกขนาดหน้าจอ จา
วาสคริปต์ ภาษาส าหรับโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน การ

ติดต่อกับฐานข้อมูล การออกแบบเว็บไซต์และเว็บเพจ 
กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์  
225322 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 

                            3(2-2-5) 
 Introduction to Visual Programming 

 พื้นฐานของภาษาโปรแกรมแบบวิชวล การ
เขยีนโปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์ ระเบยีบวิธีการสร้างและ
จัดด า เนินการของวัตถุ  การแก้ไขจุดบกพร่องและ
ควบคุมดูแลขอ้ผดิพลาด การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 

ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนที่           3(2-2-5) 
Mobile Application Development 

 สถาปั ต ยกรรมของอุ ป กรณ์ เ ค ลื่ อ น ที่  
ระบบปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์
เคลื่อนที ่วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์  การออกแบบและการ
พัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก การส่งผ่านข้อมูล 
การเก็บข้อมูล การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
225324 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุประยุกต์  

                                           3(2-2-5) 
 Applied Object-oriented Programming 

 การรับและแสดงผลข้อมูล เทรด การเขียน
โปรแกรมเครือข่าย  การติดต่อกับฐานข้อมูล ความ
ปลอดภัย โปรแกรมเสริมด้านเทคโนโลยี  เจเนริคและคอล
เลคช่ัน สวิง แอปเพล็ต การจัดการเหตุการณ์  การจัดการ
ขอ้ยกเว้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
225331 แนวคิดระบบปฏิบัติการ           3(2-2-5) 
 Operating System Concept 

 แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การ
จัดการกระบวนการ การประสานจังหวะกระบวนการ การ
จัดตารางและการส่งต่อกระบวนการ การขัดจังหวะ การ
ติดตาย การจัดการหน่วยความจ าหลักและหน่วยความจ า
เสมือน การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้อมูล ความ
ม่ันคงและการปกปอ้งระบบ การประเมินประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีใหม่ของระบบปฏิบัติการ  
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225341 ทฤษฎีกราฟ           3(3-0-6) 
 Graph Theory   

 กราฟเบื้องต้น ไดกราฟ กราฟของออยเลอร์
และฮามิลตัน ต้นไม้ การจับคู่ เครือข่าย พาธและไซเคิล 
การลงสีกราฟ ปัญหาท่ีนิยมในทฤษฎีกราฟ 

225351  ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่าย           3(2-2-5) 

 Computer and Network Security 

 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
การเข้ ารหัสลับ เบื้ องต้น  กุญแจส่วนตัวและกุญแจ
สาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์สิทธิ์และการยืนยัน
ตัวบุคคล ใบรับรองสิทธิ์ การบริหารกุญแจ การบุกรุกใน
ระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การตรวจจับการ
บุกรุกและระบบป้องกัน ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย 
225361 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 
                            3(2-2-5)   

Software Analysis and Design  

 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ซ อ ฟ แ ว ร์  
กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ 
การจัดการโครงการ การออกแบบซอฟต์แวร์ รับเข้า 
ประมวลผล ส่งออก หน่วยเก็บข้อมูล แบบจ าลองเพื่อการ
วิเคราะห์และออกแบบ ค าอธบิายกระบวนการท างาน การ
ออกแบบหน้าฟอร์มและรายงาน กรณีศึกษาการวิเคราะห์
และออกแบบซอฟต์แวร์ 
225362   วิทยาการคณนา                     3(2-2-5)  
     Computational Science  

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาช้ันสูงเพื่อช่วย
ในงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ ชนิดของข้อมูลเบื้องต้น ชนิด
ของข้อมูลขั้นสูง ขอบเขตของตัวแปร ข้อมูลน าเข้าและ
ข้อมูลส่งออก การแสดงผลข้อมูลแบบดิจิตัล ตัวกระท า
การและนิพจน์ ล าดับควบคุมแบบวนซ้ า ล าดับควบคุม
แบบเงื่อนไข ฟังกชั์นและโปรแกรมย่อย การแสดงผลขอ้มูล
แบบกราฟ การปรับเส้นโค้ง  

225363   เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

                                           3(2-2-5)  
              Cloud Computing Technology  

ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล
ประสิทธภิาพสูง สถาปัตยกรรมของระบบประมวลผลแบบ 
กลุมเมฆ บริการและเฟรมเวิร์คของระบบการประมวลผล
ประสิทธิภาพสูง หลักการของระบบการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยระบบการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
225364  หลักการพื้นฐานระบบการค้นคืน 

 สารสนเทศ             3(3-0-6) 
 Fundamental of Information Retrieval  

 System 

   หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ  
การวิเคราะห์ค าและสร้างตัวแทนเอกสาร การสร้างดัชนี   
การจ าแนกและการจัดหมวดหมู่เอกสาร  กลยุทธ์และ
เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ การประเมินผลการค้นคืน
สารสนเทศ การคน้คนืสารสนเทศบนสังคมออนไลน์ 
225371 ปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน           3(2-2-5) 
 Introduction to Artificial Intelligence 

 หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ การ
แทนความรู้พื้นฐาน การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ระเบยีบ
วิธีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ 
225372  การเรียนรู้ของเคร่ืองกล           3(3-0-6) 
   Machine Learning 

   หลักการของการเรียนรู้เคร่ืองกล ทฤษฏีการ
เรียนรู้ ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้
แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง การเรียนรู้ทาง
สถิติ การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเคร่ืองกล  
225381 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  

             3(2-2-5) 
 Object Oriented Analysis and Design 

 การวิ เคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้
แบบจ าลองเชิงวัตถุ การจ าลองกระบวนการทางธุรกิจโดย
ใช้แบบจ าลองเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมตามทฤษฎีของ
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แบบจ าลองเชิงวัตถุ การออกแบบจ าลองฐานข้อมูลเชิง
วัตถุ  เคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ  
225382 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 
 Software Engineering concepts 

 หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประโยชน์
ของวิศวกรรมซอฟต์แว ร์  กระบวนการซอฟต์แว ร์  
แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์ เคร่ืองมือช่วยทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการซอฟต์แวร์  การ
ออกแบบซอฟต์แวร์ การท าให้เกิดซอฟต์แวร์ การทดสอบ
ซอฟต์แว ร์ การบ า รุง รักษาซอฟต์แวร์  การรื้อป รับ
ซอฟต์แวร์ การจัดการซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยง 
การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ หลักการเชิงวัตถุและยูเอ็มแอล กรอบงาน 
หัวข้อทางวิชาชีพและจริยธรรม 

225391 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 
 Research Methodology 

 การเตรียมหัวขอ้โครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล 
ความเป็นไปได้ของการท าโครงงาน ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นที่
เก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงาน ตารางเวลาการด าเนินงาน 
ก าหนดขอบเขต วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดท า
ต้นแบบ จัดท าเอกสารแผนการด าเนินโครงงาน และการ
น าเสนอหัวข้อโครงงาน 

225421  การเขียนโปรแกรมแบบขนาน   3(2-2-5) 
 Parallel Programming 

     เ ร่ื อ งทั่ ว ไ ปขอ งการประมวลผลขั้ นสู ง 
สถาปัตยกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบขนาน การวิเคราะห์
และแบบจ าลองประสิทธิภาพที่เหมาะสม แบบจ าลอง
ปัญหาและอัลกอริทึมแบบขนาน ซอฟต์แวร์และเคร่ืองมือ
ส าหรับประมวลผล หัวข้อการประมวลผลแบบขนานใน
ปัจจุบัน  
225422   การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์  
                            3(2-2-5) 
 Micro Controller Programming 

 สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบของไมโคร
คอลโทลเลอร์ หน่วยความจ า พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า 

ชุดค าสั่ งและรีจี เตอร์  การสื่อสารแบบอนุกรม การ
ขัดจังหวะ ไดร์เวอร์ ภาษาระดับต่ า เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
พัฒนาปัจจุบัน  
225423   การประมวลผลภาพดิจิทัลเบ้ืองต้น   
                                           3(2-2-5)  
              Introduction to Digital image  

 Processing  

 แนวคิดพื้นฐานการประมวลผลภาพดิจิทัล  
การได้มาของภาพ โหมดสี การเพิ่มคุณภาพของภาพทั้งใน
โดเมนเชิงพื้นที่และเชิงความถ่ี การประมวลผลภาพกับ
รูปร่างและโครงสร้างของภาพ  การหาขอบของวัตถุ การ
แยกข้อมูลภาพ การน าเทคนิคการประมวลผลภาพใช้ใน
โปรแกรมประยุกต์ 
225424   คอมพิวเตอร์กราฟิกส์            3(3-0-6) 

   Computer Graphics 

    ระบบกราฟิกเบื้องต้น อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต 
ล าดับการท างานทางด้านกราฟิก กระบวนการแรสเตอร์ 
การแปลงใน 2 มิติ การเคลื่อนที่ การหมุน การสะท้อน 
การตัดเล็ม แนวคิดการก าหนดกรอบหน้าต่าง ขัน้ตอนการ
ตัด การโปรแกรมกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ หัวข้อท่ีน่าสนใจ
ทางด้านคอมพิวเตอรก์ราฟิก  
225451   การเขียนโปรแกรมบนเครือข่าย  
                                                          3(2-2-5) 
 Network Programming 

 การสื่อสารข้อมูลแบบต้องเช่ือมต่อและไม่
ต้องเช่ือมต่อ การเช่ือมต่อโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) เอ
พีไอและโปรโตคอลส าหรับล าดับช้ันของเครือข่าย โอเอส
ไอ/ไอเอสโอ ต่างๆ การส่งข้อมูลแบบต่อเนื่องและไม่
ต่อเนื่อง ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต ยูอาร์แอลและยูอาร์ไอ การ
เช่ือมต่อยูอาร์แอล การเขียนโปรแกรมซ็อกเก็ต ซ็อกเก็ตที่
ปลอดภัย การน าเขา้และส่งออกแบบไม่ประสานเวลา การ
แพร่สัญญาณบนไอพี การส่งค าร้องขอควบคุมระยะไกล 
(อาร์เอ็มไอ)  



802 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

225452   ระบบกระจาย                        3(2-2-5) 
 Distributed System 

 รูปแบบจ าลองการค านวณแบบกระจาย เวลา 
การจัดสรรทรัพยากร  การประเมินค่าสมบัติวงกว้าง การ
ล าดับข้อความ การค านวณวงกว้าง คอนเสนสัส ความ
ทนทานต่อข้อผิดพลาด  
225461   ระบบฐานความรู้                    3(2-2-5) 
              Knowledge Base System 

             การแทนความรู้และกระบวนการใช้เหตุผล 
ระบบฐานความรู้แบบกฎเกณฑ์ ระบบฐานความรู้แบบ
เฟรม ระบบฐานความรู้แบบตรรกศาสตร์  ข้อดีและ
ขอ้จ ากัด การรวบรวมความรู้ การทวนสอบและตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของฐานความรู้ เทคนิคในการสร้าง
ค าอธิบาย ระบบรักษาข้อมูลความจริง ระบบการวางแผน
งานอัตโนมัติ  
225462    การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่   3(2-2-5) 
  Big Data Analytics 

               แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่เบื้องต้น แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ โมเดลข้อมูล
และวิธีการจัดเก็บขนาดใหญ่ อัลกอรึทึมในการวิเคราะห์
ขอ้มูลขนาดใหญ่ ฮาดูป แมปรีดิวซ์ สปาร์ก การคน้หาและ
การท าดัชนี ระบบแนะน า การถดถอย การจ าแนกประเภท 
การจัดกลุ่ม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการ
วิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 
225491   การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 วิทยาการคอมพิวเตอร์             1(0-2-1) 
            Preparation for Computer Science  

 Professional Experience 

รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ อการ
ปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ
โครงงาน  การฝึกทักษะเฉพาะทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
                                                          3(2-2-5) 
 Computer Science Project 

 การทดลองห รือพัฒนา โครง ง านตาม
สมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม
ความต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบ
ระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง การ
วิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล จัดท าเอกสารระบบ น าเสนอ
ผลการด าเนินโครงงาน 

225493 การศึกษาอิสระ                    6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย 
ในหัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
225494 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  
225495 สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน  
225496 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
                            3(2-2-5) 
 Current Topics in Computer Science 

 หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
ศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ทฤษฏีพื้นฐานที่
เก่ียวข้อง เทคโนโลยีหรือมาตรฐานที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์
แนวโน้ม วิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของการประยุกต์ 
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226091 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์             1(0-2-1) 
            Preparation for Computer Engineering 

  Professional Experience   

                                                 (ไม่นับหน่วยกิต) 
      รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ อการ
ปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ
โครงงาน การฝกึทักษะเฉพาะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
                                                          3(3-0-6) 
 Computer Programming 

 แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธของฮารดแวร์และ  ซอฟตแวร์ 
แนวคิดการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบ
วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 

226111 หลักการแกปญหาและการเขียน 

 โปรแกรมเบ้ืองตน           3(2-2-5) 
 Principles of Problem Solving and Basic  

 Programming 

 หลักการวิเคราะห์ปัญหาโจทย์ในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจ าแนกส่วนข้อมูลเข้า ส่วน
ประมวลผล และส่วนข้อมูลออก การวิ เคราะห์ส่วน
ประมวลผลแบบง่าย ตัวแปรและชนิดของตัวแปร ตัว
ด าเนินการ และล าดับความส าคัญของตัวด าเนินการ การ
แสดงผล และการรับข้อมูลผังงาน การท างานแบบมี
เงื่อนไข และผังงานแบบมีเงื่อนไข การวิเคราะห์ส่วน
ประมวลผลการประยุกต์ระดับกลาง การท างานแบบวนซ้ า 
และผังงานแบบวนซ้ า การวิเคราะห์ส่วนประมวลผลการ
ประยุกต์ข้ันสูง รหัสเทยีม การประยุกต์แก้ปัญหาจริง 

226112 การเขียนโปรแกรมเชิงข้ันตอนค าสั่ง 
และปริทัศน์                           3(2-2-5) 

 Procedural Programming and  

 Paradigms 

ห ลั ก ก า ร ท า ง า น ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานของฮาร์ดแวร์ 
และซอฟต์แวร์ ปริทัศน์ของโปรแกรม หลักการวิเคราะห์
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ตัวแปรและชนิดของตัวแปร ตัว
กระท าการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล ค าสั่ง
ควบคุมแบบล าดับ ค าสั่งควบคุมแบบทางเลือก ค าสั่ง
ควบคุมแบบท าซ้ า แถวล าดับ ฟังก์ชัน ไลบรารีฟังก์ชัน 
ชนิดขอ้มูลแบบโครงสร้าง ตัวชีต้ าแหน่ง การด าเนินการกับ
ไฟล์ การเขยีนโปรแกรมเพื่อประยุกต์แก้ปัญหาจริง 
226121 การออกแบบระบบดิจิทัล         4(3-3-8) 
 Digital System Design 

ทฤษฎีเบื้องต้นของระบบดิจิทัล ลอจิกเกต 
ตารางความจริง พีชคณิตบูลีน วิธีการลดรูปสมการบูลีน 
วงจรค านวณ วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อน
รีจิสเตอร์ การออกแบบวงจรเชิงผสม วงจรเชิงล าดับ 
หน่วยความจ า การออกแบบระบบดิจิทัล ภาษาบรรยาย
ฮาร์ดแวร ์แบบจ าลองและการจ าลองการทดสอบแบบ 

226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์
                                           4(3-3-6) 
 Computer Electrical Circuit Analysis 

นิยาม หน่วยวัด ตัวแบบและการจ าลองวงจร 
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวน า กฎของโอห์ม กฎ
ของเคอร์ชอฟฟ์ ก าลังไฟฟ้า การวิเคราะห์โหนดและเมช 
ทฤษฎีการซ้อนทับ ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน การส่งผ่าน
ก าลังสูงสุด วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง วงจรอนุพันธ์อันดับ
สอง เฟสเซอร์ เรโซแนนซ์ การวิเคราะห์วงจรกระแสตรง 
การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับ 

226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์           3(2-3-6) 
 Principles of Electronics 

คุณสมบัติทางไฟฟ้าของฉนวน สารก่ึงตัวน า
และตัวน า ทฤษฎีแถบพลังงานสารก่ึงตัวน าแบบบริสุทธิ์  
และแบบเติมสารเจือ คุณสมบัติต่างๆ ของสารก่ึงตัวน า 
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คุณสมบัติรอยต่อพีเอ็น คุณลักษณะกระแสตรงของไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ เฟทและมอสเฟท ไดโอดชนิดต่างๆ อุปกรณ์
รับสัญญาณชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การไบแอสทรานซิสเตอร์ และ เฟท 
การวิ เคราะห์ เส ถียรภาพของไบแอส  การค านวณ
อัตราขยาย อิมพิแดนซ์ด้านเข้าและด้านออกในวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ การเช่ือมต่อวงจรแบบต่างๆ วงจรออป
แอมป์พื้นฐาน กระบวนการผลิตวงจรรวม  การตระหนักถึง
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
226241 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ  

                                                          4(3-3-8) 
 Microprocessor and Interfacing 

 โครงสร้างภายในและการท างานของไมโคร
โพรเซสเซอร์ หน่วยค านวณและตรรกะ เรจิสเตอร์ ระบบ
บัส หน่วยควบคุม หน่วยความจ า อุปกรณ์รับเข้าและ
ส่งออก การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีประเภทการ
เขา้ถึง การจัดการการขัดจังหวะ อุปกรณ์รับสัญญาณ การ
เช่ือมต่อกับอุปกรณ์น าเข้าและส่งออก มาตรฐานในการ
รับส่งสัญญาณการเช่ือมต่อไมโครคอนโทรเลอร์และ
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ 
226242 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 

 คอมพิวเตอร ์           3(2-2-5) 
 Computer Architecture and  

 Organization 

 ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์  
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ การประเมินสมรรถนะ การ
เช่ือมต่อและการสื่อสาร โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
ระบบหน่วยความจ า การจัดการติดต่ออุปกรณ์รับเข้า
ส่งออก โครงสร้างและการออกแบบหน่วยประมวลผล 
ชุดค าสั่ง มัลติโพรเซสเซอร์ หลักการออกแบบฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอรท์ี่มีสมรรถนะสูง 
226291 โครงสร้างข้อมูล           3(2-2-5) 
 Data Structures 

ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแทนค่าชนิด
ขอ้มูลพืน้ฐาน โครงสร้างข้อมูลขัน้พืน้ฐาน อาร์เรย์ รายการ
แบบเช่ือมโยง สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ อัลกอริทึมพื้นฐาน 

กระบวนการแบบเรียกซ้ า การคน้หาขอ้มูล การเรียงล าดับ
และการท่องเข้าไปในรูปแบบต่าง ๆ ตารางแฮช การ
ประเมินและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อน
ของข้ันตอนวิธีต่าง ๆ 

226292 การจ าลองและการเขียนโปรแกรม 

เชิงวัตถุ                           3(2-2-5) 
 Object-Oriented Modeling and  
 Programming 

 แนวคิดกระบวนทัศน์เชิงวัตถุ รายละเอียด
แบบจ าลองวัตถุ แนวคิดการจ าลองด้วยยูเอ็มแอล การ
ออกแบบเชิงโครงสร้างและเชิงพฤติกรรม การย้ายรูปการ
วิเคราะห์และการออกแบบส าหรับการสร้างซอฟต์แวร์ 
ระเบยีบวิธีในการเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุ คุณลักษณะ 
วิธีการ การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การรับทอด การ
พ้องรูป ส่วนต่อประสาน เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุระดับสูงส าหรับการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สมัยใหม่ 
กิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรม 

226302 การเขียนโปรแกรมด้วยแมตแล็บ   

                                                          3(2-2-5) 
 Computer Programming with MATLAB 

การใช้งานแมตแล็บเบื้องต้น  ตัวแปรและการ
ก าหนดคา่ ตัวกระท าการและนิพจน์ การใช้งานฟังกช่ั์นทาง
คณิตศาสตร์  เอ็มไฟล์  ค าสั่งควบคุมแบบมีเงื่อนไข ค าสั่ง
ควบคุมแบบท าซ้ า การพล็อตกราฟ  ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
การประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรม 

226313 คณติศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับวิศวกร 
 คอมพิวเตอร ์           3(2-2-5) 
 Discrete Mathematics for Computer  

 Engineers 

 เซต ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน พื้นฐานของ
ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีการพิสูจน์ คณิตศาสตร์เชิงการจัด 
การนับ โครงสร้างกราฟ โครงสร้างต้นไม้ สัญลักษณ์และ
เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเรียกซ้ า ภาษาเรกกู
ลาร์นิพจน์ ภาษาคอนเทกซ์ฟรี  ไฟไนท์ออโตมาตา ความ
น่าจะเป็น ตัวแบบเวลาไมต่่อเนื่อง ตัวแบบเวลาต่อเนื่อง 
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226314 การวิเคราะห์และการออกแบบข้ันตอนวิธี
                                           3(2-2-5) 
 Algorithm Analysis and Design 

 ปัญหาและขั้นตอนวิธี อัตราการเติบโตของ 
สัญกรณ์เชิงเส้นก ากับ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
ขั้นตอนวิธี ต้นไม้จ าลองการเวียนเกิด การวิเคราะห์ถัว
เฉลี่ย โครงสร้างข้อมูล รายการ ตารางแฮช ฮีป ต้นไม้ส
เปลย์  เซตไ ม่ มีส่ วน ร่วม  การแบ่งแยกและเอาชนะ 
ก าหนดการพลวัตร ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ วิธีการย้อนรอย 
การขยายและจ ากัดเขต ขัน้ตอนวิธีเชิงสุ่ม เอ็นพีบริบูรณ์ 
226343 ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริง    3(2-2-5) 
 Real-time Embedded System  

ประวัติและภาพรวม ไมโครคอนโทรลเลอร์
แบบฝังตัว การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวการ
ประมวลผลที่ ใ ช้พลังงานต่ า  ความน่าเ ช่ือถือในการ
ออกแบบระบบ หลักการการออกแบบ เคร่ืองมือในการ
พัฒนา มัลติโพรเซสเซอร์แบบฝังตัว ระบบเครือข่ายสมอง
กลฝังตัว การเช่ือมต่อระบบและสัญญาณผสม 

226351 คอมพิวเตอร์และการส่ือสารข้อมูล  

                                          3(2-2-5) 
 Computer and Data Communication 

เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานระบบ
เปิด  การส่งข้อมูล  การควบคุมการเ ช่ือมโยงข้อ มูล 
เทคโนโลยีของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริเวณ
กว้าง สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล การ
สื่อสารขอ้มูลทางกายภาพ 

226352 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 
 Principles of  Computer Networks 

หลักการเครือข่ายเบื้องต้น โพรโทคอลอิน
เทอร์เน็ต การเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายการจัดเส้นทาง 
การขนส่ ง  การประยุ กต์ เค รือข่ าย  การออกแบบ 
ประสิทธภิาพ คุณภาพของการให้บริการ ความม่ันคง การ
ประยุกต์ข่ายบริเวณเฉพาะที่ การประยุกต์ข่ายงานบริเวณ
กว้างเบื้องต้น 

226354 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 
และความม่ันคง           3(2-2-5) 

 Computer System Administration and  

 Security  

พื้ น ฐานการบ ริหารจั ดการระบบ  การ
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการเคร่ืองบริการ 
บริการของเคร่ืองบริการและการจัดการ เคร่ืองจักรเสมือน 
ความม่ันคงระบบ ความม่ันคงเคร่ืองบริการ ความม่ันคง
การสื่อสารและเครือข่าย ความม่ันคงอินเทอร์เน็ต การ
ส ารอง การกู้คืน การดูแล การบริหารจัดการเครือข่าย 
เคร่ืองมือการบริการจัดการ 
226371 การประมวลสัญญาณดิจิทัล     3(2-2-5) 
 Digital Signal Processing  

หลักการ เบื้ อ งต้ นของการประมวลผล
สัญญาณ ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ การแปลงสัญญาณแอ
นาล็อกเป็นสัญญาณดิจทิัล และการแปลงสัญญาณดิจิทัล
เป็นแอนาล็อก สัญญาณในโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี 
สัญญาณเวลาแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแปลง
ซี การวิ เคราะห์การแปลงของระบบเชิงเส้นแบบไม่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา การออกแบบตัวกรองสัญญาณ
ดิจิทัลการแปลงฟูเรียร์ไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูเรียร์แบบ
รวดเร็ว 

226381 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
                                            1(0-3-2) 
 Computer Engineering Project I 

 การเตรียมโครงร่างโครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม
การคัดลอกผลงานวิชาการ วัตถุประสงค์และขอบเขต 
ตารางเวลา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การน าเสนอ
หัวข้อและเอกสาร 
226393 ระบบปฏิบัติการ           3(2-2-5) 
 Operating System  

วิ วัฒนาการของระบบปฏิบัติการ  การ
จัดล าดับงาน การประสานเวลาและการสื่อสาร การ
จัดการหน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน การจัดการ
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อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบแฟ้มข้อมูล การรักษาความปลอดภัย 
ระบบปฏิบัติการในระบบสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง 
226394 ปัญญาประดิษฐ์           3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence 

 หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์  
ปริภูมิสถานะและการค้นหา ขัน้ตอนวิธีการคน้หาการแทน
ความรู้โดยใช้ตรรกะเพรดิเคต วิศวกรรมความรู้ โปรล็อก
เบื้องต้น การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น การ
เรียนรู้ของเคร่ืองจักร โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธี
พันธุกรรม หุ่นยนต์ 
226395  ระบบจัดการฐานข้อมูล           3(2-2-5) 
 Database Management System 

แนวคิดระบบฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล 
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
ภาษาสอบถามฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
กายภาพ การประมวลผลรายการ ฐานขอ้มูลแบบกระจาย 
การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอ้มูล 

226396 วิศวกรรมซอฟต์แวร์           3(2-2-5) 
 Software Engineering 

 หลักการและความรู้ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
กระบวนการซอฟต์แว ร์  แบบจ าลองกระบวนการ
ซอฟต์แวร์  การวิ เคราะห์ความต้องการ  ข้อก าหนด
ซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมระบบและการออกแบบ การ
ออกแบบเชิงวัตถุ การสร้างซอฟต์แวร์ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ การทวนสอบและการ
ตรวจสอบ โมเดลเช็คกิ้งและการจ าลองเชิงรูปนัย การ
ติดตั้งซอฟต์แวร์และการบ ารุงรักษาหลังการส่งมอบ การ
จัดการโครงการซอฟต์แวร์ การประเมินและจัดการความ
เสี่ยง เคร่ืองมือเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีใหม่ของวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

226416 เหมืองข้อมูล           3(2-2-5) 
 Data mining   

คุณลักษณะของข้อมูล เทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูล  ขั้นตอนวิธีการจ าแนก ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่ม 

ขัน้ตอนวิธีเหมอืงกฎ การวัดประสิทธภิาพของเหมืองข้อมูล 
การประยุกต์ใช้เหมอืงขอ้มูล   

226417 การทดสอบซอฟต์แวร์แบบรวดเร็ว  

                                                          3(2-2-5) 
 Rapid Software Testing  

ระเบียบวิธีการทดสอบซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม 
วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยบริบท การทดสอบแบบรวดเร็ว 
การสังเกตการณ์และการอนุมาน วิทยาการศึกษาส านึก
การทดสอบ การครอบคลุมการทดสอบ การทดสอบเชิง
การตรวจสอบ ขัน้ตอนและกลยุทธ์การทดสอบ การเตรียม
เอกสารและการรายงานการทดสอบแบบรวดเร็ว  

226444 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง 
และการประยุกต์           3(2-2-5) 

 Internet of Everything and Applications 

ประวัติ และภาพรวม  หลักการพื้ น ฐาน
เครือข่ายไอโอที หลักการพื้นฐานการได้มาของข้อมูลและ
การวิ เคราะห์ข้อมูล  แพลตฟอร์มไอโอที  การเขียน
โปรแกรมไอโอที เครือข่ายการต่อประสานรถยนต์ยุคไอโอ
ที ระบบพลังงานยุคไอโอที ระบบสุขภาพยุคไอโอที ระบบ
อุตสาหกรรมยุคไอโอที ระบบคมนาคมชาญฉลาด บ้าน
อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้
งาน  

226453 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 
                                            1(0-3-2) 
 Advanced Computer Networks  

 Laboratory  

การประยุกต์ข่ ายงานบริ เวณกว้ างและ
ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ขั้นสูง โพรโทคอลจัดเส้นทาง การ
ประยุกต์เทคโนโลยีเช่ือมโยงข้อมูล การก าหนดค่าความ
ม่ันคง การบริหารจัดการเครือข่าย  

226472 หัวข้อปัจจุบันด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
                            3(2-2-5) 
 Current Topics in Computer 

  Engineering  

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น
ปั จจุบั นห รือกรณีศึ กษา  ที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับวิ ศวกรรม
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คอมพิวเตอร์ ทฤษฏีพื้นฐานที่เก่ียวข้อง การค้นคว้า  การ
รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การน าเสนอ  
การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

226482 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 
                                           2(0-6-3) 
 Computer Engineering Project II 

 การพัฒนาโครงงาน การทบสอบโครงงาน
การทบทวนและการทวนสอบโครงงาน ผลการทดลองและ
สรุปโครงงาน การน าเสนอโครงงานและเอกสาร 
226483 การฝึกงาน                         6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

226484 สหกิจศึกษา         6 หน่วยกิต 

 Co-Operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                  
ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน  
227101   พื้นฐานการแก้ปัญหาและการเขียน 

 โปรแกรม 1            3(2-2-5) 
Fundamental of Problem Solving and  

Programming I 

   หลักการพื้นฐานของการแก้ปัญหาและการ
เขียนโปรแกรม คณิตศาสตร์ส าหรับการเขียนโปรแกรม 
อัลกอริทึมและการออกแบบ ผังงาน รหัสเทียม ภาษา
โปรแกรม การแปลภาษา ตัวแปร ชนิดขอ้มูล ตัวด าเนินการ 
ล าดับการด าเนินการ การรับและแสดงผล โครงสร้าง
ควบคุมแบบล าดับ เงื่อนไขและโครงสร้างแบบเงื่อนไข 
โครงสร้างแบบวนซ้ า โครงสร้างข้อมูลพืน้ฐาน 

227102    พื้นฐานการแก้ปัญหาและการเขียน 

 โปรแกรม 2                            3(2-2-5) 
  Fundamental of Problem Solving and  

 Programming II 

  การทบทวนการเขยีนโปรแกรมพืน้ฐาน ค าสั่ง
ควบคุมแบบล าดับ ค าสั่งควบคุมแบบทางเลือก ค าสั่ง
ควบคุมแบบท าซ้ า ตัวแปรแถวล าดับ ฟังกชั์น ฟังกชั์นเวียน
เกิด มอดูลและไลบรารี การด าเนินการกับไฟล์ คลาสและ
โครงสร้างข้อมูล สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ 

227171 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to Software Engineering  

  พื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบจ าลอง
กระบวนการซอฟต์แวร์ คุณภาพของซอฟต์แวร์ การ
จัดการซอฟต์แวร์ ความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบ
ซอฟต์แวร์ การท าใหเ้กิดซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ 
การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ 
227203 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

                                                          3(2-2-5) 
Principles of Object-Oriented  

Programming 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ คลาสและแพคเกจ ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส การ
สร้างและการท าลาย การซ่อนขอ้มูล การห่อหุ้มขอ้มูล การ
สื บทอดและการพ้ อ ง รูป  คล าสนิ ย ามและคลาส
อินเตอร์เฟส การดักจับข้อผิดพลาด การเขียนโปรแกรม
เชิงเหตุการณ์   ส่วนต่อประสานกราฟิกเชิงวัตถุ เทรด การ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการอ่านเขียนไฟล์ การทดสอบ
เชิงวัตถุ 

227204  องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 
และระบบปฏิบัติการ           3(2-2-5) 

  Computer Organization and Operating 

  Systems 

  แนวคิดพืน้ฐานขององคป์ระกอบคอมพิวเตอร์ 
พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ  รูปแบบการแทนข้อมูล 
รูปแบบค าสั่ง  ระบบหน่วยความจ า  การจัดการไอโอ 
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แนวคิดพืน้ฐานของระบบปฏิบัติการ การจัดตารางและการ
ประสานจังหวะกระบวนการ การติดตาย การจัดการ
หน่วยความจ าหลักและหน่วยความจ าเสมือน การจัดการ
อุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบ 

227205 แนวคิดของอัลกอริทึม             3(2-2-5) 
 Concepts of Algorithms 

ความส าคัญของอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของขั้นตอน
วิธี สัญลักษณ์แสดงขีดจ ากัด การเรียงล าดับและการ
ค้นหาข้อ มูล  อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกและเอาชนะ 
อัลกอริทึมเชิงละโมบ การโปรแกรมแบบพลวัต ฮีพ แฮชช่ิง 
การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี 

227206 พื้นฐานของระบบฐานข้อมูล     3(2-2-5) 
 Fundamental of Database System 

           พื้นฐานระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการ
ฐานข้อมูล การจ าลองแบบเชิงแนวคิด การจ าลองแบบเชิง
ตรรกะ การจ าลองแบบเชิงกายภาพ ฐานขอ้มูลเชิงสัมพันธ์ 
การออกแบบแบบจ าลองข้อมูล การท าเค้าร่างให้อยู่ในรูป
บรรทัดฐาน การจัดเก็บข้อมูลและและการสอบถามขอ้มูล 
การจัดการรายการ การอนุญาตและความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล หัวข้อประยุกต์ที่เก่ียวข้องกับระบบฐานข้อมูล 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานขอ้มูล  
227251 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ     3(2-2-5) 

Object-Oriented Software Engineering  

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การ
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การค้นหาความต้องการ 
แนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิงวัตถุ ยูเอ็มแอล แผนภาพ
ยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพกิจกรรม แผนภาพล าดับ 
แผนภาพสถานะ แผนภาพการปฏิสัมพันธ์ กรอบงาน แบบ
รูปการออกแบบ การแปลงฐานข้อมูลสัมพันธ์เชิงวัตถุ 
หลักการเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบซอฟต์แวร์เชิง
วัตถุ การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงวัตถุ หัวข้อทางเทคโนโลยี
เชิงวัตถุที่ก าลังอยู่ในความสนใจ 

227252  การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน 

             3(2-2-5) 
  User Interface Design and  

 Implementation 

  หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานที่ผูใ้ช้
เป็นศูนย์กลาง คุณสมบัติการใช้งาน การออกแบบรูปแบบ
ที่มนุษย์ใช้ในการรับรู้ข้อมูล  การใช้สี  แบบร่างระบบ 
เอชทีเอ็มแอล สไตล์ชีท การพัฒนาระบบเชิงโต้ตอบ การ
ประเมินการใช้งาน  
227321 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
                                            1(0-3-2) 

Software Engineering Project I  

การเตรียมหัวข้อโครงงาน การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ความเป็นไปได้ของการท าโครงงาน ความรู้ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงงาน  การศึกษางานวิจัยหรือ
โครงงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงาน ตารางเวลา
การด าเนินงาน การก าหนดขอบเขตโครงงาน การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ ต้นแบบซอฟต์แวร์ เอกสารแผนการ
ด าเนินโครงงาน การน าเสนอหัวข้อโครงงาน 

227331 สถาปัตยกรรมและการสร้างซอฟต์แวร์
                            3(2-2-5) 

Software Architecture and Construction  

องค์ประกอบในการพัฒนาซอฟต์แว ร์  
มาตรฐานและรูปแบบการเขียนรหัสค าสั่ง การทบทวน
ซอฟต์แวร์  หลักการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  การ
วิเคราะห์โครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ หลักการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ แบบรูปการออกแบบ 
สถาปัตยกรรมสามช้ัน กรอบงานสถาปัตยกรรมองค์กร  
227341 ความต้องการซอฟต์แวร์          3(3-0-6) 

Software Requirements  

   วิ ศ ว ก ร รม ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ซ อฟ ต์ แ ว ร์  
กระบวนการความต้องการ  คุณลักษณะของความ 
ต้องการ ความต้องการเชิงหน้าที่  ความต้องการที่ไม่ใช่
หน้าที่ การรวบรวมความต้องการและเทคนิค การก าหนด
ความต้องการ การเจรจาตกลงความต้องการ ข้อก าหนด
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ความต้องการซอฟต์แวร์ การจัดการความต้องการ การ
จัดการความต้องการที่เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบความ
ต้องการ  
227361 การทดสอบซอฟต์แวร์           3(2-2-5) 

Software Testing 

พื้ น ฐ า น ก า รท วนสอบแล ะต ร ว จส อบ
ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และตามรอยความต้องการ  
การตรวจตราการออกแบบและชุดค าสั่ง การทดสอบแบบ
กล่องด า การทดสอบแบบกล่องขาว เทคนิคการทดสอบ
อัตโนมัติ การทดสอบเชิงสถิติ การทดสอบข้อบกพร่อง 
การวิเคราะห์และออกรายงานปัญหา  
227372 กระบวนการซอฟต์แวร์           3(3-0-6) 
  Software Processes  

  นิยามกระบวนการ กระบวนการซอฟต์แวร์ 
แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์แวร์  การด าเนินการ
กระบวนการซอฟต์แวร์ การประเมินคุณภาพกระบวนการ
ซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  มาตรฐาน
กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
227373 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 

Software Project Management 

แ น ว คิ ด เ ร่ื อ ง คุ ณ ภ า พ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แนวคิดการจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ 
การประมาณความเสี่ยงโครงการและการจัดการ การ
ประมาณงบประมาณและเวลา เคร่ืองมือและเทคนิคที่ใช้
ประมาณการณ์  การวางแผนกิจกรรม การจัดสรร
ทรัพยากร คณะท างานโครงการ การเฝ้าสังเกตและ
ควบคุมโครงการ การจัดการการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ 
การปิดโครงการ มาตรวัดและวิธีการส าหรับการประเมิน
โครงการ 
227375 หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
                                           3(2-2-5) 

Current Topics in Software Engineering  

ประเด็นหัวข้อปัจจุบันในด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ทฤษฎี แนวคิด สืบคน้ การน าเสนอ 

227422 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
                            2(0-6-3) 

Software Engineering Project II  

การทดลองห รือพัฒนา โครง ง านตาม
สมมุติฐาน การทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาระบบ การ
ทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบและ
ทวนสอบความสมเหตุสมผลของระบบ  การแก้ไข
ข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล การจัดท า
เอกสารโครงงาน การน าเสนอผลการด าเนินโครงงาน 

227423  การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 วิศวกรรมซอฟต์แวร์            1(0-2-1) 
Preparation for Software Engineering 

Professional Experience     

                                 (ไม่นับหน่วยกิต) 
 รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ อการ
ปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ
โครงงาน การฝกึทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 

227424   การฝึกงาน                         6 หน่วยกิต 

             Professional Training  

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  
227425   สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

             Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน  
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227462 การทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ 

                            3(2-2-5) 
  Automated Software Testing 

  หลักการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ  
เคร่ืองมือและเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ  
การท าซ้ าและน ากลับมาใช้ใหม่ วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยค าส าคัญ การทดสอบภาระ
การโหลด การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบล าดับขั้น
ของโคด การออกแบบการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ 
ชนิดของกรณีทดสอบ แนวโน้มของการทดสอบซอฟต์แวร์
แบบอัตโนมัติ 
227474 วิวัฒนาการและการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

                            3(3-0-6) 
Software Evolution and Maintenance 

การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์  กระบวนการ
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ การท าความเข้าใจซอฟต์แวร์ การ
ท าเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การ
ปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์ผลกระทบซอฟต์แวร์ วิศวกรรม
ย้อนกลับ การเปลี่ยนองค์ประกอบ การจัดการข้อยกเว้น 
การทนทานต่อความเสียหาย การจัดการโครงแบบ
ซอฟต์แวร์ มาตรวัดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
227476 การบริหารการจัดเก็บผลผลิต 

จากการพัฒนาซอฟต์แวร์         3(3-0-6) 
Software Configuration Management  

 กระบวนการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ (เอส
ซีเอ็ม) การวางแผนเอสซีเอ็ม การวัดเอสซีเอ็ม การระบุ
โครงแบบซอฟต์แวร์ สาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ซอฟต์แว ร์  กระบวนการควบคุมการเปลี่ ยนแปลง
ซอฟต์แวร์ การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์และการควบคุม
เวอร์ชัน การตรวจสอบโครงแบบซอฟต์แวร์ การจัดการ
การปล่อยซอฟต์แวร์และการส่งมอบ 

227481 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์   3(3-0-6) 
Software Quality and Measurement 

ภาพรวมของคุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ แบบจ าลอง
คุณภาพซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีและมาตรฐานคุณภาพ 
ทฤษฏีการวัด กรอบงานเปา้หมายส าหรับการวัดซอฟต์แวร์ 

การสืบคน้เชิงประจักษ์ การวัดผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ซอฟต์แวร์ แอดทริบิวต์ภายในผลิตภัณฑ์ แอดทริบิวต์
ภายนอกผลิตภัณฑ์ การจัดการการวัดและคุณภาพ 

229101 การวาดเส้นพื้นฐานส าหรับกราฟิกและ 

 มัลติมีเดีย             3(1-4-4) 

 Fundamental Drawing for Graphics 

 and Multimedia 

 หลักการวาดเส้น การวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง  
การวาดเส้นภาพเหมือน การวาดเส้นภาพทวิทัศน์ การวาด
เส้นสามมิติแบบเพอร์สเพคทีป การวาดเส้นสร้างสรรค์ 
เทคนิคการลงสี การประยุกต์การวาดเส้นมาใช้ในงาน
ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 

229102  พื้ น ฐ า น ศิ ลป ะ ส า ห รั บก ร าฟิ ก แ ล ะ
 มัลติมีเดีย                      3(2-2-5) 

 Fundamental Art for Graphics and 

 Multimedia  

 แนวคิดศิลปะ  ทัศนธาตุ  ป รัชญาศิลปะ 
สุนทรียภาพทางศิลปะ ศิลปะวิจารณ์ องค์ประกอบศิลป์ 
ทฤษฎีสี การออกแบบกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน การค้นหา
แนวทางสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล หลักจิตวิทยาส าหรับนัก
ออกแบบ พื้นฐานศิลปะส าหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย การ
ผสมผสานทักษะทางศิลปะร่วมกับเทคโนโลยี 
229111 ประวัตศิาสตร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

              3(3-0-6)

 History of Graphics and Multimedia  

 ประวั ติ ศ าสต ร์กราฟิ กแล ะ มัลติ มี เ ดี ย 
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับงาน
ออกแบบกราฟิก ความสัมพันธ์ระหว่างงานออกแบบ
กราฟิกกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง  
229112  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

              3(2-2-5) 

 Computer Graphics Design 

 ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก หลักการออกแบบ การสร้างสีและแสงในงาน
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คอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปะกับการออกแบบกราฟิก 
กระบวนการค วามคิ ด ส ร้ า งส ร รค์ ง าน ออ กแ บบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปตกแต่ง
ภาพดิจิทัล และสร้างงานคอมพิวเตอรก์ราฟิก การน าเสนอ
ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การประยุกต์ใช้งานออกแบบ
กราฟิกกับงานด้านอื่นๆ  
229113 ภาพประกอบดจิิทัล           3(2-2-5) 

 Digital Illustration 

 หลักการออกแบบและวาดภาพประกอบ
ดิจิทัล หลักการเล่าเร่ืองด้วยภาพ การวาดภาพสิ่งมีชีวิต 
การวาดภาพสัดส่วนมนุษย์ การวาดภาพสิ่งของ การวาด
การ์ตูน การปะติดปะต่อวัตถุต่าง ๆ การประยุกต์ศิลปะไทย
และศิลปะชาติพันธุ์ในงานภาพประกอบดิจิทัล การใช้
ซอฟแวร์ส าเร็จรูปสร้างภาพประกอบดิจิทัล 

229201 ก า ร ถ่ า ย ภ า พ ส า ห รั บ ก ร า ฟิ ก แ ล ะ
 มัลติมีเดีย            3(2-2-5)

 Photography for Graphics and Multimedia 

 ความรู้เบื้องต้นการถ่ายภาพ การท างานของ
กล้องถ่ายภาพ ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมของกล้อง
ถ่ายภาพ ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงกับการถ่ายภาพ 
การถ่ายภาพโดยแสงธรรมชาติ  การถ่ายภาพในห้อง
สตูดิโอ การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปตกแต่งภาพ การสื่อ
ความหมายด้วยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์
การถ่ายภาพส าหรับงานกราฟิกและมัลติมีเดีย การจัด
นิทรรศการภาพถา่ยขนาดเล็ก  
229211 การข้ึนรูป 3 มติิ           3(2-2-5) 

  3D Modeling 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับงาน 3 มิติ สัดส่วน
มนุษย์เพื่อในงานออกแบบตัวละคร 3 มิติ การสร้างฉาก
ประกอบ 3 มิติ การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในการออกแบบ
และขึ้นรูป 3 มิติ การตกแต่งแสงสีให้กับวัตถุ 3 มิติ การใส่
พืน้ผวิให้กับวัตถุ 3 มิติ การประยุกต์ใช้โมเดล 3 มิติกับงาน
ด้านอื่นๆ 

229213 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับส่ิงพิมพ์ 
                                                          3(2-2-5) 

 Computer Graphics for Printing 

 ความรู้ทั่วไปของสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบเทคโนโลยี
และวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การจัด
องค์ประกอบ  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  สีในการออกแบบ 
ระบบกริด การจัดวาง  เลย์เอาท์  การใช้ซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปส าหรับออกแบบสิ่งพิมพ์   การใช้ซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปส าหรับออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ประวัติ
ความเป็นมาของตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร การใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปสร้างสรรคต์ัวอักษร   
229214 การสร้างสรรค์กราฟิกเพื่อส่ิงแวดล้อม
              3(2-2-5) 

 Environmental Graphics Design 

 ความรู้เบื้องต้นการออกแบบสิ่งแวดล้อม การ
ช้ีน าทาง การสื่อความหมายของสถานที่  การสร้าง
เอกลักษณ์ให้กับสถานที่  ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบ
นิทรรศการ หลักการออกแบบนิทรรศการ การประยุกต์
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อน าเสนอในการจัดนิทรรศการ งาน
กราฟิกและมัลติมีเดียในการออกแบบการจัดแสดงผลงาน
เพื่อส่งเสริมการตลาด เทคนิคการสร้างสรรคแ์ละน าเสนอ
สื่อศิลปะดิจิทัล ศิลปะการจัดวาง 
229221 แนวคิดการออกแบบมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

 Concepts of Multimedia Design  

 ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบมัลติ มี เดีย 
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย  แนวคิดการออกแบบงาน
มัลติมีเดีย เทคนิคและกระบวนการสร้างงานมัลติมีเดีย 
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงานมัลติมีเดีย การออกแบบจาก
ประสบการณ์ผูใ้ช้งาน การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปออกแบบ
งานมัลติมีเดียเบื้องต้น การน าเสนอผลงานมัลติมีเดีย การ
ประยุกต์ใช้งานออกแบบมัลติมีเดียกับงานด้านอื่นๆ
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229222 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 2 มติิ  3(2-2-5) 

 2D Animation 

 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ส ร้ า ง
ภาพ เคลื่ อน ไหว  2 มิติ  เทคโน โลยีที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เทคนิคและกระบวนการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใน
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ การผลิตงานแอนิ
เมช่ัน 2 มิติ การผลิตงานโมช่ันกราฟิก 2 มิติ เบื้องต้น การ
ประยุกต์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติกับงานด้านอื่นๆ 

229223 ทฤษฎีแอนิเมช่ัน           3(2-2-5) 

 Theory of Animation  

 ความหมายและประวัติความเป็นมาของแอนิ
เมช่ัน ประเภทงานแอนิเมช่ัน  เทคนิคและความรู้พื้นฐาน
งานแอนิเมช่ัน ขั้นตอนการผลิตงานแอนิเมช่ัน ขั้นตอนการ
ออกแบบการเคลื่อนไหวของตัวละครมนุษย์ ขั้นตอนการ
ออกแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์และสิ่งของ วิธีการเล่า
เร่ือง การประยุกต์ใช้งานแอนิเมช่ันกับงานมัลติมีเดีย 

229311 กราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับเว็บไซต์
              3(2-2-5) 

 Graphics and Multimedia for Website 

 ความ รู้ เบื้ อ งต้ นการออกแบบ เว็ บ ไ ซต์  
องค์ประกอบและโครงสร้างของเว็บไซต์ การใช้สีในการ
ออกแบบเว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บไซต์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้กับเว็บไซต์ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์   การพัฒนา
เว็บไซต์ติดต่อ กับฐานข้อ มูล  ภาษา เค ร่ือง มือและ
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์งานออกแบบ
กราฟิกและมัลติมีเดียกับการสร้างเว็บไซต์ 
229312 การสร้างโครงเร่ืองและออกแบบตัวละคร
              3(2-2-5) 

 Storyboarding and Character Design 

 ความรู้เบื้องต้นในการเขียนบท กระบวนการ
ถ่ายทอดความคิด พืน้ฐานทักษะการเล่าเร่ือง การวางโครง
เร่ือง การวางแก่นเร่ือง การสร้างปมขัดแย้งในเร่ือง การ
เขียนบทสนทนา การสร้างอารมณ์ความรู้สึกในงานเขียน 
การเขียนสตอรีบอร์ด หลักการออกแบบตัวละครส าหรับ

งานแอนิเมช่ัน สัดส่วนที่เหมาะส าหรับตัวละคร  การระดม
แนวคิดและการสร้างสรรคบ์ุคลิกลักษณะตัวละคร      การ
แสดงออกถึงลักษณะนิสัยของตัวละครในแบบต่างๆ  การ
ออกแบบท่าทางตัวละคร การออกแบบฉากประกอบ  
229313 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์แบรนด์ 
              3(2-2-5) 

 Brand Identity Design 

 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์  การออกแบบ
สัญลักษณ์และตราสินค้า  การสื่อสารแบรนด์  ความ
แตกต่างระหว่าง  แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองหมาย
การคา้ กลยุทธ์แบรนด์ ความรู้เบื้องต้นการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ หลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์   การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ริโภค  
229314 กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อมวลชน 

              3(2-2-5) 

 Universal Graphics and Multimedia 

 หลักการมีจิตสาธารณะ หลักการของการ
ออกแบบเพื่อมวลชน งานออกแบบเพื่อมวลชนในประเทศ
ไทย การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อสิ่งแวดล้อม 
การออกแบบกราฟิกและมัลติมี เดียเพื่อผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับงาน
สาธารณสุข การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับ
การศึกษา การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการ
ทอ่งเที่ยว 

229315 ความคิดสร้างสรรค์ท้องถ่ินกับนวัตกรรม
 กราฟิกและมัลติมีเดีย           3(2-2-5) 

 Creative Local Community Wisdom 

 and Innovation of Graphics and 

 Multimedia Design 

 งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การจัดการ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
กราฟิกและมัลติมีเดีย กระบวนการประยุกต์องคค์วามรู้กับ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้
ร่วมกับงานกราฟิกและมัลติ มี เดียกระบวนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรคแ์ละน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ   
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229316 แอนิเมช่ันแบบดั้งเดิม           3(2-2-5) 

 Traditional Animation 

 ประวัติงานแอนิเมช่ัน สร้างแอนิเมช่ันโดยการ
ท าสมุดดีด การวาดลงบนฟิล์มโดยตรง การวาดบนกระจก 
แอนิเมช่ันเม็ดทราย แอนิเมช่ันแบบสต็อปโมช่ันแบบต่างๆ  
เช่น เคลย์แอนิเมช่ัน คัตเอาท์แอนิเมช่ัน พิกซิลเลช่ัน การ
ประยุกต์งานแอนิเมช่ันแบบดั้งเดิมกับงานกราฟิกและ
มัลติมีเดีย 

229321 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 3 มติิ  3(2-2-5) 

 3D Computer Graphics and Animations 

 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ส ร้ า ง
ภาพ เคลื่ อน ไหว  3 มิติ  เทคโน โลยีที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับ
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เทคนิคและกระบวนการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว3 มิติ การเคลื่อนไหวของตัวละคร 3 มิติ 
การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบ 3 มิติ การผลิตงาน แอนิเมช่ัน 3 มิติ การผลิตงาน
โมช่ันกราฟิก 3 มิติ เบื้องต้น การประยุกต์ภาพเคลื่อนไหว 
3 มิติกับงานด้านอื่นๆ 

229322 ดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ           3(2-2-5) 

  Digital Video and Audio 

 ความรู้เบื้องต้นงานดิจิทัลวิดีโอและออดิโอ  
กระบวนการผลิตวิดีทัศน์ การก าหนดกลุ่มเปา้หมายในงาน
วิดีทัศน์ มุมกล้อง การเคลื่อนไหวกล้อง องค์ประกอบภาพ
ส าหรับงานวิดีทัศน์ การจัดแสงส าหรับงานวิดีทัศน์ การ
เขียนบทและสตอรีบอร์ดส าหรับงานวิดีทัศน์ การวางแผน
การถ่ายท า การบันทึกภาพและเสียง การตัดต่อภาพและ
เสียง การออกแบบเสียง การออกแบบสื่อดีวีดี การใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปสร้างงานวิดีทัศน์   
229323 การน าเสนอผลงานมัลติมีเดีย   3(2-2-5) 

 Multimedia Presentation 

 กระบวนการคิดการน าเสนอ รูปแบบของการ
น าเสนอสื่อมัลติมีเดีย การสร้างผลงานสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
น าเสนอ การใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปสร้างสรรค์การน าเสนอ
ผลงานมัลติมีเดีย แอ็คช่ันสคริปต์เบื้องต้นส าหรับการ
น าเสนอผลงานมัลติมีเดีย การสร้างสรรค์แฟ้มสะสม

ผลงาน การพูดเพื่อการน าเสนอผลงาน การพัฒนา
บุคลิกภาพส าหรับการน าเสนอ 

229324 การสร้างสรรค์อินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย
              3(2-2-5) 

 Interactive Multimedia Design 

 ความรู้เบื้องต้นงานอินเตอร์แอคทีฟ  ลักษณะ
และประเภทของงานอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย พฤติกรรม
ของกลุ่มผู้ใช้สื่อเชิงโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คอมพิวเตอร์ การออกแบบอินเตอร์แอคทีฟ การออกแบบ
อินเตอร์เฟส การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับการ
ออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย  การประยุกต์ใช้
อินเตอร์แอคทีฟกับงานด้านอื่นๆ 

229325 การสร้างสรรค์เกมเบ้ืองต้น       3(2-2-5) 

 Basic Game Production 

 ประวัติความเป็นมาของ เกม  หลักการ
ออกแบบเกม การออกแบบปฎิสัมพันธ์ของเกม การ
ออกแบบระดับความยากง่ายของเกม ศิลปะของเกม การ
ออกแบบคาแรกเตอร์ในเกม การออกแบบฉากหลังในเกม 
การจัดการกราฟิกของเกม การจัดการเสียงของเกม  
ระบบเกมอัจฉริยะ  การผลิตเกมโดยใช้เคร่ืองมือและภาษา
โปรแกรมอย่างง่าย 

229326 โมช่ันกราฟิก           3(2-2-5) 

  Motion Graphics 

 ความรู้เบื้องต้นโมช่ันกราฟิกส าหรับงาน
อินเตอร์แอคทีฟ กระบวนการสร้างสรรค์งานโมช่ันกราฟิก 
เทคโนโลยีงานโมช่ันกราฟิก การสร้างสรรคโ์มช่ันกราฟิก 2 
มิติ และ 3 มิติ มิติ เทคนิคพิเศษส าหรับการสร้างสรรค์
โมช่ันกราฟิก การใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปกับการสร้างสรรค์
โมช่ันกราฟิก การออกแบบโมช่ันกราฟิกในงานอินเตอร์
แอคทฟี  
229327 อินเตอร์แอคทฟีกับดิจิทัลคอนเทนต์ 

              3(2-2-5)

 Interactive Digital Content 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับสื่ออินเตอร์
แอคทีฟในอนาคต สื่ออินเตอร์แอคทีฟกับ กลยุทธ์ทาง
การตลาด พื้นฐานการสื่อสารการตลาด องค์ประกอบ
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ดิจิทัลคอนเทนต์ หลักการสร้างสรรค์สื่ออินเตอร์แอคทีฟ 
พฤติกรรมผู้บริโภคกับงานดิจิทัลคอนเทนต์ การวิจารณ์
งานอินเตอร์แอคทีฟกับดิจิทัลคอนเทนต์  
229328 การสร้างดจิิทัลวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ 

              3(2-2-5) 

 Digital Visual Effect 

 ความรู้เบื้องต้นในการสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์  
ศัพท์เทคนิคที่เก่ียวข้องกับงานภาพยนตร์และวิชวลเอ็ฟ
เฟ็กต์ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการสร้างวิชวลเอ็ฟ
เฟ็กต์ เทคนิคการแทรคกิ้งวัตถุกับมุมกล้อง เทคนิคการ
ซ้อนภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์
รูปแบบต่างๆ เช่น ระเบิด พายุ ไฟ ควัน การใช้ซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ การประยุกต์งานวิชวลเอ็ฟ
เฟ็กต์กับงานด้านอื่นๆ 

229391  จรรยาบรรณทางวิชาชีพกราฟิกและ
 มัลติมีเดีย              1(1-0-2) 

 Graphics and Multimedia Professional 

 Ethics 

 การพัฒนาบุ คลิ กภาพส่ ว นบุ คคลและ
บุคลิกภาพทางสังคมเพื่อใ ช้ในการประกอบวิชาชีพ
จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านงาน
กราฟิกและมัลติมีเดีย ผลกระทบที่เก่ียวขอ้งกับวิชาชีพด้าน
งานกราฟิกและงานมัลติมีเดีย  ลิขสิทธิ์  ทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพด้าน
งานกราฟิกและงานมัลติมีเดีย 

229392 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

 Research Methodology 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย หลักการ
ต่างๆ ขั้นตอนและวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
มัลติมีเดีย การเลือกสรรหัวข้องานวิจัย สมมติฐานใน
งานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล 
ขอ้เสนอแนะ การเขยีนรายงานและน าเสนอผลงานวิจัย 

229411 การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล  3(2-2-5) 

 Information Graphics Design 

 ความ รู้ เบื้ องต้นการออกแบบเ ชิงข้อมูล 
ประสิทธิภาพการสื่อข้อมูล หลักการออกแบบการสื่อสาร 

หลักการออกแบบเชิงข้อมูลเปรียบเทียบกับงานออกแบบ
กราฟิก การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การสร้างกราฟิก
น าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนที่ แผนผัง และแผนภูมิ
ภาพ การประยุกต์กราฟิกเชิงข้อมูลกับงานด้านอื่นๆ  
229413 การสร้างสรรค์ภาพยนตร์เบ้ืองต้น 

              3(2-2-5) 

 Basic Film Production 

 ความรู้เบื้องต้นงานภาพยนตร์ ความส าคัญ
ของสื่อภาพยนตร์  ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์สากล 
วิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร์ในประเทศไทย ประเภทของ
ภาพยนตร์ อุปกรณ์ที่ เก่ียวข้องกับการถ่ายภาพยนตร์  
กระบวนการงานถ่ายท าภาพยนตร์ การสื่อความหมายใน
ภาพยนตร์ สุนทรียศาสตร์ในภาพยนตร์ บทบาทสื่อ
ภาพยนตร์ต่องานกราฟิกและมัลติมีเดีย 

229492  โครงงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
 มัลติมีเดีย             3(2-2-5) 

 Computer Graphics and Multimedia 

 Project    

 น าเสนอหัวข้อ บรรยายผลงาน อภิปรายงาน
ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับงานกราฟิกและมัลติมีเดีย  การ
พัฒนาโครงงานกราฟิกและมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการจัดท าผลงานตามความคิด
สร้างสรรคแ์ละความถนัดของตนเอง การน าเสนอโครงงาน
ด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย 

229493 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  
229494 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน  
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241111   คณติศาสตร์ 1           3(2-2-5) 
 Mathematics I 

 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์
และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การ
ประยุกต์ของอนุพันธแ์ละปริพันธ ์ 
241112   คณติศาสตร์ 2           3(2-2-5) 
 Mathematics II 

 เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
ระบบพิกัดเชิงขั้ว ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 
อนุกรมก าลัง 
241121   หลักการทางคณติศาสตร์         3(2-2-5) 
  Principles of Mathematics 

 ตรรกศาสตร์และระเบยีบวิธีพิสูจน์ การพิสูจน์
ทฤษฎีบทที่เก่ียวข้องกับเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และ
ระบบจ านวนจริง 
241151   แคลคูลัส 1                           3(3-0-6) 
 Calculus I 

 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง 
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่า
เวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการ
อินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ 
รูปแบบยังไมก่ าหนด 

241152   แคลคูลัส 2                           3(3-0-6) 
 Calculus II 

 พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตาม
เส้นเบื้องต้น ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง การ
กระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิง
ตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสอง
ตัวแปร 
241211   แคลคูลัส                           4(3-2-7) 
 Calculus 

 ปริภูมิยุคลิด การเขียนกราฟของผิว ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของ
ฟังกชั์นหลายตัวแปรและการประยุกต์ อนุพันธร์ะบุทิศทาง 
ปริพันธห์ลายช้ันและการประยุกต์ ปริพันธห์ลายช้ันในพิกัด
ทรงกระบอกและทรงกลม 

241221   พีชคณตินามธรรม 1           3(2-2-5) 
 Abstract Algebra I 

 กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน สมสัณฐาน 
กรุปวัฏจักร โคเซต กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร  ริง 
อินทกิรัลโดเมน และฟีลด์ 
241222   การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์ 1  3(2-2-5) 
 Mathematical  Analysis I 

 ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจ านวน
จริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์
ของฟังก์ชัน อินทกิรัลแบบรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง 
241223   ทฤษฎีเซต                           3(2-2-5) 
 Set Theory 

 พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ คลาส
และเซต ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ คลาสอันดับบางส่วน 
สัจพจน์การเลือกและหลักการซ่ึงเก่ียวข้องกัน จ านวน
ธรรมชาติ เลขคณิตจ านวนเชิงการนับ และเลขคณิต
จ านวนเชิงอันดับท่ี 

241253   แคลคูลัส 3                            3(3-0-6) 
           Calculus III  

 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ 
เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ
ฟังกชั์นคา่จริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ 
241321   แคลคูลัสข้ันสูง           3(2-2-5) 
 Advanced Calculus 

 ปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และปริภูมิ
ของเส้นโค้ง แคลคูลัสของฟังก์ชันคา่เวกเตอร์ การเคลื่อนที่
ในปริภูมิของเส้นโค้ง สนามเวกเตอร์ ทฤษฎีบทหลักมูลของ
การอินทิกรัลตามเส้น ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของ
เกาส์ พืน้ผวิอิงตัวแปรเสริม 

241322  อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Fourier Series and Applications 

 ฟังกชั์นคาบ ฟังกชั์นเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ 
การกระจายคร่ึงช่วง ผลการแปลงฟูเรียร์ ปริพันธ์ฟูเรียร์ 
ปัญหาคา่ขอบ สมการเชิงอนุพันธย์่อยเบื้องต้น 
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241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบ้ืองต้น           3(2-2-5) 
 Introduction to Complex Variables 

 จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูล
ฐาน การหาอินทิกรัล อนุกรมของเทย์เลอร์ อนุกรมของโล
รองต์ คา่เรซิดิวและโพล การส่งคงรูปเบื้องต้น  

241324   พีชคณติเชิงเส้น 1           3(2-2-5) 
 Linear Algebra I 

 เมทริกซ์สมมูล ค่าล าดับช้ันของเมทริกซ์ 
ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวก าหนด และ
หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น คา่
ลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเบื้องต้น
241325   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข            3(2-2-5) 
 Numerical Methods  

 ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาด
แพร่กระจายในการค านวณ การวัดและการทดสอบค่า
ผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรง
ส าหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น นอร์มและการ
วิเคราะห์ค่าผดิพลาดส าหรับระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบ
วิธีท าซ้ าส าหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลย
ของระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณคา่ในช่วงและพหุ
นามส าหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และอินทิกรัลเชิง
ตัวเลข ผลเฉลยส าหรับปัญหาค่าเร่ิมต้นของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยส าหรับปัญหาค่าขอบของสมการ
เชิงอนุพันธส์ามัญ 

241326   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ          3(2-2-5) 
   Ordinary Differential Equations   

   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการ
เชิงอนุพันธอ์ันดับท่ีสอง สมการเชิงอนุพันธส์ามัญอันดับสูง 
การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิง
อนุพันธส์ามัญ  
241331   พีชคณตินามธรรม 2           3(2-2-5) 
 Abstract Algebra II 

 ไอดีล ริงผลหาร โดเมนการแยกตัวประกอบ
ได้อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ริงของพหุนาม  ฟีลด์
ภาคขยาย และทฤษฎีกาลัวเบือ้งต้น 

241332   เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ 
                                            3(2-2-5) 
 Computer Tools in Mathematics 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ 
เค ร่ือง มือส าห รับแ ก้ปัญหาทางคณิตศาสต ร์  การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 
241333   หัวข้อปัจจุบันทางคณติศาสตร์   3(2-2-5) 
 Current Topics in Mathematics 

   การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น
ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 
การวิ เคราะห์และการสัง เคราะห์ การน าเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

241334   คณติศาสตร์เต็มหน่วย           3(2-2-5) 
 Discrete Mathematics 

 โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และ
ระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ 
ความสัมพันธเ์วียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้งต้น 

241335   ทฤษฎีกราฟ           3(2-2-5) 
 Graph Theory 

 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ สภาพ
เช่ือมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟแฮมิลตัน กราฟระบุ
ทศิทาง กราฟไม่ระบุทิศทาง การให้สี การจับคูกั่น 

241336   การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
 Mathematical Analysis II 

 ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 
ทฤษฎีบทฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาค่าสุดขีด ปริพันธ์
หลายช้ัน 

241337   ทฤษฎีจ านวน           3(2-2-5) 
 Theory of Numbers 

 ระบบจ านวนเต็ม สมบัติเบื้องต้นของจ านวน
เต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ สมภาค สมการ
ไดโอแฟนไทด์ ก าลังของจ านวนเต็มในระบบมอดุโล n 

จ านวนเต็มแบบเกาส์ 
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241421   สัมมนา                            1(0-2-1) 
 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านคณิตศาสตร์ 
241422   โครงงาน                           2(0-4-2) 
 Senior Project 

 การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ 
หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ และการบูรณาการทฤษฎี
และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241431   การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบ้ืองต้น   3(2-2-5) 
 Introduction to Complex Analysis 

 สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันมูลฐาน 
การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ อนุกรม
ก าลัง ทฤษฎีบทส่วนตกคา้ง และการประยุกต์ 
241432   ทอพอโลยีเบ้ืองต้น           3(2-2-5) 
 Introduction to Topology 

 ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด การลู่เข้า
และความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก ปริภูมิเมตริกบริบูรณ์ 
ปริภูมิเชิงทอพอโลยี โคลเชอร์และอินทีเรียร์ ความกระชับ
และความเช่ือมโยง 
241433   พีชคณติเชิงเส้น 2           3(2-2-5) 
 Linear Algebra II 

 ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การด าเนินการ
แนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมินตัน พหุนามเล็กสุด 
ผลบวกตรงและปริภูมิย่อยเสถียร ฟังกชั์นนัลเชิงเส้น ปริภูมิ
คู่ เสมอกัน  รูปแบบเ ชิง เส้นคู่  ป ริ ภู มิผลคูณภาย ใน 
กระบวนการแกรม-ชมิดต์ 
241441   การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย 
บทความทางวิชาการ หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
การบูรณาการทฤษฎี และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ การเขียน การน าเสนอและการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านคณิตศาสตร์ 

241442   การฝึกงาน                         6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

241443   สหกิจศึกษา                        6 หน่วยกติ 

 Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใน
งานที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ ในฐานะพนักงานฝึกหัดใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

242101 หลักเคมี            4(3-3-8) 

 Principle of Chemistry 

 สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริ
ออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร
สัมพันธ ์ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย 
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี 
กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี  
                                                           2(2-0-4) 

 Chemical Laboratory Safety 

 แนะน าเร่ืองความปลอดภัยทางเคมี สารเคมี
ไวไฟ สารเคมีไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสารเคมีเป็น
พิษ การจัดเก็บและการก าจัดสารเคมีอย่างถูกต้อง 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี  แนวปฏิบัติ
มาตรฐานเพื่อการป้องกัน อุปกรณ์ปอ้งกันส่วนบุคคล และ
ตัวอย่างอุบัติเหตุเนื่องจากสารเคมี 

242103 เคมทีั่วไปและเคมอีินทรีย์          4(3-3-8) 

 General and Organic Chemistry 

 ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะ
เคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกช่ือ การ
เตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ 
แอลเคน แอลคีน แอลไคน์  สารประกอบอะโรมาติก 
แอลคลิเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คโีตน 
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมนี และสารชีวโมเลกุล 
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242104 เคม ี1                            4(3-3-8) 

 Chemistry I  

 บทน า ท า ง เ ค มี  ป ริ ม าณส า รสั ม พั น ธ์  
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี 
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ 
การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น 
สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี
อินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

242105 เคม ี2             4(3-3-8) 

 Chemistry II 

 จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุล
กรดเบสในน้ า สมดุลของเกลือที่ละลายได้น้อย สมดุล
ของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุท
รานซิชัน เคมีนิวเคลียร์ สารชีวโมเลกุล เคมีอุตสาหกรรม 

242111 เคมเีชิงฟิสิกส์และการประยุกต์  4(3-3-8) 

 Physical Chemistry and Applications 

 แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมบัติการ
ถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืดและการน าความ
ร้อน แนวความคิดเก่ียวกับอุณหพลศาสตร์และการน าไป
ประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยวและหลายองค์ประกอบ 
แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์
และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการ
เกาะกันทางโมเลกุลจลนศาสตร์เคมีและการประยุกต์  
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสารจ าพวกพอลิเมอร์ เคมีพื้นผิว
ได้แก่ แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด์  
242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ          4(3-3-8) 

 Quantitative Analysis  

 การวิเคราะหโดยน้ าหนัก การวิเคราะหโดย
ปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวท าละลาย วิธี
ทางโครมาโทกราฟ บทน าเก่ียวกับเคร่ืองมือทางเคมีวิ
เคราะห อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี 
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แกสโครมาโท
กราฟ และไฮเพอรฟอรมานซลิควิดโครมาโทกราฟ 

242141 เคมอีินทรีย์            4(3-3-8) 

 Organic Chemistry 

 บทน าเคมีอินทรีย์ การจ าแนกสารประกอบ
อินทรีย์ การเรียกช่ือ การเขียนสูตรโครงสร้าง และไอโซ
เมอร์ต่างๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสารประกอบ
ชนิดแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก เฮเทอโรไซ
คลิก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ 
คโีตน คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 
242221 เคมวีิเคราะห ์1           3(2-3-6) 

 Analytical Chemistry I 

 หลักการพืน้ฐานทางเคมีวิเคราะห์ เทคนิคการ
สุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนท าการวิเคราะห์  
สถิติที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้ าหนักและ
การตกตะกอน การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรต
กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบ
เกิดสารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์ 

242222 เคมวีิเคราะห ์2             3(2-3-6) 

 Analytical Chemistry II 

 การแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวท าละลาย 
และวิธีโครมาโทกราฟีอย่างง่าย เช่น โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษและแบบแผ่นบาง โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์
และโครมาโทกราฟีชนิดแลกเปลี่ยนไอออน เคมีวิเคราะห์
เชิงไฟฟ้า ได้แก่ วิธีโพเทนชิโอเมตรี อิเล็กโทรกราวิเมตรี คู
ลอมเมตรี  คอนดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี 
242241 เคมอีินทรีย์ 1           4(3-3-8) 

 Organic Chemistry I 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหมู่ฟังก์ชัน ไฮบริไดเซ
ชัน พันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์ การอ่านช่ือ ไอโซ
เมอร์และสเตอริโอเคมี สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยา
ของสารประกอบแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก 
ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ รวมทั้ง
กลไกการเกิดปฏิกิริยาและการสังเคราะห์โมเลกุลของ
สารประกอบอินทรีย์อย่างง่าย 
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242242 เคมอีินทรีย์ 2           4(3-3-8) 

 Organic Chemistry II 

 ปฏิกิริยาของสารประกอบแอลดีไฮด์ คีโตน 
ปฏิกิ ริยาการแทนที่ที่ต าแหน่งแอลฟาคาร์บอนของ
สารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิริยาของสารประกอบกรด
คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ ปฏิกิริยาของสารประกอบเอมีน 
เฮเทอโรไซคลิก และการประยุกต์ใช้ 

242251 ศัพท์วิทยาทางเคมี           3(3-0-6)  

 Terminology in Chemistry 

 ศัพท์ เทคนิคในบริบททางเคมี  การอ่ าน
บทความภาษาอังกฤษทางด้านเคมี รูปแบบการน าเสนอ
ทางวิชาการโดยทั่วไป การน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษ 

242311 เคมเีชิงฟิสิกส์ 1           4(3-3-8) 

 Physical Chemistry I 

 แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส   
ปรากฏการณ์การส่งผ่าน  อุณหพลศาสตร์เคมี  สมดุลวัฏ
ภาคและการท านายสมบัติของสารละลาย  จลนพลศาสตร์
เคมี  เคมีไฟฟ้า  
242312 เคมเีชิงฟิสิกส์ 2           4(3-3-8) 

 Physical Chemistry II 

 เคมีควอนตัม อะตอม โมเลกุลและสเปกโทรส
โกปีระดับโมเลกุล เคมีพื้นผิว การดูดซับทางกายภาพและ
เคมี การดูดซับไอโซเทอม เคมีคอลลอยด์และแมคโคร
โมเลกุล 

242321 เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี  
              3(2-3-6) 

 Instrumentation for Chemical Analysis 

 หลักการ เคร่ืองมือและการประยุกต์ใช้ของ
อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อินฟราเรดส
เปกโทรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทร
โฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี  และโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง  
242331 เคมอีนินทรยี์ 1            3(3-0-6) 

 Inorganic Chemistry I     

 โครงสรางของอะตอม ทฤษฎีออรบิทัลเชิง
อะตอมและโมเลกุล ปรากฏการณ์ก าบัง สัญลักษณของ

เทอม พันธะเคมีและทฤษฎีที่อธิบายพันธะเคมี โครงสราง
ของโมเลกุลและทฤษฎีที่อธิบายรูปร างของโมเล กุล 
ของแข็งโลหะ ของแข็งไอออนิกและโครงสร้างผลึก 
สารประกอบโคออร-ดิเนชันและสารเชิงซ้อน เช่น ทฤษฎี
อธิบายพันธะ สมบัติตางๆ เสถียรภาพ เทอรโมไดนามิกส
และสมบัติแมเหล็กของสารประกอบโคออรดิเนชัน 

242332 เคมอีนินทรยี์ 2            4(3-3-8) 

 Inorganic Chemistry II     

 ทฤษฎีกลุมและสมมาตรของโมเลกุล ตาราง
คุณลักษณะ สเปกโทรสโกปเบื้องตนของสารประกอบอนิ
นทรีย กลไกการเกิดปฏิกิริยาของเคมีอนินทรีย ปฏิกิริยา
กรด-เบสในตัวท าละลายที่เปนน้ าและไมใชน้ า และความรู
เบื้องตนเก่ียวกับสารประกอบโลหะอินทรีย์ 
242341 สเปกโทรสโกปี           3(3-0-6) 

 Spectroscopy  

 หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์สเปกโทรส
โกปใีนการหาโครงสร้างทางเคมีโดยใช้อัลตราไวโอเลต-วิสิ
เบิลสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์
แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเม
ตรี  
242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมเีชิงฟิสิกส์ 

              3(2-2-5) 

 New Frontier of Researches in Physical 

  Chemistry 

 หลักการและการอภิปรายหัวข้อที่ได้รับความ
สนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อที่อาจแตกต่างกันในแต่ละ
ปกีารศึกษา เช่น วัสดุนาโน วัสดุขัน้สูง เคมีเชิงค านวณ การ
ออกแบบโมเล กุล  เค ร่ือง มือและเทคนิคในการหา
ลักษณะเฉพาะของงานวิจัยทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 
242412 เคมพีอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยี 
 พอลิเมอร์            3(2-2-5) 

 Polymer Chemistry and Polymer  

 Nanotechnology 

 หลักการพืน้ฐานทางเคมีพอลิเมอร์ โครงสร้าง
ทางเคมีและพันธะเคมีของพอลิเมอร์ น้ าหนักโมเลกุลของ
พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิ เมอร์แบบต่างๆ 
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กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ การเปลี่ยนสถานะของ
พอลิเมอร์เนื่องจากความร้อน สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ 
การเสื่อมสภาพและเสถียรภาพของพอลิเมอร์ คอลลอยด์ 
พอลิเมอร์คอลลอยด์ นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักการ
และการอภิปรายหัวข้อที่ได้รับความสนใจทางเคมีพอลิ
เมอร์และนาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ในหัวขอ้ที่อาจแตกต่าง
กันในแต่ละปีการศึกษา 
242421 หัวข้อปัจจุบันทางเคมวีิเคราะห์  3(2-2-5) 

 Current Topics in Analytical Chemistry 

 การบรรยายและอภิปรายเก่ียวกับหัวข้อที่
น่าสนใจในปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์ วิทยาการสมัยใหม่ทั้ง
ทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางเคมีวิเคราะห์ 
242422 เคมสีภาวะแวดล้อม           3(2-2-5) 

 Environmental Chemistry  

 ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของ
สภาวะแวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไขและ
การป้องกันเก่ียวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการและในชีวิตประจ าวัน จริยธรรมและจร
รณยาบรรณต่อสิ่งแวดล้อม 

242431 การวิเคราะห์ทางเคมอีนินทรยี์  3(2-2-5) 

 Inorganic Analysis 

 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
สาร อนินทรีย์ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของ
รังสีเอ็กซ์ เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 
เทคนิคเทอร์โมกราวิเมตริก เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม
อิ น ฟ ร า เ ร ด ส เ ปก โ ทรส โกปี  แ ล ะ เ ทคนิ คยู วี - วิ สิ
เบลิสเปกโทรสโกปี  
242432  เคมวีัสดุอนินทรยี           3(2-2-5) 

 Inorganic Materials Chemistry 

 โครงสร้างผลึกและสมบัติของสารประกอบ
เคมีอนินทรีย์ การสังเคราะหวัสดุอนินทรีย การประยุกต์ใช้
งานวัสดุอนินทรีย์ และงานวิจัยปจจุบันที่เก่ียวของกับวัสดุอ
นินทรีย 

242441 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์ 

                                                          3(2-2-5) 

 Natural Products and Application 

 การจ าแนกสารประกอบจากธรรมชาติ  กลไก
การสังเคราะห์ทางชีวเคมี  การแยกและการวิเคราะห์
โครงสร้างโดยวิธทีางเคมี การน าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้
ประโยชน์ 
242442 เคมอีินทรีย์สังเคราะห์           3(2-2-5) 

 Organic Synthesis 

 การออกแบบ การสังเคราะห์สารอินทรีย์  
เทคนิคการเกิดพันธะคาร์บอน-คาร์บอน การสังเคราะห์
สารประกอบแบบวง การเตรียมสารอินทรีย์ในหมู่ฟังก์ชัน
ต่างๆ โดยใช้ปฏิกิริยาการแทนที่แบบนิวคลีโอไฟล์ การใช้
หมู่ป้องกันในเคมีอินทรีย์สัง เคราะห์  การออกแบบ
สังเคราะห์โดยวิธีสังเคราะห์ย้อนกลับ    
242451 สัมมนา             1(0-3-2) 

 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านเคมี 

242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ 

 ห้องปฏิบัติการ           2(2-0-4) 

 Quality System and Management in  

 Laboratory 

 ความรู้พื้นฐานด้านระบบและการจัดการ
คุณภาพในห้องปฏิบัติการ ระบบคุณภาพสากล เช่นISO 

9000 ISO 14000 ISO 22000 และ ISO/IEC 17025  

242453  โครงงานทางเคมี           2(0-6-3) 

       Project in Chemistry 

 โครงงานในหัวข้อที่ สนใจทาง เคมี  การ
ประยุกต์ความรู้พื้นฐาน ระเบียบวิธีการท าโครงงานการ
เขยีนรายงานโครงงาน 
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242454 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวขอ้
ทางด้านเคมี 

242455 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้อง กับทาง เค มี  ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

242456 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับเคมี ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
243101 ชีววิทยา 1            4(3-3-8) 
 Biology I 

  ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ
จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ เมแทบอลิซึม 
พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์  นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม 

243102   ชีววิทยา 2            3(2-3-6) 
   Biology II 

   โครงสร้างของพืช หน้าที่ของพืช ลักษณะทาง
สัณฐานของพืช กายวิภาคศาสตร์ของพืช สรีรวิทยาของพืช 
ความหลากหลาย และวิวัฒนาการของพืช 

243103   ชีววิทยา 3            3(2-3-6) 
 Biology III 

 เซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ ความหลากหลายและ
วิ วัฒนาการของสัตว์  ระบบอวัยวะและส รีรวิ ทยา
เปรียบเทียบ พฤติกรรมและนิเวศวิทยาของสัตว์  การ
จัดการสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 

                                                          3(3-0-6) 
  Cell and Molecular Biology 

  ทฤษ ฎี เซลล์  สมบั ติ พื้ น ฐ านของ เซลล์  
องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ 
การท างานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิ ซึม 
โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และองค์ประกอบ
ของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม สรีรวิทยาของ
เซลล์ ความสัมพันธข์องเซลล์และออรแ์กเนลล์ 
243212 ชีววิทยาของเซลล์           4(3-3-8) 
 Cell Biology 

 ชนิดและทฤษฎีเซลล์ เทคนิคการศึกษาเซลล์ 
องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างละเอียด 
องค์ประกอบ และกระบวนการทางสรีรวิทยา การเจริญ
และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 
243241   พันธุศาสตร์ทั่วไป           2(2-0-4) 
 General Genetics 

             คว าม รู้ พื้ น ฐ า น ขอ งพั น ธุ ศ า สต ร์  ส า ร
พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตามหลักของ
เมนเดลและนอกเหนือกฎของเมนเดล การจ าลองตัวเอง
ของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการควบคุม การ
ซ่อมแซมดีเอ็นเอและการเกิดการกลายพันธุ์  เทคนิคทาง
อณูชีววิทยา พันธุศาสตร์มนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากร และ
วิวัฒนาการระดับโมเลกุล  
243251 นิเวศวิทยา            4(3-3-8) 
 Ecology 

 หลักการทางนิ เ ว ศวิ ทยา  ปั จจั ยจ า กั ด 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 
การถ่ายทอดพลังงานและสสาร ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต 
ระบบนิเวศ ชีวนิเวศ และการอนุรักษ์ 
243301   วิวัฒนาการ            3(3-0-6) 
 Evolution 

 ทฤษฎีวิวัฒนาการ มโนทัศน์ของดาร์วิน 
หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ การหาอายุบรรพ
ชีวิน พันธุศาสตร์ประชากร การคัดเลือกตามธรรมชาติและ
การปรับตัว กลไกการเกิดวิวัฒนาการ วิวัฒนาการจุลภาค 
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วิวัฒนาการมหภาค การเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่และความ
หลากหลาย การก าเนิดโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลก ต้นไม้แห่งวิวัฒนาการและช่วงเวลา วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย์ 
243302   อนุกรมวิธานและระบบวิทยา    4(3-3-8) 
   Taxonomy and Systematics  

 แนวคิดในการจัดหมวดหมู่ หลักการทาง
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา การจัดจ าแนกความสัมพันธ์
เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

243321   สรีรวิทยาของพืช           3(2-3-6) 
 Plant Physiology 

 โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างต่าง ๆ ใน
พืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าและพืช ธาตุอาหารพืช การ
สังเคราะห์แสง การล าเลียง การหายใจเชิงแสง การเจริญ
และพัฒนาของพืช ฮอร์โมนพืช กลไกการตอบสนองต่อ
ความเครียด  
243322  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ 

 ของพืช              3(2-3-6) 
   Plant Morphology and Anatomy 

   ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวัฏจักรชีวิต
ของพืชในดิวิชันต่าง ๆ การจัดจ าแนก วิวัฒนาการของส่วน
ต่าง ๆ ของพืช ชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อ องค์ประกอบ
และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเนื้อเยื่อในพืชช้ันสูง 
โครงสร้างภายในอย่างละเอียด การเจริญและพัฒนาของ
อวัยวะที่ไม่เก่ียวขอ้งและเก่ียวขอ้งกับการสืบพันธุ์ 
243323 อนุกรมวิธานของพืช           3(2-3-6) 
 Plant Taxonomy 

 หลักการอนุกรมวิธานพืชและระบบวิทยา 
การจัดจ าแนกหมวดหมู่ การก าหนดช่ือวิทยาศาสตร์ การ
ต รวจสอบ เอกลั กษณ์  ลั กษณะประจ า ว งศ์  แล ะ
ความสัมพันธท์างวิวัฒนาการ 
243331   สรีรวิทยาของสัตว์           3(2-3-6) 
 Animal Physiology 

 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่
ของระบบอวัยวะต่าง ๆ ในสัตว์ ระบบประสาท กล้ามเนื้อ
และการเคลื่อนที่ กระบวนการย่อยอาหารและเมแทบอลิ

ซึม การแลกเปลี่ยนก๊าซ ระบบหมุนเวียนเลือด การขับถ่าย 
ระบบต่อมไ ร้ท่ อ  ระบบสืบพั นธุ์  และการควบคุ ม
สิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย 

243332  สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง           3(2-3-6) 
 Invertebrate Zoology 

 สัณฐานวิ ทย า  ส รี ร วิ ทย า  นิ เ ว ศ วิ ทยา 
อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง ตั้งแต่โปรโตซัวจนถึงสัตว์ที่มีแกนล าตัว
ช้ันต่ า 
243333  สัตว์มีกระดูกสันหลัง           3(2-3-6) 
 Vertebrate Zoology 

 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และระบบ
อวัยวะของสัตว์ มีกระดูกสันหลัง  อนุกรมวิธานและ
วิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
243341 พันธุศาสตร์            4(3-3-8) 
 Genetics 

 ประวัติและความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ 
การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์  หลักการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎและนอกเหนือกฎ
ของเมนเดล ลิงเกจและ ครอสซิงโอเวอร์ การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส 
ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม การจ าลองดีเอ็นเอและ
การแสดงออกของยีน  การซ่อมแซมและการ เ กิด                     
การกลายพันธุ์  เทคนิคทางอณูชีววิทยาพื้นฐาน พันธุ
ศาสตร์ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ 
243342   พันธุศาสตร์ของเซลล์เบ้ืองต้น   3(2-3-6) 
 Introductory Cytogenetics 

 การแบ่ ง เ ซลล์  โ ค ร งส ร้ า ง  หน้ าที่ และ
พฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมที่มีลักษณะพิเศษ การ
เ ปลี่ ย น แปล ง โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ จ า น ว น โ ค ร โ ม โซม 
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ของเซลล์ทั้งพืช
สัตว์และมนุษย์ เทคนิคในการศึกษาพันธุศาสตร์ของเซลล์ 
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243351   นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ 
              3(2-3-6) 
 Animal Ecology and Behavior 

 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสัตว์  
วิวัฒนาการ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัว การผสมพันธุ์ ประชากร 
สังคม พฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การสื่อสาร
ระหว่างสัตว์ พฤติกรรมทางสังคม เทคนิคทางนิเวศวิทยา 
การจัดการทรัพยากรสัตว์ปา่เพื่อการอนุรักษ์ 
243352   นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว      3(2-3-6) 
 Ecology and Tourism 

 ระบบนิเวศ การประยุกต์ใช้หลักการทาง
นิ เ ว ศ วิ ท ย า เ พื่ อ ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ก า รอ นุ รั ก ษ์  
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศและทรัพยากรการ
ทอ่งเที่ยว 

243353 นิเวศวิทยาเขตร้อน           3(2-3-6) 
 Tropical Ecology 

 ประเภทของชีวาลัยบนโลก การกระจายตัว
ของชีวาลัยเขตร้อน ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ปัจจัยจ ากัดในเขตร้อน การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศเขตร้อน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศเขตร้อน การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาในการ
อนุรักษแ์ละฟื้นฟูระบบนิเวศเขตรอ้น 

243401 ระเบียบวิธีวิจัย           3(3-0-6) 
 Research Methodology  

   ระเบียบวิธีการวิจัย การก าหนดปัญหาการ
วิจัยและการเขยีนเคา้โครงการวิจัย การสืบคน้ การทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สมมติฐานการวิจัย การ
ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเลือกใช้ชีวสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลและ
สรุปผลขอ้มูล 

243421 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน           3(2–3-6) 
 Ethnobotany     

 ชนิด  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การจัด
จ าแนกตามอนุกรมวิธานพืชพืน้บา้น การแพรก่ระจาย การ
อนุรักษแ์ละการใช้ประโยชน์  
243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ           3(2–3-6) 
 Economic Botany 

 พืชทางการเกษตร  พืชส มุนไพร  พืชที่ มี
ความส าคัญในสภาวะขาดแคลน และผลิตผลจากพืชที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกจิ  
243423   การเจริญเติบโตของพืช           3(2-3-6) 
 Plant Growth 

 บทน า โครงสร้างพืช การเติบโต การเจริญ
และการเปลี่ยนแปลงพืช ปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
เจริญเติบโต ฮอร์โมนพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืช อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองของพืชใน
รูปแบบต่าง ๆ 

243424 ชีววิทยากล้วยไม้           3(2-3-6) 
 Orchid Biology 

 ชีววิทยาของกล้วยไม้ การเพาะเลี้ยง การ
จ าแนกสกุลและชนิดกล้วยไม้ที่ส าคัญ การอนุรักษ์ การ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีการต่าง ๆ การปลูกกล้วยไม้เชิง
การคา้และการตลาดเพื่อการส่งออก 

243425    การออกแบบการทดลองส าหรับ 

. พืชศาสตร์                             3(2-3-6) 
 Experimental Design for Plant Science  

 หลักการพื้นฐานของการทดลองด้านพืช
ศาสตร์ สถิติ  การทดสอบสมมติฐาน การออกแบบ
แผนการทดลอง การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์และแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อก
สมบูรณ์ส าหรับการเพาะปลูกพืชและการทดลองทางพืช 
ค่าสูญหาย การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์  การ
วิเคราะห์ผลการทดลอง 
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243426 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช         3(2-3-6) 
 Plant Tissue Culture 

 เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
จากส่วนต่าง ๆ ของพืช การใช้ประโยชน์ทางด้านการ
ปรับปรุงพันธุพ์ืช การขยายพันธุพ์ืชปริมาณมากในเวลาสั้น 
การผลิตพืชปลอดโรคและทางการแพทย์ 
243431 ชีววิทยาของแมลง           3(2–3-6) 
 Insect Biology 

 ชีววิทยาและความหลากหลายของแมลง 
พฤติกรรมของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง แมลงสังคม 
การควบคุมแมลงที่เป็นโทษ ความสัมพันธข์องแมลงกับพืช 
สัตว์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

243432 ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ           3(2-3-6) 
 Endocrinology 

 โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบ
ต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การเปรียบเทียบการท างาน
และการควบคุมระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และไมมี่กระดูกสันหลัง 
243433 ปรสิตวิทยาทั่วไป           3(2–3-6) 
 General Parasitology 

 รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยาและ
ลักษณะต่าง ๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้าน
กับปรสิต อาการ การวินิจฉัย และการปอ้งกัน  
243434 ปักษวีิทยา            3(2-3-6) 
 Ornithology 

 สัณฐานวิทยาและหน้าที่ของอวัยวะของนก 
วิ วัฒนาการ  ส รี ร วิ ทย า  พฤติ ก รรม  นิ เ ว ศ วิ ทย า 
อนุกรมวิธานของนก การอนุรักษน์ก 

243435 ชีววิทยาของผ้ึงและการเล้ียงผ้ึง 3(2-3-6) 
 Bee Biology and Apiculture 

 ชีววิทยาของผึ้ง พฤติกรรมและการสื่อสาร 
การเพิ่มประชากรผึ้งและการแยกรัง ศัตรูผึ้ง ผลิตภัณฑ์
จากผึ้งและการใช้ประโยชน์ การใช้ผึ้งช่วยผสมเกสรพืชผล
ทางการเกษตร และการจัดการการเลีย้งผึ้ง 

243436 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ        3(2-3-6) 
 Economic Insects 

 แมลงกินได้ แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์ แมลงช่วย
ผสมเกสร แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรู
สัตว์ แมลงในบา้นเรือน และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค 

243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์           3(2-3-6) 
 Human Genetics 

 ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ในมนุษย์  
ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม โรคทางพันธุกรรม 
มะเร็งกับยีน การประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาใน
การศึกษาและวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ของมนุษย์ 
243442 ชีววิทยาโมเลกุล           3(2-3-6) 
 Molecular Biology 

 ประวัติความเป็นมาของ ชีววิทยาระดับ
โมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรมกลไกการ
ควบคุมระดับเซลล์และระดับโมเลกุลของการจ าลองตัวเอง
ของดีเอ็นเอ การลอกรหัสและการแปลรหัส การกลาย
พันธุ ์การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยทางด้าน
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

243443 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ 

 เบ้ืองต้น            3(3-0-6) 
 Introduction to Population and  

 Quantitative Genetics     

 ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถ่ีของ
ยีนและจโีนไทป์ วิวัฒนาการ พันธุกรรมโดยอิทธพิลของยีน
หลายคู่  ความคล้ายคลึงระหว่ าง เค รือญาติ  อัตรา
พันธุกรรม การคัดเลือก พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ
ในระดับโมเลกุล 

243444 เทคนิคทางชีววิทยา           3(2–3-6) 
 Biological Techniques 

 การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่าง การท า
สไลด์ก่ึงถาวรและถาวร การตัดเนื้อเยื่อ การใช้อุปกรณ์
และเคร่ืองมือทางชีววิทยา การวาดรูปและถ่ายรูปทาง
วิทยาศาสตร์ 
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243445 เทคโนโลยีชวีภาพเบ้ืองต้น        3(2-3-6) 
 Introductory Biotechnology 

 เทคนิคทางดีเอ็นเอ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ
ผลิตพืช การผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นก าเนิด การ
ผลิตวัคซีน เทคนิคทางภูมิคุ้มกัน ชีวมวลเพื่อการผลิต
พลังงานทดแทนและบ าบัดสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการหมัก
จุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพทางเคมี การสกัดและการแยก
สารประกอบทุติยภูมิเพื่อให้ได้สารผลิตภัณฑ์บริสุทธ์ิ 

243446 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา       3(2–3-6) 
 Current Topics in Biology 

 การสืบค้น การศึกษา การวิเคราะห์ และ
วิจารณ์ผลงานวิจัยทางชีววิทยาในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีการ
เผยแพรใ่นปัจจุบัน 

243451 ชีววิทยาของมลพิษ           3(3-0-6) 
 Pollution Biology 

 ลักษณะของมลพิษทางอากาศ ทางน้ าและ
ทางดิน สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 
การอนุรักษส์ภาพแวดล้อม 

243452 ชลธีวิทยา            3(2-3-6) 
 Limnology 

 น้ า คุณสมบัติของน้ าและวัฏจักรของน้ า การ
จัดจ าแนกประเภทของระบบนิเวศน้ าจืดแบบต่างๆ ปัจจัย
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของระบบนิเวศน้ าจืด ระบบ
นิเวศน้ านิ่งและระบบนิเวศน้ าไหล การจัดจ าแนกประเภท
ของระบบนิเวศน้ านิ่งและน้ าไหล  การหมุนเวียนของ
สารอาหารและพลังงาน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า การปรับตัวและหน้าท่ีของ
สิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธร์ะหว่างสิ่งมีชีวิตและถ่ินที่อยู่อาศัย  
243453 ชีววิทยาส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญา 

 ท้องถ่ิน             3(2–3-6) 
 Environmental Biology and Indigenous  

 Wisdom  

 ชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความ

เช่ือท้องถ่ินกับการใช้ประโยชน์และการอนุ รักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาและการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
243454 การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพส าหรับ 

 การประเมนิระบบนิเวศ           3(2-3-6) 
 Biological monitoring for Ecological  

 Assessment 

 ทฤษฎีและหลักการทางชีววิทยาที่เก่ียวข้อง
กับดัชนีชีวภาพ ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อระบบ
นิเวศ การใช้สิ่งมีชีวิตในการติดตามตรวจสอบและประเมิน
ระบบนิเวศ การส ารวจและเก็บตัวอย่างปัจจัยทางด้าน
กายภาพ เคมี และชีวภาพ การใช้สิ่งมีชีวิตในการติดตาม
ตรวจสอบทางชีวภาพในเขตรอ้น 

243461 สัมมนา             1(0-2-1) 
 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน (ถ้ามี) การน าเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านชีววิทยา 
243462 การศึกษาอิสระ           6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้ นคว้ า  ก า รว า งแผนการทดลอง 
ด าเนินการทดลอง การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การ
น าเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้านชีววิทยา 
243463 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 การค้นคว้า การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับชีววิทยา ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน เขียน
รายงานและน าเสนอ 

243464 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับชีววิทยา ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 
เขยีนรายงานและน าเสนอ 
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244101 ฟิสิกส์ 1                                 4(3-3-8) 
 Physics I 

 หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และ
ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน 1 มิติ 
การเคลื่อนที่ภายใต้สนามความโน้มถ่วง สมดุลของแรง 
และ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม
และกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน 
พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของ
สสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้
ยิน แสง สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความ
ร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและ
กฏทางอุณหพลศาสตร์ทั้งสี่ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และ
เคร่ืองยนต์ความร้อน 

244102 ฟิสิกส์ 2                                4(3-3-8) 
  Physics II 

 ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า 
เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวน าแบบต่างๆ  
การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุ
ไฟฟ้าและสารไดอิ เล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความ
ต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและ
แหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็กจาก
การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฏของบิโอ-ซาวาร์ท และ 
กฏของแอมแปร์ การเหนี่ยวน าเชิงแม่เหล็ก และกฏของฟา
ราเดย์ แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระสลับ 
วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวน า ตัวเก็บประจุ ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพ  ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และ
ฟิสิกส์นิวเคลียร์   
244103 ฟิสิกส์เบ้ืองต้น                        4(3-3-8) 
  Introductory Physics 

  คณิตศาสตร์ที่ ใ ช้ ในฟิ สิกส์  กลศาสตร์
เบื้องต้น กฎการเคลื่อนที ่แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โม
เมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร 
กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เทอร์โมไดนามิกส์ 
แมเ่หล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ        3(2-3-6) 
 Life Science Physics 

 หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์
การเลื่อนต าแหน่งและการหมุนงาน พลังงานและก าลังของ
ร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและ
เนือ้เยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล 
ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น
เสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้า 

และอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์
ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์                2(2-0-4) 
 Medical Physics 

 สมดุลของแรง ก าลังบิด งานและพลังงาน 
ความยืดหยุ่นของสาร การหมุน ความเฉ่ือยด้านการหมุน 
โมเมนตัมเชิงมุม กลศาสตร์ของไหล การลอยตัว ความ
หนืด การไหลวนของกระแสเลือด ความตึงผิว แคพิลารี  
ออสโมซิส การขยายตัวของปอด ความร้อนในร่างกาย 
กล้ามเนื้อ เสียง และการตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส์ 
ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุ คใหม่และ
กัมมันตภาพรังสี  
244181 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 

                                                           1(0-3-2) 
  Scientific Method in Physics 

 การแก้ปัญหาตามวิธีวิทยาศาสตร์ ข้อมูลตัว
แปรเดี่ยว เคร่ืองมือวัดและวิธีการวัดที่ถูกต้อง เหตุผล
และตรรกในการทดลอง การบันทึกผลการทดลอง                  
การวิเคราะห์การทดลอง กราฟและการวิเคราะห์ ทฤษฎี
ทางสถิติและวิธกีารถดถอย การค านวณคา่ผดิพลาด        
244201 คณติศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์        3(3-0-6) 
 Mathematics for Physics  

 เวกเตอร์และเมตริกซ์ เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์
ขั้นสูง อนุกรม การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่า
เร่ิมต้นและขอบเขต ฟังก์ชันพิเศษ แคลคูลัสของการแปร
ผัน แคลคูลัสของตัวแปรเชิงซ้อน 
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244211 กลศาสตร์                              3(3-0-6) 
 Mechanics  

 กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิว
ตันของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ การสั่น แรง
ศูนย์กลาง การเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงไม่เ ฉ่ือย การ
เคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
เบื้องต้น กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น กลศาสตร์แบบลาก
รองจแ์ละแบบแฮมิลตันเบื้องต้น 

244221 อุณหฟิสิกส์                            3(3-0-6) 
 Thermal Physics 

 สมการสถานะ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏ
จักรคาร์โนท์และเคร่ืองยนต์  เอนโทรปี  ศักย์เทอร์โม
ไดนามิกส์และความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ พลังงานเสรี
กิบส์กับการเปลี่ยนเฟส เทอร์โมไดนามิกส์กับสมดุล
ปฏิกิริยาเคมี กลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น 

244231 การส่ันสะเทอืนและคล่ืน          3(3-0-6) 
 Vibrations and Waves 

 การสั่นแบบต่างๆ สมการคลื่นในหลายมิติ 
คลื่นเคลื่อนที่และคลื่นนิ่ง สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์
แบบฟูเรียร์ กลศาสตร์ของคลื่น คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า 

244232  ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า               3(3-0-6) 
    Electromagnetic Theory 

 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้าและ
สนาม แม่เหล็กในตัวกลาง ข้อปัญหา ค่าขอบเขต สมการ
แมกซ์เวลล์ การแผข่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง 
244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 

 ฟิสิกส์                                   3(2-2-5) 
 Computer Programming for Physics 

 อัลกอริทึม โครงสร้างของโปรแกรม การน า
ข้อมูลเข้าและออกจากโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ทิศ
ทางการท างานของโปรแกรม เงื่อนไขการตัดสินใจ การวน
ซ้ า  และการประยุ กต์ ส าห รับงานด้ านฟิ สิ กส์ห รือ
วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่                         3(3-0-6) 
 Modern Physics 

  ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพทั่วไปเบื้องต้น ทฤษฎีแห่งความไม่ต่อเนื่อง ฟิสิกส์
อะตอม สภาพคู่ควบคลื่น-อนุภาค โครงสร้างเชิงโมเลกุล 
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง  โครงสร้างนิว เคลีย ร์ ฟิสิกส์
นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน 

244281 การทดลองฟิสกิส์ 1                  1(0-3-2) 
 Experimental Physics I 

 การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง
เก่ียวกับ แรง มวล และการเคลื่อนที่ การอนุรักษ์พลังงาน 
กลศาสตร์ของไหล 

244282 การทดลองฟิสกิส์ 2                 1(0-3-2) 
 Experimental Physics II 

 การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง
เก่ียวกับ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สารไดอิเล็กทริก สาร
แมเ่หล็ก สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง 
244301 ฟิสิกส์เชิงค านวณ                    3(2-2-5) 
 Computational Physics 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อค านวณ
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ในวิชา
ฟิสิกส์ อาทิ การประมาณค่าของผลเฉลยสมการเดี่ยว ผล
เฉลยของระบบสมการทั้งเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การ
ค านวณอนุพันธ์ ผลเฉลยและการจ าลองสมการอนุพันธ์
สามัญหรืออนุพันธ์ย่อย การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน 
การค านวณค่าปริพันธ์ วิธีการแบบมอนติ-คาร์โล  การ
อินเตอร์โปเลต การถดถอยเชิงเส้นและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

244311 กลศาสตร์ควอนตัม                 3(3-0-6) 
 Quantum Mechanics 

 ฟังก์ชันคลื่น สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม 
สมการโชดิงเงอร์ อนุภาคในบ่อศักย์อนันย์ อนุภาคในบ่อ
ศักย์จ ากัด อนุภาคในบอ่ศักย์ฮาร์โมนิกส์ อนุภาคอิสระ กา
ระสะท้อนและการทะลุผ่านก าแพงศักย์ ผลเฉลยของ
สมการชเรอดิงเงอร์ในปัญหาสามมิติ โมเมตัมเชิงมุม 
ไฮโดรเจนอะตอม 

  



828 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

244312 ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างอะตอม 

                                                          3(3-0-6) 
 Quantum Theory and atomic structure 

 กลศาสตร์เมทริกซ์ สัญลักษณ์ดิแรก โม
เมนตัมเชิงมุม และสปิน อะตอมคล้ายไฮโดรเจน ฮีเลียม
อะตอม ตารางธาตุ ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขึ้นกับเวลา 
โครงสร้างพลังงานแบบละเอียด ปรากฏการซีแมน ทฤษฎี
การรบกวนแบบขึ้นกับเวลา ระบบสองสถานะ ทฤษฎีการ
กระเจงิเบื้องต้น 

244313 กลศาสตร์ลากรองจ์และแฮมลิโตเนียน  
                                                          3(3-0-6) 
         Lagrangian and Hamiltonian Mechanics  

 แคลคูลัสของการแปรผัน สมการของลาก
รองจ์และสมการของแฮมิลตัน การประยุกต์ใช้กลศาสตร์
แบบลากรองจแ์ละกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน พลศาสตร์ของ
ระบบอนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง ของไหลสถิต 
พลศาสตร์ของไหล 

244314 ของไหลจุลภาคเบ้ืองต้น           3(2-2-5) 
 Introduction to Microfluidics 

 ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับของไหล
จุลภาค สมการควบคุมการไหล ผลเฉลยของสมการการ
ไหล ความต้านทานการไหลและความจุเชิงของไหล การ
แพร่ สมการการไหลที่ขึ้นกับเวลา ปรากฎการณ์แคพพิล
ลารี ของไหลเชิงไฟฟ้า อิเล็กโตรออสโมซิส ไดอิเล็กโตรโฟ
รีซิส วิธีการประดิษฐ์ชิพของไหลจุลภาค  ตัวอย่างการ
ประยุกต์ของไหลจุลภาค 

244322 กลศาสตร์เชิงสถิติ                   3(3-0-6) 
 Statistical Mechanics 

 หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์เชิงสถิติ ฟังก์ชัน
การแจกแจง ฟังก์ชันพาร์ทิชัน สถิติแบบแมกซ์เวลล์-
โบลตซ์มันน์ สถิติแบบเฟอร์มี-ดิแรก สถิติแบบโบส-
ไอน์สไตน์ การประยุกต์กลศาสตร์เชิงสถิติ 
244331 ทัศนศาสตร์                            3(2-2-5) 
 Optics 

 สมบัติ เชิงกายภาพของแสง ระนาบเรียบ
ปริซึม ผิวโค้ง เลนส์บาง เลนส์หนา กระจกเงาโค้ง การ

ลากเส้นรังสี ความคลาดของเลนส์ ทัศนอุปกรณ์ การรวม
คลื่นแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบนและการวิเคราะห์ฟู
เรียร์ สลิตเดี่ยว สลิตคู่และเกรตติง โพลาไรเซชัน เลเซอร์ 

244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
 Electric and Electronics Circuit 

 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ สาร
ก่ึงตัวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การออกแบบไบแอสและ
การขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรส
วิตชิง หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ วงจร
รวมและการประยุกต์ 
244351 ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค3(3-0-6) 
 Nuclear and Particle Physics 

          รากฐาน เบื้ อ งต้ นของนิ ว เคลี ย ร์ฟิ สิ กส์  
ครอบคลุมเนื้อหาคุณสมบัติของนิวไคลด์ แบบจ าลองของ
นิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ การสลายตัว
ของนิวเคลียส และปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแบง่แยกตัวและ
การรวบรวมตัวของนิวเคลียส รากฐานเบื้องต้นของอนุภาค 
มูลฐาน ครอบคลุมเนื้อหาการแปลงสมมาตร และกลุ่ม
สมมาตรที่เกิดขึ้นในฟิสิกส์อนุภาค กฎการอนุรักษ์ และ 
การแตกของสมมาตร การจ าแนกอนุภาคมูลฐาน และ
แบบจ าลองควาร์ก ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจ าแนก 
ทฤษฎีของอันตรกิริยาพื้นฐาน 

244360 ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์เบ้ืองต้น        3(2-2-5) 
 Introduction to material physics 

 โครงสร้างและพันธะอะตอม ระบบและ
โครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก สารละลาย
ของแข็งและการแพร่ในของแข็ง การผดิรูปของวัสดุ สมบัติ
เชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางทางแสง การน าพา
อิเล็กตรอน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก 

244361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง              3(3-0-6) 
 Solid State Physics 

 โครงสร้างผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นของ
ผลึกจริงและโครงสร้างส่วนกลับ การยึดเหนี่ยวในผลึก 
การสั่นไหวของโครงผลึก สมบัติเชิงความร้อนของของแข็ง 
ทฤษฎีแถบพลังงานผลึกก่ึงตัวน าและผลึกเหลว พื้นผิว
เฟอรมิ์  
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244362 เทคโนโลยีการปลูกผลึก           3(2-2-5) 
 Crystal Growth Technology 

 พัฒนาการของเทคโนโลยีการปลูกผลึก ระบบ
สุญญากาศ การปลูกผลึกโดยเทคนิคต่างๆ เช่น การปลูก
แบบไอระเหยเคมีและไอระเหยความร้อน การปลูกผลึก
ด้วยเลเซอร์ สปัตเตอริง เทคโนโลยีการปลูกผลึกในสารก่ึง
ตัวน าและสารไดอิเล็กทริก การวิเคราะห์ผลึก ทฤษฎีการ
เกิดผลึกแบบ ไอ-ของไหล-ของแข็ง, ไอ-ของแข็ง, ไอ-
ของแข็ง และ ของเหลว-ของเหลว นิวคลีเอชัน เทอร์โม
ไดนามกิส์กับการปลูกผลึก 

244363 ผลึกศาสตร์และการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ 
 เบ้ืองต้น                                3(2-2-5) 
  Introduction to Crystallography and  

 X-ray Diffraction 

              แลตทิซและหน่วยเซลล์  โครงสร้างผลึก 
สมมาตรของผลึก เรขาคณิตของผลึก ทิศทางและระนาบ
แลตทซิในผลึก  วิธีการของเลาเอ แลตทซิส่วนกลับ สตรัค
เจอร์แฟคเตอร์ ทฤษฎีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ เคร่ือง
วิเคราะห์การเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ การพิสูจน์เฟส 

และการก าหนดโครงสร้างของผลึก  
244371 ดาราศาสตร์เบ้ืองต้น                3(2-2-5) 
 Introductory Astronomy 

 ระบบพิกัดดาราศาสตร์ การวัดปริมาณทาง
ดาราศาสตร์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เวลาทางดารา
ศาสตร์ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ สมบัติทั่วไป
ของดาวฤกษ ์เนบวิลา แกแลกซ่ี 

244381 การทดลองฟิสกิส์ 3                 1(0-3-2) 
 Experimental Physics III 

 การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง
เก่ียวกับ การถ่ายเทความร้อนของสสาร ความจุความร้อน
ของสสาร การเกิดภาพจากทัศนอุปกรณ์ สมบัติของแสง 
การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน 
การถ่ายภาพ วงจรกรองความถ่ี วงจรกระแสสลับ วงจรเท
วินินและนอร์ตัน  

244382 การทดลองฟิสกิส์ 4                 1(0-3-2) 
 Experimental Physics IV 

 การทดลอง พัฒนาเคร่ืองมือ หรือวิเคราะห์
ผลการทดลองในหัวข้อเก่ียวกับ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็ก
ตริก การตรวจวัดอนุภาค ประจุไฟฟ้า สเปคตรัมของ
อะตอม เซลล์สุริยะ การทดลองคัดสรรอื่นๆ ได้แก่ ฟิสิกส์
ยุคใหม่ ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์ของโมเลกุล ฟิสิกส์นิวเคลียร์  
244391 โครงงานฟิสิกส์                       2(0-6-3) 
 Project in Physics 

 โครงงานทางฟิสิกส์ ด้านทดลอง ด้านทฤษฎี 
หรือสิ่งประดิษฐ์ การเขียนรายงานวิชาการ และการ
น าเสนอ 

244411   ทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตน์     3(3-0-6) 
    Einstein’s Theory of Relativity   
 เวกเตอร์ แคลคูลัสอนุพันธ์ เวกเตอร์แนว
สัมผัส ระบบพิกัดเชิงโค้ง เทนเซอร์เมตริก การแปลงลอร์
เลนซ์ สัญลักษณ์คริสทอฟเฟล อนุพันธโ์ควาเรียนท ์จโีอเด
สิก ความโค้ง กฎการอนุ รักษ์ในกลศาสตร์คลาสสิก 
สมการสนามไอน์สไตน์ ทฤษฎีกาลอวกาศ และความโน้ม
ถ่วงของไอน์สไตน์ 
244412 ทฤษฎีสนามเบ้ืองต้น                3(3-0-6) 
 Introduction to Field Theory 

 สนามแบบกาลิเลโอและสนามเชิงสัมพัทธ
ภาพ ลากรานเจียนและฮามิลโทเนียนของสนาม สมการ
ไคลน์-กอร์ดอน สมมาตรและทฤษฎีบทนอยเธอร์ สนามเก
จแบบอาบีเลียน สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีแยงมิลส์ 
สมการดิแรก การท าลายสมมาตร โกลด์สโตนโหมด กลไก
ของฮิกส์ 
244441 เคร่ืองมือวัดและระบบเฝ้าตรวจวัดด้วย 

 คอมพิวเตอร์                          3(2-2-5) 
 Instrumentation and Data Acquisition  

 System 

 หลักการวัดทางฟิสิกส์ อุปกรณ์และเทคนิค
การวัด ระบบเคร่ืองวัดทางฟิสิกส์ เทคนิคการเช่ือมโยงกับ
ระบบข้อมูล วงจรและโปรแกรมควบคุมการเช่ือมต่อ
คอมพิ ว เ ตอ ร์  กา รแปล งป ริมาณทางฟิ สิ ก ส์ เ ป็ น
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สัญญาณไฟฟ้า การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิทัล 
การสอบเทยีบมาตรฐาน 

244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 และการโปรแกรม                   3(2-2-5) 
 Microcontroller and Programming 

 พื้ น ฐ า น ข อ ง ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์  
สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ ชุดค าสั่ง การเช่ือมต่อกับวงจร
ภายนอก วงจร เวลา  การขั ดจั งหวะ  การจั ดกา ร
หน่วยความจ า การเช่ือมต่อกับหน่วยเก็บข้อมูล การ
โปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การเช่ือมต่อกับผู้ใช้และการ
ประยุกต์ 
244443  ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับฟิสิกส์ 

 ประยุกต์                                3(2-2-5) 
 Embedded System for Applied Physics 

 สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว  
อุปกรณ์และเคร่ืองมือส าหรับพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 
หลักการพื้นฐานส าหรับการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 
การประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวในงานฟิสิกส์ 
244444  นวัตกรรมเพื่อการสอนฟิสิกส์    3(2-2-5) 
 Innovation for Physics Teaching 

   การประยุกต์  ความรู้พื้นฐานกลศาสตร์
คลาสสิก ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า  คลื่นและการ
สั่น เทอร์โมไดนามกิส์  กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์สถิติ 
ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ส าหรับผลิต
สื่อการสอนฟิสิกส์  
244445 นวัตกรรมและการประดิษฐ์       3(2-2-5) 
 Innovation and invention 

 นวัตกรรมใหม่และทันสมัยในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
การอ่านแบบวิศวกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การประดิษฐ์ 
หลักการ ทฤษฎี และเทคโนโลยี สิทธบิัตรและอนุสิทธบิัตร 
244451 ชีวฟิสิกส์                               3(3-0-6) 
 Biophysics 

 แรง พลังงาน และ พันธะเคมี ชีวโมเลกุล ดี
เอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน เซลล์ เซลล์ประสาท สัญญาณ
ประสาท อัตราปฏิกิริยา กระบวนการส่งถ่าย 

244452 นาโนเทคโนโลยีเบ้ืองต้น           3(3-0-6) 
  Introduction to Nanotechnology 

 อิทธิพลของการลดขนาด ความรู้เบื้องของ
โครงสร้างและแถบพลังงาน การผลิตระดับนาโน เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ระดับนาโน โครงสร้างและสมบัติเฉพาะของวัสดุ
นาโน 0 มิติ, 1 มิติ, 2 มิติ การประยุกต์ใช้ ความเป็นพิษของ
วัสดุนาโน 

244471 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์                  3(2-2-5) 
 Astrophysics 

 กลศาสต ร์ที่ ใ ช้ ใ นฟิ สิ กส์ ด า ราศ าสต ร์   
วิวัฒนาการของดาวฤกษ ์ ความดันและพลังงานภายในช้ัน
บรรยากาศดาวฤกษ์  สสาร อุณหภูมิ การแผ่รังสีของดาว
ฤกษ์ สเปคตรัมของเทหวัตถุ และความสว่างของดาวฤกษ์ 
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ซ่ึงเป็นแหล่งพลังงานของดาวฤกษ์ การ
ส่ งผ่ านความ ร้อนภาย ใน ช้ันบรรยากาศดาวฤกษ์  
สนามแม่เหล็กของเทหวัตถุ  โครงสร้างของดาวฤกษ์ การ
สั่นสะเทือนและคลื่นภายในช้ันบรรยากาศดาวฤกษ์ ระบบ
เทหวัตถุคู ่ฟิสิกส์ของกาแลกซี จักรวาลวิทยาเบื้องต้น  
244473 จักรวาลวิทยาเบ้ืองต้น             3(3-0-6) 
 Introduction to Cosmology   

 ประวัติศาสตร์แนวคิดเบื้องต้นของจักรวาล
วิทยา บทน าการสังเกตการณ์ ความโน้มถ่วงนิวโตเนียน 
โครงสร้างของจักรวาล แบบจ าลองทางจักรวาลวิทยา
อย่างง่าย พารามิเตอร์จากการสังเกต ค่าคงที่จักรวาล 
อายุของจักรวาล ความหนาแน่นของจักรวาลและสสารมืด 
คลื่นไมโครเวฟพื้นหลัง จักรวาลยุคเร่ิมแรก การโป่งพอง
ออกของจักรวาล 

244474 จักรวาลวิทยาและพลังงานมดื   3(2-2-5) 
  Cosmology and Dark Energy 

 พื้นฐานจักรวาลวิทยา แบบจ าลองฟรีดมานน์ 
จั ก ร ว าล วิ ทย าแบบ ไ ม่ มาต รฐ านสมบั ติ จ า กก า ร
สังเกตการณ์จักรวาล แบบจ าลองบิ๊กแบงร้อน จักรวาล
วิทยาเร่ิมแรก การเปลี่ยนเฟสและการโปง่พองของจักรวาล 
บทน าทฤษฎีการก่อโครงร่าง ความไม่เสถียรด้านความโน้ม
ถ่วงของสสารแบริออน สสารที่ไม่ใช่แบริออน การรบกวน



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 831 

 

ทางจักรวาลวิทยา คลื่นไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล 
สสารมืดและพลังงานมืด 

244491 สัมมนา                                  1(0-3-2) 
 Seminar 

 การเลือกหัวข้อเร่ืองที่น่าสนใจ การสืบค้น
เอกสาร การน าเสนอและมสี่วนร่วมอภิปรายในเชิงฟิสิกส์ 
244492 การศึกษาอิสระ                     6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านฟิสิกส์ 
244493 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 เรียนรู้จากประสบการณ์การท างาน ในงานที่
เก่ียวข้องกับฟิสิกส์ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ 
หรือเอกชน ในฐานะพนักงานฝึกหัดเต็มเวลา หรือท า
โครงการซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์            3(2-2-5) 
 Selected Topics in Physics 

เร่ืองเฉพาะทางด้านฟิสิกส์ทฤษฏี หรือ ฟิสิกส์ประยุกต์ 
หรือ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หรือ จักรวาลวิทยา หรือ ฟิสิกส์
ของวัสดุ 
246101 วัสดุศาสตร์เบ้ืองต้น           3(3-0-6) 
 Introductory Materials Science 

 นิยามของวัสดุศาสตร์ ความส าคัญของการ
พัฒนาวัสดุ โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ วัสดุประกอบ 
สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางแสง สมบัติ
ทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ และการประยุกต์ใช้
งานวัสดุ 
246102  ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี 
 และเทคโนโลยีวัสดุ             3(2-3-6) 
 Safety in Chemical Industry and  

 Materials Technology 

       หลักปฏิบัติและความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความ
ปลอดภัย การป้องกันอันตรายในกระบวนการผลิต ความ
เสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากวัตถุเคมีและกระบวนการใน

การผลิต การจัดการระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การประเมินความเสี่ยงและอันตราย 

246103 เคมขีองวัสดุ                          3(3-0-6) 
Chemistry of Materials 

        โครงสร้างอะตอม อะตอมิกออร์บิตัลและ
โมเลกุลาร์ออบิตัล พันธะเคมีกับการจ าแนกประเภทของ
วัสดุ สารประกอบอนินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบอนิ
นทรีย์ การดุลปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอนินทรีย์  
ปฏิกิริยารีดอกซ์ เลขออกซิเดชันและการดุลสมการรีดอกซ์ 
เคมีไฟฟ้า สารประกอบอินทรีย์ การจ าแนกประเภทของ
สารประกอบอินทรีย์ การเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ 
และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์  
246201 โครงสร้างและความบกพร่องของวัสดุ 
                                                          3(3-0-6) 
 Structure and Defect of Materials 

 โครงสร้างผลึก  แลตทิซและระบบผลึก 
ระนาบผลึก กฎของแบรกก์ ความบกพรอ่งในของแข็ง การ
ตรวจสอบความบกพร่อง ผลของความบกพร่องที่มีต่อ
สมบัติของวัสดุ 
246211 อุตสาหกรรมเคมเีบ้ืองต้น         3(2-3-6) 
 Fundamental Chemical Industry 

 การผลิตกรดอินทรีย์และกรดอนินทรีย์ แอล
คาไลน์ เกลือแกง เยื่อกระดาษและกระดาษ เม็ดสีและสี 
ปูนซีเมนต์ สบู่และสารซักฟอก ของเสีย มลพิษและการ
จัดการของเสียจากกระบวนการผลิต การปรับสภาพน้ า
และการบ าบัดน้ าเสีย และปฏิบัติการที่เก่ียวขอ้ง 
246212  ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี           3(3-0-6) 
 Chemical Stoichiometry 

 สมดุลมวลของระบบที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี
และระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลความร้อนของระบบที่
ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีและระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี การเผา
ไหม ้ สมดุลมวลและพลังงานกับปัญหาทางอุตสาหกรรม 

246221 โลหะและกระบวนการผลิต       3(2-3-6) 
 Metals and Metal Processing 

 กระบวนการผลิตโลหะและโลหะผสม การ
หล่อขึ้นรูป การขึ้นรูปทางกล การเช่ือมและการต่อ 
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กระบวนการอบชุบทางความร้อน การเคลือบและการท า
ผวิส าเร็จ ปฏิบัติการที่เก่ียวขอ้ง 
246222 เซรามิกส์และกระบวนการผลิต 3(2-3-6) 
 Ceramics and Ceramic Processing

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเซรามิกส์ คุณสมบัติ
ของเซรามกิส์ วัตถุดิบ การขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์เซรามกิส์ การ
เคลือบ การอบ การตกแต่ง การเผา การทดสอบและการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการทางเซรามกิส์ 
246223 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต 

                                                          3(2-3-6) 
 Polymers and Polymer Processing 

        ความรู้พื้นฐานทางเคมีของพอลิเมอร์ การ
จ าแนกประเภทและการเรียกช่ือ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ 
สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ เทคนิคการวิเคราะห์และการ
หามวลโมเลกุล ลักษณะเฉพาะทางความร้อนและการ
ทดสอบ สมบัติการละลายของพอลิเมอร์ พฤติกรรมการ
หลอมไหล การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการขึ้นรูปทางพอลิ
เมอร์ และการตกแต่งช้ินงานส าเร็จ ปฏิบัติการที่เก่ียวขอ้ง 
246301 อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส 

                                                          3(3-0-6) 
 Thermodynamics and Phase  

 Transformation 

 กฎทางอุณหพลศาสตร์ แผนภาพวัฏภาคใน
ระบบองค์ประกอบเดียว แผนภาพวัฏภาคแบบไบนารีและ
เทอนารี  การแพร่ในวัสดุ  จลนศาสตร์ของการเ กิด
นิวเคลียสและปฏิกิริยา การจ าแนกปริมาณของโครงสร้าง
จุลภาคและการแปลงวัฏภาคในวัสดุ  การเกิดผลึก 
พัฒนาการของโครงสร้างจุลภาค 

246302 สมบัติทางกลและความร้อนของวัสดุ 
                                           3(2-3-6) 
 Mechanical and Thermal Properties of  

 Materials 

        พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ สมบัติทางอิลา
สติก แอนอิลาสติก และวิสโคอิลาสติกของของแข็ง กลไก
ความแข็งแรงทางกลและการแตกหัก ความสัมพันธ์ของ

ความเคน้และความเครียด สมบัติทางความร้อน ความเค้น
เนื่องจากความร้อน การวัดสมบัติทางกลเชิงความร้อน 

246303  สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็ก 

 ของวัสด ุ            3(2-3-6) 
 Electrical Optical and Magnetic  

 Properties of Materials 

 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ  การน า
ไฟฟ้า ทฤษฎีแถบพลังงาน ไดอิเล็กทริก เฟร์โรอิเล็กทริก 
อุปกรณ์สารก่ึงตัวน า การแผรั่งสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อันตร
กิริยาระหว่างแสงกับวัสดุของแข็ง การหักเห การสะท้อน 
การดูดซับ การส่องผ่าน ไดโพลแม่เหล็ก สภาพแม่เหล็ก 
โดเมนและฮิสเทอรีซิส วัสดุแม่เหล็ก การบันทึกข้อมูลทาง
แมเ่หล็ก และปฏิบัติการเก่ียวกับสมบัติทางไฟฟ้า แสง และ
แมเ่หล็กของวัสดุ  

246304 ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการ 
 ส่ิงแวดล้อม            3(2-3-6) 
 Quality and Environmental  

 Management Systems 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9000 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 
ข้อก าหนด ขั้นตอนการด าเนินงานเข้าสู่ระบบบริหาร
คุณภาพ การจัดท าเอกสาร  ท าแผนงาน  และการทบทวน
เอกสารในระบบการบริหาร  นโยบายการด าเนินงาน  การ
ตรวจติดตาม  ตรวจสอบ การประเมิน  การขอรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพ  และการักษาระบบ 

246305 เคร่ืองมือและการหาลักษณะเฉพาะ 

 ของวัสด ุ1            3(2-3-6) 
 Instrumentation and Characterization  

 for Materials I  

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับส่วนประกอบของ
เคร่ืองมือ เทคนิค และวิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในการ
วิ เคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์เชิงแสง  การวิ เคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เทคนิคเอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี 
และเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค 
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246306 ระเบียบวิธีวิจัย            3(2-3-6) 
 Research Methodology 

 ความรู้พื้นฐานและประเภทของงานวิจัย การ
สืบคน้และการทบทวนวรรณกรรมวิจัย การก าหนดปัญหา
เพื่อการวิจัย แบบแผนการวิจัย เคร่ืองมือและสถิติในการ
วิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผล 
การอภิปรายและการสรุป การเขียนรายงาน การน าเสนอ 
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการวิจัยใน
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 
246312 เทคโนโลยีวัสดุประกอบ           3(2-3-6) 
 Composites Technology 

        บทน าเก่ียวกับเทคโนโลยีวัสดุประกอบ การ
จ าแนกประเภท องค์ประกอบมูลฐานของวัสดุประกอบ 
คุณลักษณะและสมบัติขององค์ประกอบของวัสดุประกอบ 
วัสดุประกอบฐานโลหะ พอลิเมอร์ และเซรามิกส์ และการ
ประยุกต์ใช้งาน ปฏิบัติการที่เก่ียวขอ้ง 
246313  อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 

                                                          3(2-3-6) 
  Electronics in Industry 

  หลักการวัดและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในงาน
อุตสาหกรรม วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ วงจรขยายสัญญาณ วงจร
กรองสัญญาณ ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงงานขนาดเล็ก 
และปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 

246314 ยางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง 3(3-0-6) 
 Rubber and Rubber Technology 

 สมบัติ และชนิดของยาง โครงสร้าง สมบัติ
ทั่วไป การผสมสารเคมี การใช้งานของยางธรรมชาติและ
ยางสังเคราะห์ การเลือกใช้ยาง ความทนต่อสารเคมี ยาง
เทอร์โมพลาสติก เทคโนโลยีการผสมยาง การขึ้นรูปและ
การคงรูปยาง สมบัติที่เก่ียวขอ้งกับการใช้งานของยางคอม
พาวด์และยางคงรูป การทดสอบของยาง ยางกับเศรษฐกิจ
ไทย 

246315 สารเติมแต่งในกระบวนการทางพอลิเมอร์  
            3(3-0-6) 
 Additives in Polymer Processing 

 บทน าและความส าคัญของสารเติมแต่งใน
กระบวนการทางพอลิเมอร์เพื่อปรับปรุงหรือดัดแปลง
สมบัติเชิงกลและคุณลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ หน้าที่
ของสารเติมแต่ง ประเภทของสารเติมแต่ง สารตัวเติม เส้น
ใยเสริมแรง สารประสาน สารเพิ่มความทนแรงกระแทก 
สารก่อผลึก สารก่อโฟม สารเพิ่มสมบัติการน าไฟฟ้า 
และพลาสติไซเซอร์ 
246321 การสึกหรอของวัสดุ           3(3-0-6) 
 Wear of Materials 

 ปัญหาจากการสึกหรอ ไตรโบโลยีเบื้องต้น 
ชนิดของการสึกหรอกลไกการสึกหรอ การสึกหรอของวัสดุ 
การทดสอบการสึกหรอ เทคนิคการปอ้งกันการสึกหรอ 

246322 เทคโนโลยีเซลล์เช้ือเพลิงเบ้ืองต้น 

                                                          3(3-0-6) 
           Introduction to Fuel Cell  Technology 

 ประวัติของเซลล์เช้ือเพลิง ส่วนประกอบหลัก
ของเซลล์เ ช้ือเพลิง  หลักการท างานทั่วไปของเซลล์
เช้ือเพลิง ประเภทของเซลล์เช้ือเพลิง เซลล์เช้ือเพลิงชนิด
เยื่อแลกเปลี่ยน การประยุกต์ใช้งานเซลล์เช้ือเพลิง การ
พัฒนาเซลล์เช้ือเพลิงในปัจจุบัน 

246323 โลหกรรมกายภาพ           3(2-3-6) 
 Physical Metallurgy 

 โครงสร้างจุลภาคของโลหะและการเกิดผลึก 
ข้อบกพร่องในโครงผลึก ดิสโลเคชันและการเปลี่ยนรูป
อย่างถาวร การเกิดนิวเคลียสและการแข็งตัว แผนภาพ
สมดุลของเฟส การเปลี่ยนเฟส ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง 
การอบชุบความร้อน  กลไกการเพิ่ มความแข็ งแรง 
ปฏิบัติการที่เก่ียวขอ้ง 
246324 การกัดกร่อนและการควบคุม 

 การกัดกร่อน                          3(2-3-6) 
 Corrosion and Corrosion Control 

 หลักการพื้นฐานของการกัดกร่อน เทอร์โมได
นามิคและจลพลศาสตร์ของการกัดกร่อน ปัจจัยที่มีผลต่อ
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การกัดกร่อน รูปแบบการกัดกร่อน ตัวอย่างการกัดกร่อน
ในโลหะและโลหะผสม การทดสอบการกัดกร่อนและการ
หาอัตราการกัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อน การเกิด
พาสิเวช่ันออกชิเดอช่ันของโลหะและโลหะผสม ปฏิบัติการ
ที่เก่ียวขอ้ง 
246325 เทคโนโลยีซีเมนต ์           3(2-3-6) 
 Cement Technology 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีซีเมนต์  
ประเภทของซีเมนต์ วัดถุดิบ การผลิตซีเมนต์ปอร์ตเลนด์ 
องค์ประกอบเคมีของซีเมนต์  ผลกระทบของสัดส่วน
องค์ประกอบต่อสมบัติของซีเมนต์ สมบัติทางกายภาพของ
ซีเมนต์ ตัวเติม คอนกรีต และปฏิบัติการทางซีเมนต์ 
246401 เคร่ืองมือและการหาลักษณะเฉพาะ 

 ของวัสด ุ2                 3(2-3-6) 
 Instrumentation and Characterization  

 for Materials II 

       หลักการและการท างานของเค ร่ือง มือ
วิเคราะห์ทางเคมี การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพด้วยเคร่ืองอัลตร้าไว
โอเล็ต/วิสิเบิล สเปกโตรสโกปี เคร่ืองอะตอมิกแอพซอฟ
ชันสเปกโตรสโกปี เคร่ืองอะตอมมิกอิมิสชันสเปกโตรสโกปี
และอินดักทีฟคอปเปอร์พลาสม่าสเปกโตรสโกปี เทคนิค
โครมาโตกราฟี การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพด้วยเคร่ืองอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี  เคร่ือง
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ เคร่ืองแมสสเปกโตรสโกปี 
และปฏิบัติการการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพด้วย
เคร่ืองมือดังกล่าว 

246411 อุตสาหกรรมการสกัด            3(2-3-6) 
  Extraction industry 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสกัด การสกัด
ระบบของเหลว-ของเหลว การสกัดระบบของเหลว-
ของแข็ง การสกัดระบบของเหลว-ก๊าซ การสกัดระบบ
ของแข็ง-ก๊าซ การสกัดแบบต่อเนื่อง ความสูงของขั้นสกัด
ทางทฤษฏี จ านวนขั้นสกัดทางทฤษฏี และปฏิบัติการที่
เก่ียวขอ้ง 

246412 เคมจีลน์และปฏิกรณ์เคมใีนอุตสาหกรรม 

             3(3-0-6) 
 Chemical Kinetics and Chemical  

 Industrial Reactor 

 พื้นฐานทางทฤษฎีของจลนพลศาสตร์เคมี 
การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาที่ซับซ้อนของเครือขา่ย การ
ออกแบบเคร่ืองปฏิกรณ์อุณหภูมิคงเหมาะการเลือกและ
การเพิ่มประสิทธิภาพ อุณหภูมิและผลกระทบพลังงาน 
การดูดซับและการเร่งปฏิกิริยา และปรากฏการณ์การถ่าย
โอนมวลในปฏิกิริยา 
246413 อุตสาหกรรมสะอาด           3(3-0-6) 
 Clean Industry 

 บทน าของอุตสาหกรรมสะอาด ปฏิกิริยาเคมี
หรือวิธีการทางเคมีที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเคมีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางอุตสาหกรรมในการ
ลดปัญหาด้านมลพิษและขยะในโรงงาน พลังงานหรือวัสดุ
ทดแทนเพื่อลดปัญหามลพิษ การประหยัดพลังงานและลด
ต้นทุนในการผลิต 

246421 นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ   3(3-0-6) 
 Nanotechnology and Nanomaterials 

 บทน าเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ 
โครงส ร้า งของนา โนวัสดุแบบ  0-1-2  มิติ การหา
ลักษณะเฉพาะและสมบัติของนาโนวัสดุ การสังเคราะห์
และการประยุกต์ใช้งานนาโนวัสดุ 
246422 เซรามิกส์ไฟฟ้า           3(2-3-6) 
 Electroceramics 

 ความรู้เบื้องต้นเ ก่ียวกับเซรามิกส์ไฟฟ้า 
สมบัติทางกายภาพของเซรามิกส์ไฟฟ้า กระบวนการผลิต
เซรามกิส์ไฟฟ้า ไดอิเล็กทริก เพียโซอิเล็กทริก ไพโรอเิล็กท
ริก อิเล็กโตรออฟติก เซรามิกส์แม่เหล็ก และปฏิบัติการ
ทางเซรามกิส์ไฟฟ้า 
246423 การน าพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่  3(2-3-6) 
 Polymer Recycling 

        เทคนิคการเลือกและการคัดแยกประเภท 
การลดขนาดผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการแปรใช้ใหม่ การ
หลอมแยกวัสดุปนเปื้อนในพอลิเมอร์ กระบวนการแปรใช้
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ใหม่ส าหรับพลาสติกชนิดต่าง ๆ กระบวนการแปรใช้ใหม่
เพื่อให้ได้เป็นวัตถุดิบในการผลิต การเผาเพื่อให้ได้พลังงาน 
และปฏิบัติการที่เก่ียวขอ้ง 
246424 พอลิเมอร์ชีวภาพ           3(3-0-6) 
 Bio-polymers 

 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ 
พอลิ เมอร์จากธรรมชาติและอนุพันธ์ของพอลิเมอร์
เหล่านั้น โครงสร้าง ประโยชน์ และการน าไปใช้ แหล่ง
วัตถุดิบที่สร้างขึ้นใหม่ได้และการเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพ
จากวัตถุดิบธรรมชาติ วิธีการย่อยสลายของพอลิเมอร์
ชีวภาพ 

246491 การศึกษาอิสระ         6  หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้าหรือการวิจัย การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุ 
246492 สหกิจศึกษา         6  หน่วยกิต 

 Cooperative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในการท างานเก่ียวกับอุตสาหกรรมเคมีและ
เทคโน โลยี วั สดุ  ในฐานะพนักงานฝึกหั ด ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

248111 พลวัตวิชาชพี           3(2-2-5) 
 Profession Dynamic    

 ความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ส่งผลต่อความ
เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ ประวัติและธรรมชาติวิทยาของ
การออกก าลังกายและการกีฬา  บริบทของวิชาชีพที่มีผล
มาจาก ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มของ
ของวิชาชีพในอนาคต องค์กร ความหมาย ปรัชญา และ
จริยธรรมวิชาชีพ มรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกายของไทย 

248112 ฟุตบอล               1(0-2-1) 
 Football 

 ทักษะและเทคนิคกีฬาฟุตบอล ประวัติ  กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ

การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาฟุตบอล การเล่นเป็นทีมและ
กระบวนการของทีม ความปลอดภัยและการป้องกัน
อาการบาดเจ็บเบื้องต้น  
248113 ยิมนาสติกและโยคะ            1(0-2-1) 
 Gymnastic and Yoga 

 ทักษะและเทคนิคเบื้องต้นของยิมนาสติก 
ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น 
การฝึกความอ่อนตัวในท่าทางต่างๆ การฝึกความอ่อนตัว
แบบฤษีดัดตน เทคนิคการควบคุมลมหายใจ การฝึกโยคะ
แบบต่างๆ 

248114 การประเมนิสมรรถภาพทางกาย  

              3(2-2-5) 
 Physical Fitness Evaluation 

 ระบบทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพ
ทางกายที่เก่ียวขอ้งกับสุขภาพและทักษะกีฬา การประเมิน
สุขภาพทางกายจากการวัดสมรรถภาพทางกาย การ
ประเมินทักษะกีฬาจากการวัดสมรรถภาพทางกาย 
เคร่ืองมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทดสอบ การให้
ค าแนะน าในการดูแลความสมบูรณ์ทางกาย 

248211 วอลเลย์บอล            1(0-2-1) 
 Volleyball 

 ทักษะและเทคนิคกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติ  
กฎกติกา ผูต้ัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นเป็นทีม
และกระบวนการของทีม ความปลอดภัยและการป้องกัน
อาการบาดเจ็บเบื้องต้น 

248212 ว่ายน้ าและการช่วยชีวิตทางน้ า   1(0-2-1)  
 Swimming and Life Saving 

 ทักษะและเทคนิคการว่ายน้ า สมรรถภาพทาง
กายที่เก่ียวข้องและการพัฒนาทักษะสมรรถภาพทางกาย 
หลักการช่วยชีวิตทางน้ า การแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและ
ทีม ความปลอดภัยและการปอ้งกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น 
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248213 ทักษะและกลไกการเคล่ือนไหว 

 ของร่างกาย            3(2-2-5) 
 Skill and Mechanism of Body  

 Movement 

 สรีรวิทยาและจิตวิทยาที่ เก่ียวข้องกับการ
เคลื่อนไหว หลักการเรียนรู้และการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
ขบวนการสื่อประสาท การเปลี่ยนแปลงความสามารถใน
การเคลื่อนไหวและการพัฒนาทักษะและการแก้ไขความ
บกพรอ่งทางการเคลื่อนไหวตามบริบท  
248214 กรีฑา             1(0-2-1) 
 Track and Field 

 ทักษะและเทคนิคกรีฑาประเภทลู่และลาน 
ประวัติ กฎกติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย และการฝึกทักษะส าหรับกรีฑาประเภทลู่และลาน 
การแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและ
การปอ้งกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น  
248215 การฝึกด้วยแรงต้านและน้ าหนักตัว 

                                                           1(0-2-1) 
 Resistance and Callisthenic Training  

 หลักของการฝึกด้วยน้ าหนักตัวและแรงต้าน 
เทคนิค ทักษะ ทา่ทางและอุปกรณ์ในการฝกึ  
การค านวณความหนักของการฝึก ระบบทางสรีรวิทยา
และโภชนาการที่เก่ียวข้อง การออกโปรแกรมการฝึก การ
ออกแบบสถานีฝึก เคร่ืองมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การฝกึ ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 
248216  ชีวกลศาสตร์การกีฬา           3(2-2-5) 
 Sport Biomechanics  

 ชีวกลศาสตร์การกีฬา การเคลื่อนไหว กฎการ
เคลื่อนที่ ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ เคร่ืองมือและ
วิธีวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวในการกีฬา การวัด
ร่างกายมนุษย์ คิเนเมติกเชิงเส้น ต าแหน่ง ระยะทาง ระยะ
ขจัด ความเร็ว อัตราเร็ว อัตราเร่ง การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง 
คเินเมติกเชิงมุม ต าแหน่งเชิงมุม ระยะขจัดเชิงมุม ความเร็ว
เชิงมุม ความเร่งเชิงมุม คิเนติกเชิงเส้น แรง แรงเสียดทาน 
มวล น้ าหนัก ความม่ันคงและความสมดุล คิเนติกเชิงมุม 
ทอร์ก จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย ระบบคาน โมเมนตัม การ

ดล งาน ก าลัง พลังงาน ชีวกลศาสตร์ของระบบกล้ามเนือ้
และกระดูก กลศาสตร์ของของไหล การวิเคราะห์ท่าทาง
การเคลื่อนไหวในการกีฬา 
248217 จิตวิทยาการกีฬา           3(2-2-5) 
 Sport Psychology  

 บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกก าลังกาย
และการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอนการเล่น และ
การฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการ
ออกก าลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององค์ความรู้ และ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาการกีฬา  
248311 เวชศาสตร์การกีฬา           3(2-2-5)  
 Sports Medicine 

 สภาพและปัญหาของอุบัติภัยและบาดเจ็บ
ทางกีฬา ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการบาดเจ็บ การปอ้งกันการ
บาดเจ็บของร่างกายจากการเล่นกีฬา การใช้ยาของ
นักกีฬา การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางการกีฬา และการ
ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ความปลอดภัยและ
การปอ้งกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น  
248312 บาสเกตบอล            1(0-2-1) 
 Basketball 

 ทักษะและเทคนิคบาสเกตบอล ประวัติ  กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาบาสเกตบอล ความปลอดภัย
และการปอ้งกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น  
248313  โภชนาการของสมรรถภาพทางกาย  

              3(2-2-5) 
 Nutrition for Physical Fitness 

 ความสัมพันธ์ของอาหารและสารอาหารที่มี
ต่อสมรรถภาพทางกาย ระบบทางสรีรวิทยาที่เก่ียวข้องกับ
สมรรถภาพทางกาย พลังงานในการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา พลังงานจากอาหารและสารอาหาร อาหารและ
สารอาหารส าหรับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
ภาวะโภชนาการที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกาย การ
ออกแบบโปรแกรมอาหารเพื่ อการควบคุมน้ าหนัก 
เสริมสร้างกล้ามเนือ้และเพื่อนักกีฬา  
  



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 837 

 

248314 การออกก าลังกายด้วยจังหวะและการเต้น    
                      1(0-2-1) 
 Dance and Rhythmic Exercise 

 จังหวะและการนับจังหวะเพลง ท่าทางการ
เต้นประกอบจังหวะเพลง การออกแบบท่าทางเพื่อเต้น
ประกอบจังหวะเพลง การคิดชุดท่าทางประกอบจังหวะ
เพลง การผสมผสานท่าร ามวยไทยและกระบี่กระบองใน
การเต้น 

248315 สรีรวิทยาของสรรถภาพทางกาย   3(2-2-5) 
 Physiology of Physical Fitness 

 สรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์  ระบบทาง
สรีรวิทยาและระบบพลังงานที่เก่ียวขอ้งกับสมรรถภาพทาง
กาย การตอบสนองและการปรับตัวของระบบทาง
สรีรวิทยาและระบบพลังงาน จากการออกก าลังกายและ
เล่ น กีฬา  ป ฏิบั ติ การทางส รีรวิ ทยาที่ เ ก่ี ยวข้ อง กับ
สมรรถภาพทางกายและการทดสอบ การพัฒนาระบบทาง
สรีรวิทยาและระบบพลังงานด้วยการฝึกสมรรถภาพทาง
กาย 

248316 ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมนิ 

 ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ           3(2-2-5) 
 Research Methodology and Evaluation  

 in Health Science  

 หลักการประเมินทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สถิตและหลักสถิติในการประเมินและการวิจัย    การ
ออกแบบงานวิจัยเบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล หลักจริยธรรมใน
งานวิจัย 

248321 เทนนิส             1(0-2-1) 
 Tennis 

 ทักษะและเทคนิคกีฬาเทนนิส ประวัติ กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาเทนนิส การแข่งขันทั้งประเภท
บุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการ
บาดเจ็บเบื้องต้น 

248322  เทเบิลเทนนิส            1(0-2-1) 
 Table Tennis  

 ทักษะและเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิส ประวัติ  
กฎกติกา ผูต้ัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาเทนนิส การแข่งขันทั้งประเภท
บุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการ
บาดเจ็บเบื้องต้น  
248323 แบดมนิตัน             1(0-2-1) 
 Badminton  

 ทักษะและเทคนิคกีฬาแบดมินตัน ประวัติ กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาแบดมินตัน การแข่งขันทั้ง
ประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกัน
อาการบาดเจ็บเบื้องต้น  
248324 กอล์ฟ             1(0-2-1) 
 Golf 

 ทักษะและเทคนิคกีฬากอล์ฟ ประวัติ  กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬากอล์ฟ การแข่งขันทั้งประเภท
บุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการ
บาดเจ็บเบื้องต้น  
248325  กระบ่ีกระบอง            1(0-2-1) 
 Krabi Krabong 

 ทักษะและเทคนิคกระบี่กระบอง ประวัติ  
สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้องและการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะในการฝึกกระบี่กระบอง การแข่งขันทั้งประเภท
บุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการ
บาดเจ็บเบื้องต้น  
248326 ศิลปะป้องกันตัวไทยและสากล  

               1(0-2-1) 
 Thai and International Martial Arts 

 ทักษะและเทคนิคมวยไทยและศิลปะป้องกัน
ตัวสากล ประวัติ สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้องและการ
พัฒนาทักษะสมรรถนะศิลปะป้องกันตัว ความปลอดภัย
และการปอ้งกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น  
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248327 ตะกร้อ             1(0-2-1) 
 Takraw 

 ทักษะและเทคนิคกีฬาตะกร้อ ประวัติ กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาตะกร้อ การเล่นเป็นทีมและ
กระบวนการของทีม ความปลอดภัยและการป้องกัน
อาการบาดเจ็บเบื้องต้น 

248328 ฟุตซอล                                 1(0-2-1)
 Futsal 

 ทักษะและเทคนิคกีฬาฟุตซอล ประวัติ กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาฟุตซอล การเล่นเป็นทีมและ
กระบวนการของทีม ความปลอดภัยและการป้องกัน
อาการบาดเจ็บเบื้องต้น 

248329  จักรยาน             1(0-2-1) 
             Cycling  

 ทักษะและเทคนิคกีฬาจักรยาน ประวัติ  กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาจักรยาน การแข่งขันทั้งประเภท
บุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการ
บาดเจ็บเบื้องต้น  
248330  เกมสันทนาการ            1(0-2-1) 
             Recreation Game 

 รูปแบบและประวัติของเกม เกมในวัฒนธรรม
ต่างๆ  วิธีการเล่นเกม ความมุ่งหมายและเทคนิคการเป็น
ผูน้ าเกม กระบวนการของกิจกรรมเกมเพื่อการสันทนาการ 
เกมเพื่อการผ่อนคลาย การเพื่อกลุ่มสัมพันธ์ เกมเพื่อการ
เรียนการสอนกีฬาและออกก าลังกาย 

248340 หลักวิทยาศาสตร์ในการปรับสัดส่วน 

 ร่างกายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Scientific Principles of Specific Body  

 Composition Modification 

 สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ระบบโครง
ร่างของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อกระดูก น้ า 
และไขมันในร่างกาย เม่ือเกิดการออกก าลังกาย การเพิ่ม
และลด กล้ามเนื้อ ไขมัน และน้ าในร่างกายด้วยหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาตามวัตถุประสงค์เฉพาะทาง 
การออกแบบโปรแกรมการปรับสัดส่วนร่างกาย เพื่อ
สุขภาพและการกีฬาโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
248341 การออกก าลังกายบ าบัดและวัตถุประสงค์ 

 เฉพาะ            3(2-2-5) 
 Exercise Therapy and Special Needs   

 อิทธพิลของเพศ ช่วงวัย และความผิดปกติที่มี
ต่อสมรรถภาพทางกาย หลักการออกก าลังกายตามบริบท
ของเพศ วัย และความผิดปกติของร่างกาย การออกก าลัง
กายเพื่อบ าบัด การออกก าลังกายส ารับโรคอ้วน ความดัน
โลหิต เบาหวาน ความเครียด หรือวัตถุประสงค์เฉพาะทาง 
ต่างๆ ที่เกิดจากกลุ่มอาการที่ผดิปกติ 
248342 กิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 
 Activities and Sport for Health   

 ความหมายของกิจกรรม การออกก าลังกาย 
และกีฬา หลักการของกิจกรรม การออกก าลังกายและ
กีฬา การใช้กิจกรรม การออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจ  รวมถึงเพื่อการ
สาธารณประโยชน์  
248343 การสร้างสรรค์การออกก าลังกาย 

 และกีฬาแนวใหม่            3(1-4-4) 
 Modern Exercise and Sport Creativity   

 หลักการออกก าลังกายและกีฬา ประวัติและ
ธรรมชาติวิทยาของการออกก าลังกายและกีฬา 
ลักษณะของกีฬาเพื่อมวลชนและความเป็นเลิศ แนวโน้ม
ความนิยมการออกก าลังกายในปัจจุบันและอนาคต การ
คิดค้นท่าทาง รูปแบบการออกก าลังกายและเกมกีฬาแบบ
ใหม ่

248344 การปรับพฤติกรรมเพื่อสมรรถนะ 

 ทางการกีฬา           3(2-2-5) 
 Behaviors Modification for Sport  

 Performance 

 หลักการทางจิตวิทยาการในการแบ่งแยก
พฤติกรรมมนุษย์ ผลทางจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมและ
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สมรรถนะทางการกีฬา การใช้หลักจิตวิทยาการกีฬาใน
การปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬา 

248345 การออกแบบโปรแกรมการฝึกทักษะกีฬา 

              3(2-2-5) 
 Sport Training Program Design 

 รูปแบบและธรรมชาติของกีฬาประเภทต่างๆ 
ระบบพลังงาน โภชนาการ สมรรถภาพทางกายและ
สรีรวิทยาที่ เก่ียวข้องกับกีฬาในแต่ละประเภท ทักษะ
ทางการกีฬาที่จ าเป็น การออกแบบโปรแกรมการฝกึทักษะ 
สมรรถภาพ ระบบพลังงาน และโภชนาการ ตลอดทัง้ปี 
248346 การนวดทางการกีฬาและสุขภาพ  

              3(2-2-5) 
 Massage for Health and Sport 

 ระบบทางสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของ
กล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ 
กระดูก และข้อต่อ วิธีการนวดแผนไทยตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิธีการยืดข้อต่อตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา การนวดแผนไทยเพื่อกระตุ้น
สมรรถนะทางกีฬา และการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและ
ผอ่นคลายอาการบาดเจ็บ 

248347 วิถสุีขภาพ            3(2-2-5) 
 Healthy Lifestyle 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและ
การส่งเสริมสุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้อง 
สุขภาพผู้บริโภค การปอ้งกันโรคและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
การดูแลป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น และกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

248348 สมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ 
 และการออกก าลังกาย           3(2-2-5) 
 Physical Fitness and Exercise for Older  

 person 

 พัฒนาการของร่างกายตามช่วงวัย สรรถภาพ
ทางกายที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงวัย ความแตกต่างทางด้าน
ร่างกายและความคิดของช่วงวัยต่างๆ การดูแลสมรรถภาพ
ทางกายของผู้สูงอายุด้วยการออกก าลังกาย

248351 การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาข้ันพื้นฐาน  

               3(1-4-4) 
 Basic Referee Clinic for Sports 

 การฝึกอบรมผู้ติดสินกีฬาประเภทต่างๆ ขั้น
พื้นฐาน จากผู้ฝึกสอนที่มีความช านาญหรือผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากสมาคมกีฬาโดยเฉพาะ การฝึกประสบการณ์
ผูช่้วยผูต้ัดสินและผูต้ัดสินกฬีา 

248352 การวิเคราะห์การแข่งขันและการสอดแนม 

              3(2-2-5) 
 Game Analysis and Scouting 

 สมรรถนะและทักษะในการแข่งขัน กีฬา
ประเภทต่างๆ การวิ เคราะห์เกมการแข่งขันจากการ
แสดงออกทักษะกีฬา การท านายผลการแข่งขันจากการ
วิเคราะห์ทักษะกีฬา การวิเคราะห์ความสามารถของ
นักกีฬา 
248353 นวัตกรรมการออกก าลังกาย     3(1-4-4) 
 Exercise Innovation  

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการ
ออกก าลังกายในปัจจุบัน หลักทางการกีฬาและการออก
ก าลังกายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการออกก าลังกาย 
การฝกึกีฬา และผูบ้กพรอ่งทางสมรรถภาพทางกาย 

248361 การจัดการแข่งขันกีฬา           3(2-2-5) 
 Sport Organizing 

 ธรรมชาติของกีฬา ขั้นตอนการด าเนินงาน
จัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬา การบันทึกและรายงาน
ผล รูปแบบ วิธีการตัดสินและจัดการแข่งขันแบบต่างๆ ใน
กีฬาแต่ละชนิด การจัดการแข่งขันแบบมีท การจัดการ
แข่งขันแบบแพ้คัดออก การจัดการแข่งขันแบบพบกันหมด 
การจัดการแข่งขันแบบผสม และการจัดการแข่งขัน             
แบบทา้ชิง 
248362 ธุรกิจบริการสุขภาพและการตลาด 

                                                          3(3-0-6) 
 Wellness Business and Marketing 

 ทฤษฎี ปรัชญา และแนวคิดในการจัดการ 
หลักการจัดการ การตลาดและสิทธิประโยชน์  การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดการเฮลคลัปและสปา การจัดการ
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ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและกีฬา การพัฒนาองค์กรและ
วิธีจัดการ  
248363  ธุรกิจตัวแทนนักกีฬา           3(3-0-6)  
 Sports Agency Business 

 ธุรกิจการกีฬาและแนวคิดเก่ียวกับตัวแทน
นักกีฬา รูปแบบและโครงสร้างธุรกิจตัวแทนนักกีฬา 
บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนนักกีฬา  กฎหมายและ
สัญญาที่เก่ียวขอ้ง จริยธรรมและคุณธรรมการเป็นตัวแทน
นักกีฬา 
248364 สังคมวิทยาการกีฬา           3(2-2-5) 
 Sport Sociology  

 ทฤษฎีทางสังคมและชุมุชน การวางแผนและ
การจัดการเก่ียวกับกิจกรรมกีฬาและการออกก าลังกาย
เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนสังคม การอาสาพัฒนาชุมชน  
การวัดสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ การออกโปรแกรมการออก
ก าลังกายเพื่อคนในชุมชน 

248365  อุตสาหกรรมกีฬาการท่องเที่ยว 

 และนันทนาการ           3(2-2-5) 
 Sport Tourism and Recreation Industry 

 ธุรกิจการกีฬา ทอ่งเที่ยวและนันทนาการ การ
ส ารวจความต้องการทางการตลาด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการ การวางแผนการ
ด าเนินการธุรกิจ การวางแผนรูปแบบการน าเที่ยวและการ
จัดการนันทนาการ ทักษะการน าเที่ยวเบื้องต้น การน า
เที่ยวเชิงนันทนาการและกีฬา 
248366  การละเล่นพื้นบ้านไทย และภูมิปัญญา 
 ท้องถ่ิน             3(1-4-4) 
 Thai plays and indigenous knowledge   

 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีต่อการ
ด ารงชีวิตและการสันทนาการ การส่งเสริมและพัฒนาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ประวัติ และการละเล่นพืน้บา้น

248367 การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
 และกลุ่มสัมพันธ์           3(2-2-5) 
 Recreation Activities and Group  

 Dynamics Principle  

 หลักการและประโยชน์ของนันทนาการ 
ประเภทของนันทนาการ ความสัมพันธร์ะหว่างนันทนาการ
และศาสตร์ต่างๆ ทฤษฎีและองค์ประกอบต่างๆที่มีอิทธิพล
ต่อกลุ่มและการรวมกลุ่ม การพัฒนากลุ่ม โครงสร้างของ
กลุ่ม และปฏิสัมพันธข์องสมาชิกภายในกลุ่ม  
248368 ชีวิตและความสุข           3(2-2-5) 
 Life and Happiness  

 ธรรมชาติของชีวิต ความหมายของชีวิตใน
มุมมองทางศาสนาและทางปรัชญา การเกิดขึ้นของ
ความสุขและความทุกข์ในมุมมองต่างๆ  แนวคิดของ
ความสุขในพลวัตของชีวิต การเข้าถึงความสุขอย่างมี
จริยธรรมและมนุษย์ธรรม  
248369 กิจกรรมผจญภัยและการอยู่ค่ายพักแรม 

               3(1-4-4) 
 Adventure Activities and Camping 

 ชนิด ความมุ่งหมายและลักษณะของค่ายพัก
แรม ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรมกับการศึกษา
นอกสถานที่ กิจกรรมที่จัดขึ้น การจัดการ การวัดและ
ประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม และการผจญภัย 

248371 การพัฒนาบุคลิกภาพ           3(2-2-5) 
 Personal Development  

 ความหมาย องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
หล่อหลอมและการพัฒนาบุคลิกภาพ ในด้านอัตมโนทัศน์ 
การพูด การแต่งกาย การแสดงออก กิริยามารยาท และ
การวางตัวในสังคม การมีส่วนร่วมท าประโยชน์เพื่อชุมชน 
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเป็นผู้น าและผู้ตาม 
เพื่ อการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวอย่ า ง มี
ประสิทธภิาพ  
248372 สปาและการนวดเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 
 Spa and Massage for Health  

 ระบบทางสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของ
กล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ 
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กระดูก และข้อต่อ วิธีการนวดแผนไทยตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิธีการยืดข้อต่อตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและ
ธุรกิจสปา 
248381  เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 
 การกีฬา            3(2-2-5) 
   Information Technology for Sport  

 Science 

  ขอบขา่ยของวิทยาศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยา
การกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาการกีฬา จิตวิทยา
การกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา การประยุกต์ใช้ขอบข่าย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต การจัดการ
ฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา  
248382  ผู้ก ากับลูกเสือ           3(2-2-5) 
 Scoutmaster  

  ประวัติและความเป็นมาของกิจการของ
ลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ เทคนิคและวิธีการในการเป็นผู้
ก ากับลูกเสือ การฝกึอบรมผูก้ ากับรู้เสือเบื้องต้น 

248383  เพศศึกษาและโครงการสวัสดิศึกษา 
 ในโรงเรียน            3(2-2-5) 
         Sex Education and Safety Program in 

 School 

   ความแตกต่างทางสรีรวิทยา และจิตวิทยา
การพัฒนาการของ เพศชายและ เพศหญิ ง  การ มี
เพศสัมพันธ์  ที่ปลอดภัย การป้องกันการล่วงละเมิดทาง
เพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โครงการส่งเสริม
สุขภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษา 
248384 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ           3(2-2-5) 
 Health Activities 

 สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกาย
ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ การใช้กิจกรรมการออกก าลังกาย 
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การออกค่าย เพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ หลักโภชนาการเบื้องต้นในการควบคุม
น้ าหนัก การเสริมสมรรถภาพทางกายที่เ ก่ียวข้องกับ
สุขภาพ

248385 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 

              3(2-2-5) 
 Sports Innovation and Technology 

 บทบาท ความส าคัญของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
กีฬาของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สนามกีฬาและสิ่งอ านวยความ
สะดวก การอภิปรายความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการกีฬา หลักและวิธีการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการกีฬา 
248386 การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยหลักสูตร 
 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 

                                            3(2-2-5) 
 Curriculum Development and Curriculum 

  Research for Health Promotion and  

 Exercise 

 หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตรขั้นพื้นฐาน การ
อาชีวศึกษา และการการอุดมศึกษา  การออกแบบ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและเทคนิคการ
วิจัยในการพัฒนาหลักสูตร สถิติเพื่อการวิจัยและการ
จัดท าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร  ส าหรับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 

248387 ยาและส่ิงเสพติด           3(2-2-5) 
 Drugs and Narcotic   

 ยาและสารเคมีในสิ่ ง เสพติดชนิดต่ า งๆ 
ประโยชน์ทางการแพทย์และโทษของยาและสารเสพติดให้
โทษ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกัน การควบคุม ยาเสพติด
ให้โทษในสถานศึกษา 
248388  การสอนกีฬา ออกก าลังกายและส่งเสริม 

 สุขภาพระดับประถมศึกษา       3(2-2-5) 
 Teaching in Sport, Exercise and Health  

 Promotion in Elementary school 

 ปรัชญา แนวคิด  ทฤษฎีการศึกษา ประวัติ
ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทยวิสัยทัศน์และ
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ไ ท ย   ท ฤ ษ ฎี ห ลั ก สู ต ร  
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร  มาตรฐานและ
มาตรฐานช่วงช้ันของหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร
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สถานศึกษา  ความสัมพันธร์ะหว่างหลักสูตรกับการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร  การบริหารจัดการหลักสูตร  
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธกีารสอน 
การจัดการช้ันเรียน การวัดและการประเมิน ทางการการ
ออกก าลังกายและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถม 

248389  การสอนกีฬา ออกก าลังกายและส่งเสริม 

 สุขภาพระดับมัธยมศึกษา         3(2-2-5) 
 Teaching in Sport, Exercise and Health  

 Promotion in High school 

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติ
ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทยวิสัยทัศน์และ
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ไ ท ย  ท ฤ ษ ฎี ห ลั ก สู ต ร  
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร มาตรฐานและ
มาตรฐานช่วงช้ันของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ความสัมพันธร์ะหว่างหลักสูตรกับการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธกีารสอน 
การจัดการช้ันเรียน การวัดและการประเมิน ทางการการ
ออกก าลังกายและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนมัธยม 

248411 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปรับ 

 สมรรถนะทางกาย           3(2-2-5) 
 Science and Technology for Physical 

  Competency Modification  

 หลักการฝึกและรูปแบบการฝึกสมรรถภาพ
ทางกายที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและกีฬา หลักการทาง
สรีรวิทยา โภชนาการ ชีวกลศาสตร์ จติวิทยาการกีฬา เวช
ศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยี ในการออกแบบโปรแกรม
เสริมสร้างสุขภาพกางกาย และโปรแกรมการฝึกกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ เคร่ืองมือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ปรับสมรรถนะทางกาย  
 

 

 

 

248412 นวัตกรรมและงานวิจัยทางสุขภาพ 

 และกีฬา            3(2-2-5)  
 Innovation and Research in Health and  

 Sport 

 ความส าคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวของกับการกีฬา 
การพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมทางสุขภาพและกีฬา 
ด้วยระเบียบวิธีวิจัย สถิติและเคร่ืองมือที่น่าเช่ือถือ รวมไป
ถึงการเขียนรายงานเพื่อน าเสนอต่อสาธารณะ ตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย  
248413   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 และนิสิตอาสา           3(0-6-3) 
         Field Experience and Volunteer Student 

             การปรับสมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้องกับ
สุขภาพและการกีฬา ให้ เหมาะสมและอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน ตลอดจนการฝึกระเบียบวินัย การท างานเป็น
กลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตาม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในด้านกีฬา การออกก าลังกาย และการส่งเสริมสุขภาพ 
โดยการเป็นผู้ตัดสิน ผู้น าการออกก าลังกาย ผู้ออกแบบ
ทางท่าและโปรแกรมการออกก าลังกาย ผูใ้ห้ค าแนะน าการ
ปรับสมรรถภาพทางกาย การออกค่ายอาสา การศึกษาดู
งาน การฝึกพื้นฐานมรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย  
248481 การจัดส่ิงแวดล้อมและช้ันเรียนส่งเสริม 

 สุขภาพและออกก าลังกาย        3(2-2-5) 
  Environment and Classroom  

 Management for Health Promotion and 

 Exercise  

 การบ ริหารจั ดการใน ช้ัน เ รียน  การจั ด
โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน เทคนิค การ
ออกแบบแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การ
ประเมินการจัดช้ันเรียนและแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการสอน
ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย       
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248482 การจัดการเรียนรู้และส่ือการสอนส่งเสริม 

 สุขภาพและการออกก าลังกาย  3(2-2-5) 
 Learning Management and Education  

 Media for Health Promotion and  

 Exercise 

 การออกแบบ เทคนิค และวิธีวิทยา การ
จัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการสอน การออกแบบ
ทดสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การ
ผลิตสื่อ การพัฒนา และใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 

248483  การบริหารพลศึกษาและโปรแกรม 

 พลศึกษา            3(2-2-5) 
 Physical Education Management and  

 Program 

 หลักการบริหาร การประยุกต์ทฤษฎี ในการ
บริหารพลศึกษา และโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน 
หลักการ วิธีการ และขัน้ตอนในการจัดการแขง่ขันกีฬา แต่
ละประเภท การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และการก าหนด
วิธีการแขง่ขันในกีฬาแต่ละประเภท  
248491   การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝกึปฏิบัติ การเป็นผู้น าการออกก าลังกาย 
ผูน้ านันทนาการ บุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับทีมกีฬา หรืองานที่
เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ ใน
องค์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้รวมไปถึงการฝึกสอนพล
ศึกษา 
248492  การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวขอ้
ทางทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ
และการออกก ากังกาย พลศึกษา ทั้งนี้รวมไปถึงรายงาน
การวิจัยที่เป็นผลมาจากการฝกึสอนพลศึกษา

248493 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การ
ส่งเสริมสุขภาพและการออกก ากังกาย พลศึกษา ในฐานะ
พนักงานฝกึหัดในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม           3(2-3-6) 
 Engineering Drawing 

 การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟ
ฟิกส์ การเขยีนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขยีนภาพพิก
ทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม 
การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่นคลี่  การส
เก็ตซ์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการก าหนด
รายละเอียด การเขยีนแบบด้วยคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1           3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics I 

 ระบบแรงและผลลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์
โครงสร้าง จุดเซนทรอยด์และแรงกระจาย ความเสียดทาน 
หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนต์ความ
เฉ่ือยของพื้นที่และมวล พลศาสตร์เบื้องต้น ประกอบด้วย
จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม 

261191 ปฏิบัติการยานยนต์            1(0-3-2) 
 Automotive Workshop 

 ความปลอด ภัย ใน โรงป ฏิบั ติ การทั่ ว ไป 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ค าศัพท์เฉพาะทางช่างในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ วัฏจักรในเคร่ืองยนต์ การจัดวางลูกสูบ
และวาล์วของเคร่ืองยนต์สี่จังหวะ ระบบไอดีและไอเสีย 
ระบบเช้ือเพลิง ระบบควบคุมเคร่ืองยนต์ ระบบไฟฟ้าใน
เคร่ืองยนต์ ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น มลพิษในไอเสีย 
หลักการบ ารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น เคร่ืองจักรกลเกษตร
และการซ่อมบ ารุง 
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261203 แคลคูลัสประยุกต์ใน 

 งานวิศวกรรมเคร่ืองกล           3(3-0-6) 
 Applied Calculus in Mechanical  

 Engineering 

 สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ในงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ ผลการแปลง
ลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ใน
ปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร
และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธย์่อยเบื้องต้น 

261211 เทอร์โมไดนามิกส์          3(3-0-6) 
 Thermodynamics 

 แนวความคดิพืน้ฐานและความรู้เบื้องต้น งาน
และความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน มวลและปริมาตรควบคุม พื้นฐานการ
ถ่ายเทความร้อนและการแปลงผันของพลังงาน กฎข้อที่
สองของอุณหพลศาสตร์และวัฏจักรคาร์โนต์ เอนโทรปี 
กระบวนการย้อนกลับไม่ได้ 
261212 เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์        3(3-0-6) 
 Applied Thermodynamics 

 การน ามาใช้ได้ของพลังงานทางอุณหพล
ศาสตร์ วัฏจักรก าลังไอ วัฏจักรก าลังก๊าซ วัฏจักรท าความ
เย็น ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ ของ
ผสมก๊าซอุดมคติ ของผสมก๊าซ-ไอระเหย ปฏิกิริยาการเผา
ไหม ้

261213 กลศาสตร์ของของไหล           3(3-0-6) 
 Mechanics of Fluids 

 สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล 
ของไหลเคลื่อนที่ สมการเบอร์นูลี จลนศาสตร์ของของไหล 
สนามความเร็ว สนามความเร่ง ปริมาตรควบคุม ทฤษฏี
การขนส่งของเรย์โนลด์ส การวิเคราะห์ปริมาตรควบคุมที่มี
ขนาดจ ากัด สมการสภาพต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม 
สมการโมเมนตัมเชิงมุม สมการพลังงาน การวิเคราะห์มิติ
และความคล้ายคลึง การไหลในทอ่ การไหลแบบคงตัวของ
ของไหลที่กดอัดไม่ได้ การไหลแบบคงตัวของของไหลที่กด
อัดได้เบื้องต้น

261221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2           3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics II 

 สมดุลของโครงกรอบและเคร่ืองมือกล การ
ประยุกต์ใช้ความเสียดทานในเคร่ืองมือกล จลนพลศาสตร์
และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง งานและ
พลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม 

261311 กลศาสตร์ของของแข็ง           3(3-0-6) 
 Mechanics of Solids 

 แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเคน้และความเครียด ภาระในแนวแกน การวิเคราะห์
ความเค้น การวิเคราะห์ความเครียด ภาชนะความดันผนัง
บาง ภาระบิดในเพลา ภาระดัด ความเค้นในคาน ผังแรง
เฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งของคาน การโก่งของเสา 
ภาระผสม วงกลมมอร์และความเค้นผสม เกณฑ์ความ
เสียหาย 

261321 เขียนแบบเคร่ืองกล            2(1-3-4) 
 Mechanical Drawing 

 แบบและกระบวนการผลิต การก าหนดขนาด
รูปลั กษณ์มาตรฐาน  มิติ ของขนาด  ต าแหน่ งและ
ความสัมพันธ์ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทาง
เรขาคณิต เกลียว สกรู อุปกรณ์ยึดที่เป็นเกลียว ลิ่มและส
ไปลน์ หมุดย้ าและการเช่ือม เฟือง สปริง งานท่อ ข้อต่อ 
การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกช้ิน การ
เขี ยนแบบ ช้ินส่ วน เค ร่ืองจั กรกล โดย ใ ช้ โปร แก รม
คอมพิวเตอร ์
261322 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงาน 

 วิศวกรรมเคร่ืองกล           3(2-3-4) 
 Numerical Methods in Mechanical  

 Engineering 

 การหารากของสมการ ระบบสมการเชิงเส้น 
การประมาณค่าในช่วง การถดถอยก าลังสองน้อยที่สุด 
การหาค่าอนุพันธ์และการอินทิเกรตด้วยวิธีการเชิงตัวเลข 
สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย วิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์พื้นฐาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม  
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261323 สถิติและการวัดในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 

                                              3(2-3-6) 
 Statistics and Measurement in  

 Mechanical Engineering 

 ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมาน
ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ หลักการและส่วนประกอบของระบบการวัด 
การสอบเที ย บ เค ร่ือ ง มือวั ด  การวิ เครา ะห์ ค ว าม
คลาดเคลื่อน การวัดปริมาณทางกล ได้แก่ ความเครียด 
แรง ความดัน อัตราการไหล การกระจัด ความเร็ว 
ความเร่ง อุณหภูมิ และความช้ืน 

261324 แมคคาทรอนิกส์           3(2-3-6) 
 Mechatronics 

 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ไมโครคอนโทรเลอร์ 
ตัวควบคุมเชิงตรรกศาสตร์ที่โปรแกรมได้  การเช่ือมต่อ
ระหว่างคอมพิวเตอร์และระบบเคร่ืองกลไฟฟ้า ระบบไฮ
ดรอลิกส์ ระบบนิวเมติกส์ วิทยาการหุ่นยนต์ การเขียน
โปรแกรมควบคุมแขนกลและหุ่นยนต์เคลื่อนที่เบื้องต้น 

261331 การถ่ายเทความร้อน           3(3-0-6) 
 Heat Transfer 

 รูปแบบการถ่ายเทความร้อน การน าความ
ร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน และการ
ประยุกต์ของการถ่ายเทความร้อน เคร่ืองแลกเปลี่ยนความ
ร้อนและการเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน การเดือดและ
การควบแน่น 

261332 กลศาสตร์ของเคร่ืองจักรกล      3(3-0-6) 
 Mechanics of Machinery 

 กลไกและการวิเคราะห์ทางจลนศาสตร์ การ
สังเคราะห์กลไกเบื้องต้น  ชุดเฟืองทด การวิ เคราะห์
ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์แรงพลศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ระบบทางกล สมดุลของเคร่ืองจักรกล 

261333 การออกแบบเคร่ืองจักรกล       3(3-0-6) 
 Machine Design 

 ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
เคร่ืองจักรกล ข้อควรพิจารณาในการออกแบบที่เก่ียวขอ้ง
กับสุขอนามัยและความปลอดภัยของสาธารณชน สังคม 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย สิ่งแวดล้อมและความ
ยั่งยืน สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการเสียหายของวัสดุ การ
เสียหายเนื่องจากภาระคงที่ การเสียหายเนื่องจากภาระผัน
แปร การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล โครงงานออกแบบ 

261334 การส่ันสะเทอืนทางกล           3(3-0-6) 
 Mechanical Vibration 

 ระบบหนึ่งองศาอิสระ การสั่นสะเทือนใน
รูปแบบบิดตัว การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ 
วิธีระบบเทียบเท่า ระบบหลายองศาอิสระ เทคนิคและ
วิธีการลดและควบคุมการสั่นสะเทอืน 

261335 การปรับอากาศ           3(3-0-6) 
 Air-Conditioning 

 คุณสมบัติไซโครเมตริกและกระบวนการของ
อากาศ การประมาณภาระความเย็น ระบบปรับอากาศ
แบบต่างๆ และอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ การกระจาย
ลมเย็นและการออกแบบท่อลม การออกแบบระบบท าน้ า
เย็นและระบบท่อ การออกแบบการระบายอากาศ สารท า
ความเย็น และการออกแบบขนาดทอ่สารท าความเย็น การ
ควบคุมระบบปรับอากาศเบื้องต้น ข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัยส าหรับระบบปรับอากาศ คุณภาพของอากาศใน
อาคาร ประสิทธภิาพด้านพลังงานในระบบปรับอากาศ ข้อ
ควรพิจารณาในการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของสาธารณชน สังคม วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของคนไทย สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

261336 การออกแบบระบบความร้อน    3(3-0-6) 
 Thermal System Design 

 การออกแบบทางวิศวกรรม ข้อควรพิจารณา
ในการออกแบบที่ เ ก่ียวข้องกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของสาธารณชน สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของคนไทย สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน การออกแบบ
ระบบที่เอาไปใช้งานจริงได้ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
ของระบบทางความร้อน สมการความสัมพันธ์ของข้อมูล
การทดลอง การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
อุปกรณ์ความร้อน การจ าลองระบบ การหาเงื่อนไขการ
ท างานที่เหมาะสม 
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261391 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเคร่ืองกล 1  
                                                           1(0-3-2) 
 Laboratory for Mechanical Engineers I 

 การออกแบบการทดลอง การใช้เคร่ืองมือ 
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลข้อมูล การ
จัดท ารายงานผลการทดลอง ปฏิบัติการทดลองทางเทอร์
โมไดนามกิส์ กลศาสตร์ของไหลและกลศาสตร์ของแข็ง 
261392 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเคร่ืองกล 2  
                                                           1(0-3-2) 
 Laboratory for Mechanical Engineers II 

 การออกแบบการทดลอง  การใช้เคร่ืองมือ 
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลข้อมูล การ
จัดท ารายงานผลการทดลอง ปฏิบัติการทดลองทางด้าน
การถ่ายเทความร้อน การปรับอากาศ การสั่นสะเทอืนทาง
กล และการส่งก าลังด้วยของไหล 

261393 ฝึกงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล6 หน่วยกิต 

 Training in Mechanical Engineering 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิศวกรรม เคร่ืองกล
ในสถานประกอบการหรือองคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

261431 การควบคุมอัตโนมัติ           3(3-0-6) 
 Automatic Control 

 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และ
สร้างแบบจ าลองขององค์ประกอบระบบควบคุมเชิงเส้น 
สมรรถนะของระบบควบคุม  เสถียรภาพของระบบ
ป้อนกลับ วิธีการเส้นทางเดินของราก การตอบสนองเชิง
ความถ่ี การออกแบบและชดเชยระบบควบคุม 

261432 การออกแบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย           3(2-3-6) 
 Computer Aided Mechanical  

 Engineering Design 

 การน าคอมพิ ว เตอ ร์ เข้ ามา ช่วย ในการ
ออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาของการไหล การถ่ายเท
ความร้อน การสั่นสะเทือน ความเค้นและความเครียดใน
ช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล การสร้างแบบจ าลองทางกายภาพ

แ ล ะ ก า ร จ า ล อ ง ปั ญ ห า ต่ า ง  ๆ  ใ น ง า น ท า ง
วิศวกรรมเคร่ืองกลและการประยุกต์ใช้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
261440 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  

                                                          3(2-3-6) 
 Energy Conservation and Management 

 หลักการเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัด
การพลังงาน สมดุลพลังงานในการอนุรักษ์ และการจัด
การพลังงาน การอนุรักษพ์ลังงานในระบบแสงสว่าง ระบบ
ไอน้ า ระบบอัดอากาศ ระบบปรับอากาศ การตรวจวัดการ
ใช้พลังงาน เคร่ืองมือและเทคนิคในการตรวจวัด  การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และแผนอนุรักษ์พลังงาน 
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
261441 อาคารใช้พลังงานสุทธิศูนย์       3(2-3-6) 
 Net-Zero Energy Building 

 แนวคิดอาคารใช้พลังงานสุทธิศูนย์  การ
ออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน การเก็บเก่ียวพลังงาน
หมุนเวียน ระบบจัดเก็บพลังงาน ระบบติดตามการใช้
พลังงานในอาคาร ระบบบันทึกขอ้มูลการใช้พลังงาน ระบบ
ควบคุมการใช้พลังงานและระบบแจ้ง เตือน  การจัด
การพลังงานในอาคาร 
261442 โครงข่ายอัจฉริยะส าหรับระบบการจัดการ 
 พลังงานในชุมชน           3(3-0-6) 
 Smart grid for Community Energy  

 Management systems 

 แนวคิดเบื้องต้นของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  
สถาปัตยกรรมของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  การปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า โครงร่างของโครงข่าย
ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ประกอบด้วย ขอบเขตงานด้านการ
ผลิตไฟฟ้า ระบบสายส่ง การจ่ายไฟ ภาระโหลด ระบบ
พลังงานหมุนเวียนเชิงซ้อน สถานีจ่ายไฟส าหรับรถไฟฟ้า 
พลังงานจากอาคารอัจฉริยะ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะกับ
การขับเคลื่อนสู่การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบ
การจัดการพลังงานในชุมชนและการเติบโตสู่สังคมสีเขยีว



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 847 

 

261443 การออกแบบระบบท่อในอาคาร3(3-0-6) 
 Design of plumbing system 

 ระบบท่อประปา การเพิ่มความดันของน้ าใน
ระบบท่อ ระบบท่อระบายน้ าและท่ออากาศ ระบบระบาย
น้ าฝนและรางระบายน้ า ระบบท่อน้ าร้อน และระบบท่อ
ดับเพลิง 
261444 การระบายอากาศเฉพาะที่ 
 และการออกแบบห้องสะอาด    3(3-0-6) 
 Local ventilation and clean room 

  design 

 หลักการเก่ียวกับหลักการระบายอากาศ
เฉพาะที่   ฮูดดูดอากาศ ปัจจัยส าคัญในการเลือกฮูด
ส าหรับออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่  พัดลม
ระบายอากาศ มาตรฐานและการออกแบบห้องสะอาด 
การออกแบบห้องสะอาดทั่วไป แนวทางการก่อสร้างห้อง
สะอาดระดับต่างๆ อุปกรณ์ส าหรับห้องสะอาด แผ่นกรอง
ส าหรับหอ้งสะอาด ชุดปฏิบัติการส าหรับหอ้งสะอาด 

261445 การบริหารงานระบบและการประเมนิ 

 ราคา                           3(3-0-6) 
 Building Service Construction  

 Management and Cost estimation 

 หลักการบ ริหารและจัดการงานระบบ 
กระบวนการก่อสร้างงานระบบ รูปแบบสัญญาและ
โครงสร้างองค์กร การวางแผนการด าเนินงาน การจัดการ
ด้านวัสดุ และทรัพยากร การตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การด าเนินงาน เทคนิคที่ใช้ในการวางแผนและตรวจสอบ
การด าเนินงาน เพิร์ท ซีพีเอ็ม การบริหารด้านการเงินที่ใช้
ในงานก่อสร้าง ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 
พื้นฐานการประมาณราคางานระบบ ระบบปรับอากาศ 
ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง การจัดท างบดุล การ
จัดเตรียมเอกสารเสนอราคา

261450 แหล่งพลังงานทางเลือกและแหล่งพลังงาน 

 หมุนเวียน                           3(3-0-6) 
 Alternative and Renewable Energy  

 Resources 

 ความ รู้พื้ น ฐาน เ ก่ีย ว กับแหล่ งพลั งงาน
ทาง เลื อกและแหล่ งพลั ง งานห มุน เวี ยน  พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานแก๊สชีวภาพ พลังงาน
ลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ า การใช้พลังงาน
หมุนเวียนในชีวิตประจ าวัน  ความรู้เบื้องต้นของการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต ความรู้เบื้องต้นของหลักการประเมิน
คารบ์อนฟรตุพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ ความรู้เบื้องต้นของ
หลักการของพินซ์ และการประยุกต์ใช้งาน 

261451 ระบบกักเก็บพลังงานเบ้ืองต้น   3(2-3-6) 
 Introduction to Energy Storages 

 การกักเก็บพลังงานในรูปความร้อน การกัก
เก็บพลังงานในรูปพลังงานกล การกักเก็บพลังงานในรูป
พลังงานแมเ่หล็กไฟฟ้า การกักเก็บพลังงานในรูปไฮโดรเจน 
การกับเก็บพลังงานในรูปไฟฟ้าเคมีเบื้องต้น ศักยภาพ
ส าหรับการประยุกต์ใ ช้งานในปัจจุบันเ ช่น  การใช้ใน
รถไฟฟ้า การจ่ายไฟนอกโครงข่ายระบบไฟฟ้า และ การ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณความต้องการการ
ใช้พลังงาน 

261452 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงาน3(2-3-6) 
 Energy Harvesting Technology 

 ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ เ ท อ ร์ โ ม อ ะ คู ส ติ ก 
ป ร า ก ฏ ก า รณ์ เ พี ย โ ซ อิ เ ล็ ก ท ริ ก  ป ร า ก ฏ ก า รณ์
แมเ่หล็กไฟฟ้า ปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริก เคร่ืองยนต์
เทอร์โมอะคูสติก การเก็บเก่ียวพลังงานจากเสียง การ
สั่นสะเทือนของฐาน และความแตกต่างของอุณหภูมิ  
แบตเตอร่ีฟิลม์บางส าหรับระบบเก็บเก่ียวพลังงาน การเก็บ
เก่ียวพลังงานส าหรับแหล่งพลังงานของอุปกรณ์ตรวจวัดไร้
สาย ระบบเก็บเก่ียวพลังงานส าหรับระบบอาร์เอฟไอดี 
261453 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง        3(3-0-6) 
 Power Plant Engineering 

 หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวทางใน
การน าไปใช้ การวิ เคราะห์เ ช้ือเพลิงและการเผาไหม้  
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ส่วนประกอบของโรงจักรต้นก าลังไอน้ า กังหันก๊าซและ
เคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน วัฏจักรผลิตความร้อนร่วมและ
ระบบผลิตไฟฟ้า-ไอน้ า เขื่อน โรงจักรต้นก าลังนิวเคลียร์ 
เคร่ืองมือวัดและการควบคุม เศรษฐศาสตร์โรงจักรต้น
ก าลังและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

261454 ไฮโดรเจนและเซลล์เช้ือเพลิง     3(3-0-6) 
 Hydrogen and Fuel Cells 

 บทน าสู่เซลล์เช้ือเพลิงและไฮโดรเจน การผลิต
และการเก็บไฮโดรเจน หลักการเบื้องต้นของเซลล์เช้ือเพลิง 
เซลล์เช้ือเพลิงแบบเกลือคาร์บอเนตหลอมเหลว เซลล์
เช้ือเพลิงแบบออกไซด์แข็ง เซลล์เช้ือเพลิงแบบกรดและ
แบบแอลคาไลน์ เซลล์เช้ือเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตอน การประยุกต์ใช้งานระบบเซลล์เช้ือเพลิงไฮโดรเจน 
ขอ้ก าหนดทางด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางด้าน สังคม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

261455 อากาศพลศาสตร์เบ้ืองต้น         3(3-0-6) 
 Basic Aerodynamics 

 ประวัติและการพัฒนาอากาศยาน หน่วยและ
คุณสมบัติของอากาศ การไหลของอากาศ ปีกในการใช้
งานทางอากาศพลศาสตร์และอุปกรณ์เพิ่มแรงยก แรงทาง
อากาศพลศาสตร์ การขับเคลื่อนอากาศยาน สมรรถนะใน
การบิน เสถียรภาพและการควบคุม ทฤษฏีเบื้องต้น
เก่ียวกับการไหลที่ของไหลยุบตัวได้ 
261456 เทคโนโลยีกังหันลม           3(3-0-6) 
 Wind Turbines Technology 

 บทน าเก่ียวกับกังหันลม อากาศพลศาสตร์
และทฤษฎีโมเมนตัมส าหรับกังหันลมในอุดมคติ โรเตอร์มี
ฝาครอบ วิธีเบรดเอลิเมนโมนเมนตัมแบบดั้งเดิม ภาระ
โหลดและโครงสร้าง แหล่งท่ีมาของภาระโหลดที่กระท ากับ
กังหันลม การจ าลองลม 

261457 เทคโนโลยีของฮีทไปป์           3(3-0-6) 
 Heat Pipe Technology 

 ประวัติและการพัฒนาท่อความร้อน ทฤษฎี
พื้นฐานส าหรับการออกแบบท่อความร้อน ส่วนประกอบ
ของท่อความร้อน การออกแบบท่อความร้อน การผลิต
และการทดสอบท่อความร้อน  การออกแบบเคร่ือง

แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดทอ่ความร้อน ทอ่ความร้อนชนิด
พิเศษ 

261460 เคร่ืองจักรกลของไหล           3(3-0-6) 
 Fluid Machinery 

 ทฤษฎีพื้นฐาน การจ าแนกลักษณะของเคร่ือง
สูบ พัดลมและกังหัน ประสิทธิภาพ กฎความคล้ายคลึง 
ความเร็วจ าเพาะและคุณลักษณะ การเลือกและการติดตั้ง 
แนะน าเคร่ืองจักรกลของไหลประเภทอื่น ๆ เช่น เคร่ืองอัด
อากาศ และเคร่ืองตะบันน้ า 
261461 การออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหาร  
                                                          3(2-3-6) 
 Design of Food Processing Equipment 

 สุขอนามัยในการออกแบบอุปกรณ์แปรรูป
อาหาร การออกแบบอุปกรณ์ล าเลียงและจัดเก็บ, อุปกรณ์
ปรับเปลี่ยนขนาด อุปกรณ์คัดแยกขนาด อุปกรณ์ถ่ายเท
ความร้อน อุปกรณ์ระเหย อุปกรณ์ท าแห้ง ตู้ เย็นและ
อุปกรณ์ส าหรับแช่แข็ง อุปกรณ์ส าหรับการแปรรูปด้วย
ความร้อน อุปกรณ์ขนถา่ยมวล อุปกรณ์บรรจุหบีหอ่ 

261462 การอบแห้งและการเก็บรักษาผลผลิต 

 การเกษตร                           3(2-3-6) 
 Drying and Storage of Agricultural  

 Products 

 พื้นฐานการอบแห้ง  ไซโครเมตริก ความ
ต้านทานการไหลและพัดลม ความช้ืนสมดุล คุณสมบัติทาง
กายภาพและทางความร้อนวัสดุเกษตร การอบแห้งแบบช้ัน
บาง เคร่ืองอบแห้ง หลักการออกแบบเคร่ืองอบแห้งแบบ
ทั่วไป การออกแบบเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนส าหรับ
เคร่ืองอบแห้ง การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
อบแห้ง หลักการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร การระบาย
อากาศในกองเมล็ดพืช การออกแบบถังเก็บเมล็ดพืช 
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261463 การท าความเย็นและระบบห้องเย็น  

                                                          3(3-0-6) 
 Refrigeration and Cold Storage  

 Systems 

 หลักการของการท าความเย็น ก๊าซอัด ระบบ
ท าความเย็นแบบดูดกลืนและระบบอื่น ๆ เคร่ืองอัดไอ 
เคร่ืองระเหย เคร่ืองควบแนน่น ระบบควบคุม ท่อและ
อุปกรณ์ การค านวณภาระความเย็นของห้องเย็น ไซโคร
เมตริกและการระบายอากาศ การออกแบบการไหลเวียน
อากาศและท่อลม ระบบปรับอากาศ การถนอมผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรและอาหารโดยการใช้ห้องเย็น ระบบท า
ความเย็นอุณหภูมิต่ าและเทคนิคการแช่แข็ง 
261464 การออกแบบเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน
                                            3(3-0-6) 
 Heat Exchanger Design 

 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี เ ชิง
ตัวเลข ระเบยีบวิธีวิเคราะห์และวิธทีดลองในการแก้ปัญหา
เก่ียวกับการถ่ายเทความร้อน การประยุกต์หลักการน า 
การพา การแผรั่งสี การควบแน่น การเดือด ความเคน้และ
การสั่นสะเทือนมาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน 

261465 เคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน         3(3-0-6) 
 Internal Combustion Engine 

 พื้นฐานของเค ร่ืองยนต์ เผาไห ม้ภาย ใน 
เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบดิและแบบอัดระเบดิ เช้ือเพลิงและ
การเผาไหม้ ระบบการจุดระเบิด วัฏจักรเช้ือเพลิง-อากาศ
ในอุดมคติ  การอัดบรรจุอากาศ และการไล่ ไอเสีย 
สมรรถนะและการทดสอบ การหล่อลื่น การควบคุมมลพิษ
จากไอเสีย 

261466 การออกแบบระบบท่อ           3(3-0-6) 
 Design of Piping Systems 

 หลักการออกแบบระบบท่อ การก าหนด
ลักษณะของท่อและการให้รหัสใช้งาน วาล์ว ข้อต่อ ปั๊ม 
หม้อไอน้ าและเคร่ืองอัด ระบบท่อในโรงจักรต้นก าลัง 
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร

261470 พื้นฐานชีวกลศาสตร์ส าหรับการออกแบบ 

 ทางวิศวกรรม           3(3-0-6) 
 Basic Biomechanics for Engineering  

 Design 

 แนวคิดด้ านจลน์ศาสตร์และพลศาสตร์
ส าหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของมนุษย์  ชีวกลศาสตร์
ของกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ อวัยวะช่วงบน อวัยวะช่วง
ล่าง กระดูกสันหลัง จลน์ศาสตร์เชิงเส้นและเชิงมุมของการ
เคลื่อนที่ของมนุษย์ ข้อก าหนดทางชีวกลศาสตร์เพื่อการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

261471 การออกแบบอุปกรณ์ออกก าลังกาย  

                                                          3(2-3-6) 
 Fitness Equipment Design 

 ข้อก าหนดในการออกแบบอุปกรณ์กีฬาและ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย ข้อพิจารณาเก่ียวกับหลักชีวกล
ศาสตร์ การประเมินลักษณะเด่นของช้ินส่วนจ าเพาะของ
อุปกรณ์  มาตรฐานอุปกรณ์ออกก าลังกาย ได้แก่ ส่วน
ปอ้งกัน การปกปดิ และการกินพืน้ที่ จุดที่อุปกรณ์มกีารบีบ
รัด การเฉือน การบดอัด การปรับตั้ง และการล็อค มือจับ 
ส่วนรองรับเทา้ ช้ินส่วนที่รับแรง และการส่งผ่านแรง ความ
คงทนของช้ินส่วนอุปกรณ์ต่อโหลดที่กระท า 
261472 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเบ้ืองต้น 

                                             3(2-3-6) 
 Introduction to Assistive Technologies 

 กิจกรรมของมนุษย์  แนวคิดทั่วไปของการ
ออกแบบและการใช้งาน  ประเด็นทางจริยธรรมใน
เทคโนโลยีสิ่ ง ช่วยอ านวยความสะดวก  การส่งผ่าน
สัญญาณให้อุปกรณ์ช่วย การควบคุมปฏิสัมพันธ์ การ
ออกแบบเบาะนั่ง  การออกแบบล้อเข็นและอุปกรณ์
ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว การปรับแต่งยานพาหนะส าหรับ
ผู้พิการ หุ่นยนต์ช่วยอ านวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม
อัจฉริยะ เทคโนโลยีอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงวัย 

261473 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์       3(2-3-6) 
 Finite Element Method 

 พืน้ฐานของระเบยีบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เกณฑ์
ของไฟไนต์เอลิเมนต์ ฟังกชั์นการประมาณในเอลิเมนต์ การ
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วิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหาหนึ่งมิติการ
แบง่โดเมนออกเป็นเอลิเมนต์ การรวมสมการของเอลิเมนต์ 
การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหาสองและ
สามมิติ 
261474 กลศาสตร์การแตกหัก           3(3-0-6) 
 Fracture Mechanics 

 ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก ล ศ า สต ร์ ก า ร แ ต กหั ก 
กลศาสตร์การแตกหักยืดหยุ่นเชิงเส้น  กลศาสตร์การ
แตกหักอิลาสติก-พลาสติก กลไกการแตกหักในวัสดุ การ
เติบโตของรอยร้าวล้า การประเมินการคงสภาพของ
โครงสร้าง 
261475 วัสดุเชิงประกอบ           3(3-0-6) 
 Composite Materials 

 คุณสมบัติทั่วไปของวัสดุคอมโพสิต ข้อดี  
ข้อเสีย แนวโน้มของการใช้งาน องค์ประกอบพื้นฐาน 
คุณสมบัติของเส้นใย เมตริกซ์ การยึดกันของวัสดุเชิง
ประกอบ วัสดุยึดประสานกระบวนการหรือกรรมวิธีขึ้นรูป
วัสดุเชิงประกอบ ความเป็นสปริง ความแข็งแรง การ
ขยายตัวเนื่องจากความช้ืน และอุณหภูมิ ทฤษฎีกลศาสตร์
ของวัสดุคอมโพสิต ทฤษฎีแผ่นเรียงช้ันลามิเนต ทฤษฎี
ความเสียหายและความแข็งแรงของแผน่เรียงช้ัน ความเคน้
เขเ้ฉพาะจุด 

261476 หลักของกลศาสตร์ของแข็ง       3(3-0-6) 
 Principles of Solid Mechanics 

 บทน าเก่ียวกับคาร์ทีเชียนเทนเซอร์ ทฤษฎี
ความเค้นและความเครียดในสองมิติและสามมิติ กฎของ
ฮุค การประยุกต์ใช้วิธีพลังงาน ทฤษฎีการเสียหาย สภาพ
พลาสติกขัน้แนะน า การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 

261480 อุปกรณ์ขับเคล่ือนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ 

                                            3(2-3-6) 
 Robot Actuators and Sensors 

 ระบบควบคุมหุ่นยนต์ เบื้องต้น  หลักการ
ท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ โซลินอยด์ อุปกรณ์
ขับเคลื่อนขนาดจิ๋ว เอนโคดเดอร์ โซน่าร์ อินฟาเรด พร็อก
ซิมิตี้เซนเซอร์และไมโครคอนโทรเลอร์การใช้อุปกรณ์

ขับเคลื่อน อุปกรณ์ตรวจวัดและไมโครคอนโทรเลอร์ในการ
ออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส์ 
261481 หุ่นยนต์เคล่ือนที่เบ้ืองต้น          3(3-0-6) 
 Introduction to Mobile Robots 

 การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์  จลนศาสตร์ของหุน
ยนต์เคลื่อนที่  เซนเซอร์และอุปกรณ์ขับเคลื่อนส าหรับ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 
261482 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบ้ืองต้น    3(3-0-6) 
 Introduction to Industrial Robots 

 หลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ไป
ข้างหน้าของแขนกล เมตริกซ์หมุน ต าแหน่ง ความเร็วและ
ความเร่ง จลนศาสตร์ย้อนกลับของแขนกล วิธีการจาโค
เบียน สมการการเคลื่อนที่ของแขนกล การควบคุมการ
เคลื่อนที่และการควบคุมแรงของแขนกล อุปกรณ์วัดและ
การแปลงสัญญาณ ระบบขับเคลื่อนและส่งก าลัง ระบบ
หุ่นยนต์เฉลียวฉลาด 

261483 หุ่นยนต์อากาศยานเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
 Introduction to Flying Robots 

 ประวั ติ ก า ร ใ ช้หุ่ น ยนต์ บิ น หล าย ใบพั ด 
ภาพรวมชุดอุปกรณ์ส า เ ร็จ รูปที่ มีขายในท้องตลาด 
พลศาสตร์ของการการบนิ การออกแบบตัวเคร่ือง มอเตอร์
และใบพัด ระบบให้พลังงาน เซนเซอร์บอกต าแหน่ง การ
ควบคุมการบนิ การประเมินสมรรถนะ 
261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  

                                                          3(3-0-6) 
 Selected Topics in Mechanical  

 Engineering 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจที่ เ ป็น
ปั จ จุ บั น  เ ทค โน โลยี ห รื อ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ใ น ง า น
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

261491 การเตรียมโครงงานทาง 
 วิศวกรรมเคร่ืองกล            1(0-3-2) 
 Mechanical Engineering Pre-Project 

 ก า ร เ ลื อ ก หั ว ข้ อ โ ค ร ง ง า น ท า ง
วิศวกรรมเคร่ืองกล วรรณกรรมปริทัศน์ วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้อง  กฎหมาย 
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พระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับวิศวกร
เคร่ืองกล จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ การวางแผนการด าเนิน
โครงงานและการประมาณค่าใช้จ่าย  การจัดเตรียม
ขอ้เสนอโครงงาน การน าเสนอขอ้เสนอโครงงาน 

261492 โครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล       2(0-6-3) 
 Mechanical Engineering Project 

 การด าเนินงานตามแผนที่ระบุในข้อเสนอ
โครงการ การรายงานความก้าวหน้าโครงการ การ
วิเคราะห์ผลกระทบของโครงการในบริบทที่เก่ียวกับโลก 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม การเขียนรายงาน
โครงงาน การน าเสนอโครงงาน 

262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน           4(3-3-8) 

 Fundamental of Electrical Engineering 

 การวิ เคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดัน กระแสและก าลัง 
หม้อแปลง หลักการเบื้องต้นของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้มอเตอร์ หลักการ
ของระบบสามเฟส ทฤษฎีการส่งก าลังไฟฟ้า ความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าพืน้ฐาน 

262211  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1        3(3-0-6) 

  Electric Circuit Analysis I 

  องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์โนดและเมช 
ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน ความเหนี่ยวน า และความจุ
ไฟฟ้า วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง แผนภาพ             
เฟสเซอร์ วงจรก าลังกระแสสลับ ระบบสามเฟส 

262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า           3(3-0-6) 

 Electromagnetic Fields 

 การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมบ์ กฎ
ของเกาส์ สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิเล็กทริก ความจุ 
กระแสการพาและกระแสการน า  ความต้านทาน 
สนามแม่เหล็กสถิต  วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวน า  
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผันตามเวลา  สมการของ              
แมกซ์เวลล์ 

262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล          3(2-3-6) 

 Digital Circuit Design 

 ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตชิง พีชคณิตบูลีน 
รหัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด ตาราง
ความจริง วิธีการลดรูปฟังก์ชันบูลีนและวงจรตรรกเชิง
ผสม มัลติเพลกเซอร์และดีมัลติเพลกเซอร์ วงจรเข้ารหัส
และถอดรหัส วงจรบวกและลบ วงจรเชิงล าดับ ฟลิป-ฟล
อบ วงจรนับ รีจิสเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไมโคร
โพรเซสเซอร์ 
262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2        3(3-0-6) 

 Electric Circuit Analysis II 

 สมการว งจร ไฟฟ้ า  ว ง จร เ ชิ ง เ ส้ นที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา การวิเคราะห์โดยใช้โนดและเมช 
ฟังกชั์นถ่ายโอน กราฟของโบเด การวิเคราะห์โพลและซีโร่ 
ผลตอบสนองความถ่ีและตัวกรอง การแปลงลาปลาซ การ
วิเคราะห์วงจรในโดเมนลาปลาซ วงจรขา่ยสองพอร์ต 

262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า            1(0-3-2) 

 Electric Circuits Laboratory 

 การทดลองเก่ียวกับวงจรไฟฟ้า เคร่ืองวัดและ
การวัดทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ การจ าลองวงจรเบื้องต้น 

262216  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม           4(3-3-8) 

  Engineering Electronics 

  อุปกรณ์ก่ึงตัวน าต่างๆ ความสัมพันธ์ของ
กระแส-แรงดันและคุณลักษณะเชิงความถ่ีของอุปกรณ์  
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และ
ออกแบบว ง จ รบี เ จ ที  ม อ ส  ซี ม อส แล ะ ไ บ ซีมอส
ทรานซิสเตอร์ โอเปอเรช่ันแนลแอมปลิฟายเออร์และการ
ประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์ก่ึงตัวน าต่างๆ 
ความสัมพันธ์ของกระแส-แรงดันและคุณลักษณะเชิง
ความถ่ีของอุปกรณ์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรบีเจที มอส ซีมอส
และไบซีมอสทรานซิสเตอร์ โอเปอเรช่ันแนลแอมปลิฟาย
เออร์และการประยุ กต์ ใ ช้งาน  โมดูลแหล่ งจ่ าย ไฟ 
ปฏิบัติการเก่ียวกับอุปกรณ์ก่ึงตัวน าต่างๆ ความสัมพันธ์
ของกระแส-แรงดันและคุณลักษณะเชิงความถ่ีของ
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อุปกรณ์ วงจรไดโอด วงจรบเีจท ีมอส ซีมอสและไบซีมอส
ทรานซิสเตอร์ วงจรโอเปอเรช่ันแนลแอมปลิฟายเออร์ 
โมดูลแหล่งจ่ายไฟ 

262221 เคร่ืองวัดและการวัดทางไฟฟ้า   3(3-0-6) 

 Electrical Instruments and Measurements 

  หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การ
จ าแนกประเภทและลักษณะของเคร่ืองมือวัด การวิเคราะห์
การวัด การวัดกระแสและแรงดันด้วยเคร่ืองมือวัดแบบแอ
นะล็อกและดิจิทัล การวัดก าลัง การวัดตัวประกอบก าลัง 
การวัดพลังงาน การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวน า 
และความจุ การวัดความถ่ีและช่วงคาบเวลา สัญญาณ
รบกวน ตัวแปลง การปรับเทยีบ 

262241 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1           3(3-0-6) 

 Electrical Machines I 

 พลังงานและการแปลงผันพลังงาน  แรง
แมเ่หล็ก แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า วงจรแมเ่หล็ก กระแส
ไหลวน และฮีสเตอริซิส หลักการแปลงผันพลังงาน
แม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก 
หม้อแปลงไฟฟ้าและการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งเฟสเดียว
และสามเฟส วิธีการควบคุมและการใช้งานของหม้อแปลง
ไฟฟ้า คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบอุดมคติและ
แบบใช้งานจริง วงจรสมมูล หม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับ
เคร่ืองมือวัด แนวคิดพื้นฐานของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 
หลักการของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าหมุน หลักการของการ
แปลงผันพลังงานไฟฟ้าเชิงกลในเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรง โครงสร้างของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
และการพันขดลวด คุณลักษณะของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
และมอเตอร์กระแสตรง วิธีการเร่ิมเดินมอเตอร์กระแสตรง 
วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง การควบคุม
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงด้วยอิเล็กทรอนิกส์และการ
ประยุกต์ใช้งาน 

262271  สัญญาณและระบบ           3(3-0-6) 

 Signal and Systems 

 สัญญาณและระบบต่อเนื่องทางเวลาและไม่
ต่อเนื่องทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 
การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงฟูริเยร์ การแปลงลา
ปลาซและการแปลงซี การประยุกต์ใช้งานสัญญาณและ

ระบบ เทคนิคที่ทันสมัยส าหรับวิเคราะห์สัญญาณและ
ระบบวงจรปรับสภาพสัญญาณ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
การประมวลสัญญาณดิจิทัล 

262300  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 เพื่อชุมชน                              3(2-3-6) 
 Creativity and Innovation for Community 

 บทน าสู่เคร่ืองยนต์นวัตกรรม กระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์ การตีกรอบโจทย์ปัญหาของชุมชน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหรือสาขาที่เก่ียวข้องเพื่อหา
วิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาข้อเสนอโครงงาน
ขนาดเล็ก ส าหรับผลิตนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ 

              3(2-3-6) 

 Microcontrollers and Applications 

 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น หน่วยความจ า  
อินพุต/เอาต์พุต และอุปกรณ์รอบข้าง เคร่ืองมือส าหรับ
พัฒนาไมโครคอนโทรเลอร์ ตัวแปลโปรแกรมและแก้
จุดบกพร่อง ระบบขัดจังหวะ การต่อประสานของตัวรับรู้
และอุปกรณ์การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทลเลอ ร์ใน
ระบบ อัตโนมัติและควบคุม 

262323 ระบบควบคุม           4(3-3-8) 

 Control Systems 

 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ 
ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจ าลองของระบบบนปริภูมิเวลาและ
ปริภูมิความถ่ี แบบจ าลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัต
ของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง การ
ควบคุมวงเปิดและการควบคุมวงปิด การควบคุมปอ้นกลับ
และความไว ชนิดของการควบคุมป้อนกลับ หลักการและ
เงื่อนไขของเสถียรภาพระบบ วิธีการของการทดสอบ
เสถียรภาพ 

262342 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 2           3(3-0-6) 

 Electrical Machines II 

 การแปลงผันพลังงานในเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า
กระแสสลับ สนามแม่เหล็กหมุน โครงสร้างทั่วไปของ
เค ร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ  คุณลักษณะของ
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส การควบคุมและการ
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ประยุกต์ใช้งาน สมรรถนะในสภาวะอยู่ตัว การต่อขนาน
มอเตอร์แบบซิงโครนัส โครงสร้างและคุณลักษณะของ
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน าทั้งชนิดเฟสเดียวและ
สามเฟส  การควบคุมและการประยุกต์ ใ ช้งานของ
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน า มอเตอร์ส าหรับงาน
พิเศษ หลักการเบื้องต้นของมอเตอร์เหนี่ยวน าเชิงเส้น 
วิธีการเร่ิมเดินมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสและมอเตอร์
ซิงโครนัส การป้องกันของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า  การ
วิเคราะห์เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะไมอ่ยู่ตัว 

262343 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง           4(3-3-8) 

 Power Electronics 

 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
หลักการของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าชนิดต่างๆ วงจร
แปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
วงจรแปลงผัน ก าลั ง ไฟฟ้ า กระแสสลับ เป็ น ไ ฟฟ้ า
กระแสสลับ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ ปฏิบัติการเก่ียวกับคุณลักษณะของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า
ชนิดต่างๆ - วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ
เป็ น ไฟฟ้ ากระแสสลับ  ว งจรแปลงผันก าลั ง ไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 

262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 1(0-3-2) 
 Electrical Power Engineering Laboratory I 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับคุณลักษณะของหม้อแปลง
ไฟฟ้า เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า
กระแสสลับ มอเตอร์ซิงโครนัส  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ซิงโครนัส การควบคุมมอเตอร์ 
262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า          3(3-0-6) 

 Electrical System Design 

 แนวคิดพื้นฐานด้านการออกแบบ กฎและ
มาตรฐาน รูปแบบการจ าหน่ายก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล ทางเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเคร่ืองส าเร็จ 
การค านวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและการ
ออกแบบวงจรชุดตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรแสง

สว่างและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ 
รายการโหลด รายการสายป้อนและประธาน ระบบ
ก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การค านวณกระแสวงจรลัด ระบบต่อ
ลงดินส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า 
262347 ระบบไฟฟ้าก าลัง           3(3-0-6) 

 Electrical Power System 

  โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง  วงจรก าลัง
กระแสสลับ ระบบต่อหน่วย ลักษณะเฉพาะเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าและแบบจ าลอง ลักษณะเฉพาะหม้อแปลงก าลังและ
แบบจ าลอง  พารามิ เตอ ร์สายส่ งและแบบจ า ลอง 
พารามิเตอร์เคเบิลและแบบจ าลอง หลักมูลของการไหล
ภาระ หลักมูลของการค านวณความผิดพรอ่ง 
262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย   3(3-0-6) 

 Power Plant and Substation 

 เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอ
น้ า โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
โรงไฟฟ้าพลังน้ า  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  แหล่งพลังงาน
หมุนเวียน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย บริภัณฑ์ของสถานี
ไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย สถานีไฟฟ้าย่อย
อัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบ
ต่อลงดิน 

262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Signal Processing 

 สัญญาณต่อเนื่องทางเวลาและไม่ต่อเนื่อง
ทางเวลา การวิเคราะห์สเปกตรัม เดซิเมชันและการ
ประมาณค่าในช่วง การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง การ
แปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง วิธีความน่าจะเป็นในการ
ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล  การออกแบบตัวกรอง
สัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนองอิมพัลส์จ ากัดและไม่
จ ากัด ระบบหลายอัตราและคลังตัวกรอง การแปลงเวฟ
เลตแบบไม่ต่อเนื่อง  แนะน าการประยุกต์ใช้งานการ
ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล เช่น การประมวลผลภาพ การ
ประมวลผลทางเสียงพูดและเสียง การประมวลผลแบบ
แถวล าดับและอื่นๆ 
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262373 หลักการส่ือสาร           3(3-0-6) 

 Principle of Communication 

 รูปแบบการสื่อสาร แบบมีสายหรือสายเคเบิล
และแบบไร้สายหรือคลื่นวิทยุ หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับ
สัญญาณและระบบ สเปกตรัมของสัญญาณและการ
ประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงอนุกรมฟูเรียร์ การ
มอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก เอเอ็ม ดีเอสี เอสเอสบี เอฟ
เอ็ม เอ็นบีหรือดับเบิลยูบีเอฟเอ็ม พีเอ็ม สัญญาณรบกวน
ในการสื่อสารแอนะล็อก การมอดูเลตไบนารีเบสแบนด์  
ทฤษฎีสุ่มไนควิสและการควอนไตเซซ่ัน การมอดูเลตแอ
นะล็อกพัลส์ การมอดูเลตรหัสพัลส์ (พีซีเอ็ม) การมอดูเลต
เดลต้า (ดีเอ็ม) การมัลติเพล็กซ์ หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับ
สายส่ง การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ ส่วนประกอบและการ
สื่อสารคลื่นไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารใย
แก้วน าแสง 
262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมส่ือสาร 1     1(0-3-2) 

  Communication Engineering Laboratory I 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับการมอดูเลตสัญญาณแอ
นะล็อก เอเอ็ม เอฟเอ็ม ลักษณะเฉพาะของสายน า
สัญญาณ การหน่วงทางเวลาของสายน าสัญญาณ การ
แมตช์อิมพีแดนซ์  ปฏิบัติการเ ก่ียว กับการมอดู เลต
สัญญาณดิจิทัล 

262375 การส่ือสารข้อมูลและโครงข่าย  3(3-0-6) 

 Data Communication and Networking 

 หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายข้อมูล สถาปัตยกรรมของเครือข่ายข้อมูล
แบบช้ัน โปรโตคอลและการส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด 
แบบจ าลองของความล่าช้าในการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายข้อมูล การส่งข้อมูลแบบใช้ตัวกลางในการส่ง
ข้อมูลร่วมกัน การควบคุมการไหลของข้อมูล การควบคุม
ข้อผิดพลาด ระบบเครือข่ายข้อมูลบริเวณเฉพาะที่  การ
เช่ือมต่อเครือข่ายแบบสลับช่องทางการสื่อสาร การเลือก
เส้นทางในเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเครือข่ายข้อมูล ระบบเครือข่ายข้อมูล
แบบกลุ่มเมฆ สถาปัตยกรรมและระบบของการสื่อสาร
ขอ้มูล มาตรฐานการสื่อสารขอ้มูล 

262376 การส่ือสารดิจิทัล           3(3-0-6) 

 Digital Communication 

 ทบทวนความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม 
ช่องสัญญาณ แถบความถ่ีไนควิสต์น้อยที่สุด การตรวจจับ
สัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนขาวแบบบวก การ
มอดูเลตสัญญาณดิจิทัล ซิกมาเดลต้า การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ การซิงโครไนเซซ่ัน อีเควไลเซซ่ัน หลักการ
เบื้องต้นของทฤษฎีข่าวสารข้อมูล การเขา้รหัสแหล่งก าเนิด  
การเข้ารหัส ช่องสัญญาณ ระบบช่องสัญญาณและ
คลื่นพาห์แบบหลายทาง เทคนิคการกระจายสเปกตรัม  
การจางหายของสัญญาณจากการแพร่หลายเส้นทาง
262391 ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-9-5) 

 Training in Electrical Engineering 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน 

262424   ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ      3(3-0-6) 

          Sensors and Transducers 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวัดและอุปกรณ์
ควบคุม ตัวแปลงแบบแอนะลอกและดิจทิัล เทคนิคการวัด
แรงดัน อุปกรณ์วัดความดันแตกต่าง การวัดการไหลของ
ของไหลรวมถึงมิเตอร์ปฐมภูมิ มิเตอร์ทุติยภูมิและวิธีการ
พิเศษ การวัดอุณหภูมิรวมถึงวิธีการที่ไม่ใช่ไฟฟ้าวิธีการ
ไฟฟ้าและวิธกีารแผรั่งสี รูปแบบของการวัดระดับของเหลว 
การวัดระดับของเหลวโดยตรง การวัดระดับของเหลวโดย
อ้อมรวมถึง วิธีความดันอุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธี
พิเศษ ตัวควบคุมในปัจจุบัน 

262425 การควบคุมส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
              3(3-0-6) 

 Control in Power Electronics 

 วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิวเอ็ม 
หลักการควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิว
เอ็ม เทคนิคพีดับบลิวเอ็มส าหรับวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า
แบบแหล่ งจ่ ายแรงดั น  การควบคุมพี ดั บบลิ ว เอ็ ม
อินเวอรเ์ตอร์ การควบคุมพีดับบลิวเอ็มเรคติไฟร์เออร์ การ
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ควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิวเอ็มด้วย
การควบคุมแบบชาญฉลาด 

262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 Industrial Automation Systems 

 ความ รู้ เบื้ องต้น เ ก่ียว กับการควบคุมใน
อุตสาหกรรม เงื่อนไขสัญญาณแอนะล็อก เงื่อนไข
สัญญาณดิจิทัล ตัวตรวจรู้และตัวแปลง ตัวควบคุมแอ
นะล็อก ตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุมล าดับ ตัวควบคุม
ตรรกสามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การท าโปรแกรมพี
แอลซี การต่อประสานพีแอลซี การประยุกต์พีแอลซีใน
ระบบอัตโนมัติ 
262427  การออกแบบเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 
                                                          3(3-0-6) 

            Electrical Machine Design 

  การออกแบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับ
เคร่ืองจักรกล เช่น การพัฒนาความเข้าใจความสัมพันธ์
ของ ขนาดและพิกัดของเคร่ืองจักรกล การแนะน าหลักการ
และเทคนิคของการออกแบบการพันอย่างเหมาะสม 
เทคนิคการออกแบบเคร่ืองจักรกลแบบแม่เหล็กถาวรและ
การค านวณคา่ความเหนี่ยวน า  
262429 การขับเคล่ือนทางไฟฟ้า           3(3-0-6) 

 Electric Drives 

 องค์ประกอบการขับ เคลื่ อนทาง ไฟฟ้ า 
คุณลักษณะของโหลดชนิดต่างๆ ขอบเขตการท างานของ
การขับเคลื่อน วิธีการต่างๆของการหยุดมอเตอร์ การส่ง
ก าลังและการเลือกขนาด คุณลักษณะแรงบิด-ความเร็ว
ของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ การขับเคลื่อนมอเตอร์ดีซี 
การขับเคลื่อนมอเตอร์เอซี ระบบขับเคลื่อนแบบเซอร์โว 
การประยุกต์การขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 
262431   การควบคุมดจิิทัล           3(3-0-6) 

    Digital Control 

        ทฤษฎีพื้ นฐานของการ ชักตัวอย่ า ง และ
การควอนไทช์ การวิเคราะห์โดเมนความถ่ี การแปลงซี 
ผลตอบสนองช่ัวครู่และการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดของ
ระบบ หลัก เกณฑ์การแปลงแอนะล็ อกเป็นดิ จิ ทั ล 
หลักเกณฑ์การแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก หลักเกณฑ์

ทั่วไปในการออกแบบระบบควบคุมข้อมูลชักตัวอย่าง การ
วิเคราะห์ปริภูมิสถานะ  สมการปริภูมิสถานะ การหาผล
เฉลยสมการปริภูมิสถานะ 
262441 ยานยนต์ไฟฟ้า            3(3-0-6) 

 Electric Vehicles  

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้า ยาน
ยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด 
คอนเวอร์เตอร์ก าลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า 
ระบบกักเก็บพลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า การอัดประจุ
แบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า วิธีการควบคุมก าลังไฟฟ้า
และการจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้า 
262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2 

                                                           1(0-3-2) 

 Electrical Power Engineering  

 Laboratory II 

 การทดลองเก่ียวกับคุณลักษณะของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงสามเฟสและสายส่ง หม้อแปลง
แรงดันและหม้อแปลงกระแส รีเลย์ป้องกัน การป้องกัน
สายส่ง การต่อลงดิน 

262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง     3(3-0-6) 

 Power System Protection 

 พื้นฐานการป้องกันในทางปฏิบัติ หม้อแปลง
เคร่ืองมือวัดและตัวแปลง อุปกรณ์ป้องกันและระบบการ
ป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน 
การป้องกันผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบ
ระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบน าร่อง การ
ป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า การปอ้งกันเขตบัส หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับ
อุปกรณ์ปอ้งกันดิจิทัล 

262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง           3(3-0-6) 

  High Voltage Engineering 

  การใช้แรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้า
ก าลัง การผลิตแรงสูงส าหรับการทดสอบ เทคนิคการวัด
แรงสูง เทคนิคการฉนวนและความเครียดของสนามไฟฟ้า 
การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส ไดอิเล็กทริกแข็งและเหลว 
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เทคนิคการทดสอบแรงสูง ฟ้าผ่าและการป้องกัน การจัด
สัมพันธข์องฉนวน 

262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง            3(3-0-6) 

 Illumination Engineering 

 ปริมาณการแผ่ รั งสีทางแม่ เหล็กไฟฟ้า 
ปริมาณแสงสว่าง แสงและสีของแสง หลอดไฟฟ้าและดวง
โคมไฟฟ้า การวัดแสงสว่าง การควบคุมแสง คุณสมบัติ
ทางแสงของวัสดุก่อสร้าง การค านวณและออกแบบระบบ
แสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร 

262454 การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า 
              3(3-0-6) 

 Electrical Estimation and System  

 Design 

  แบบระบบไฟฟ้าและข้อก าหนดประกอบแบบ 
แผนภาพเส้นเดียว แผนภาพไรเซอร์และแผนภาพรีเลย์ 
ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก การประมาณ
ปริมาณ รูปแบบการเตรียมข้อมูล ราคาพื้นฐาน ราคา
แรงงาน การปรับแต่งราคา การวิเคราะห์ทางด้านแรงงาน
และตัวอย่างการประมาณราคา 
262455 การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ 
 ในระบบไฟฟ้าก าลัง           3(2-3-6) 

 Computer Analysis in Electrical Power  

 System 

 การจ าลององค์ประกอบในระบบไฟฟ้าก าลัง 
การวิเคราะห์การไหลโหลด การศึกษาระบบที่เกิดความผิด
พร่อง การจ าลองเสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลัง  การ
วิเคราะห์สภาวะช่ัวครู่ทางแม่เหล็กไฟฟ้า การประมาณ
สถานะของระบบไฟฟ้าก าลัง การทดลองเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการประยุกต์ในระบบไฟฟ้าก าลังและ
การจ าลองกรณีศึกษา 
262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า          3(3-0-6) 

 Electrical Safety 

 อันตรายจากไฟฟ้าและมาตรการความ
ปลอดภัย สาเหตุของอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและการบาดเจ็บ 
ไฟฟ้าดูด แรงดันก้าวและแรงดันแตะ การปล่อยประจุไฟฟ้า

สถิต (อีเอสดี) ประกายไฟจากอาร์กไฟฟ้าและการป้องกัน 
การแยกทางไฟฟ้า การต่อลงดินในทางปฏิบัติ การต่อฝาก
และการชิลด์  การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
อุปกรณ์ป้องกันวงจร แนวทางความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ส าหรับระบบแรงดันต่ าและแรงดันสูง ความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้าในสถานที่ท างาน 

262457  การป้องกันฟ้าผ่า                    3(3-0-6)  

          Lightning Protection 

   ตัวแปรฟ้าผ่า การป้องกันเพื่อต้านทานเสิร์จ
ฟ้าผ่า ระบบการป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ระบบการป้องกัน
ฟ้าผ่าภายใน การป้องกันฟ้าผ่าสายส่ง การป้องกันฟ้าผ่า
เสาโทรคมนาคม การทดสอบแรงสูงและกระแสสูง 
แบบจ าลองล าฟ้าผ่าย้อนส าห รับการประยุกต์ด้ าน
วิศวกรรม 

262458 วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 
              3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence Techniques in  

 Power Systems 

  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิธีปัญญาประดิษฐ์  
ระบบฐานความรู้  ฟัซซีลอจกิ โครงขา่ยประสาทเทยีม การ
ค านวณเชิงวิวัฒนาการ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ระบบ
ฐานความรู้ส าหรับการแสดงสภาวะ  วิธีปัญญาประดิษฐ์
ส าหรับการควบคุมแรงดันและการควบคุมความถ่ี วิธี
ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับระบบการป้องกัน โครงข่าย
ประสาทเทียมส าหรับการประมาณความปลอดภัยสถิต 
การวางแผนซ่อมบ ารุงส าหรับโครงข่ายสายส่งก าลังโดยใช้
การโปรแกรมพันธุกรรม ระบบอัจฉริยะส าหรับการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
262459 วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง 
              3(3-0-6) 

 Power Switching Converters 

 พื้นฐานของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบ
สวิตชิงชนิดต่างๆ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง
ชนิดมีหม้อแปลง วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบอินเตอร์
ลีฟ วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิตช์คาปาซิเตอร์ การ
ควบคุมวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบสวิต ชิง  การ
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วิเคราะห์ทางพลวัตรของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบ
สวิต ชิง  การจ าลองการท างานของวงจรแปลงผัน
ก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง  การออกแบบวงจรแปลงผัน
ก าลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง 
262461  สมาร์ตกริดเบ้ืองต้น           3(3-0-6) 

 Introduction to Smart Grid 

สมาร์ตกริดเบื้องต้น โครงสร้างของสมาร์ตกริด เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
สมาร์ตมิเตอร์  การผลิตแบบกระจายจากพลั งงาน
หมุนเวียน ระบบสะสมพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และควบคุมในสมาร์ตกริด 

262462 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย    3(3-0-6) 

 Distributed Generation Systems 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจาย เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย เทคโนโลยี
แบบทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน  การเช่ือมโยงกริด 
ผลกระทบทางเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายใน
ระบบจ่ายไฟฟ้า ความสูญเสีย โพรไฟล์แรงดัน ความ
เช่ือถือได้ การป้องกัน การไหลของโหลด สมาร์ตกริด 
ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ 
262463 พลังงานหมุนเวียน           3(3-0-6) 

 Renewable Energy 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบพลังงานและ
ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของทรัพยากร
หมุนเวียน ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานแบบทั่วไป
กับพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เช่น 
ดวงอาทิตย์ ลม มวลชีวภาพ ความร้อนใต้พิภพ แก๊ส
ชีวภาพ ขยะชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์เช้ือเพลิง ตัวสะสม
พลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายด้านพลังงาน
หมุนเวียน ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ 
262464 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  

              3(3-0-6) 

 Energy Conservation and Management 

 หลักการเบื้องต้นของประสิทธิภาพพลังงาน 
หลักการของประสิทธิภาพพลั งงานในอาคารและ
อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและขอ้บังคับของ

การอนุรักษพ์ลังงาน การวิเคราะห์และการจัดการพลังงาน
ในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคการใช้ประสิทธิภาพ
พลังงานในระบบแสงสว่าง การท าความร้อนและการ
ระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (เอชวีเอซี) มอเตอร์
อุตสาหกรรม ระบบผลิตพลังงานร่วม การวัดและการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และการจัด
การพลังงาน 

262472 อิเล็กทรอนิกส์การส่ือสาร         3(3-0-6) 

 Communication Electronics 

 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรการ
มอดูเลตแอมพลิจูด วงจรการมอดูเลตความถ่ี วงจรการ
มอดูเลตสัญญาณดิจิทัล วงจรการสื่อสาร วงจรการ
เข้ารหัส วงจรการส่งแบบดิจิทัล วงจรสื่อสารเครือข่าย 
สายส่ง การแผข่องคลื่น สายอากาศ ทอ่นาคลื่นและเรดาร์ 
ไมโครเวฟและเลเซอร์ โทรทัศน์ เส้นใยน าแสง 
262473 การส่ือสารบรอดแบนด์            3(3-0-6) 

 Broadband Communication 

 หลักการของโครงข่ายการสื่อสารแบบบรอด
แบนด์ส าหรับระบบสลับวงจรของชุมสายโทรศัพท์  
โทรศัพท์แบบวีโอไอพี  โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายวง
กว้าง เอทีเอ็ม วีพีเอ็น เอฟดีดีไอ ดีเอสแอล และเทคนิคใน
ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอสดีเอช วิศวกรรมทรา
ฟิกและคุณภาพการบริการ เอฟไอทเีอช ระบบเครือข่ายไร้
สาย เครือข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ โครงข่ายดีดับเบิ้ลยูดี
เอ็ม ทฤษฎีของการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้าส าหรับแถบ
ความถ่ีแคบ การสื่อสารแบบบรอดแบนด์ มาตรฐานของ
โครงขา่ยบนพืน้ฐานของการสื่อสารผา่นสายไฟฟ้า 

262475 ความรู้เบ้ืองต้นทางปัญญาการค านวณ 

              3(3-0-6) 

  Introduction to Computational  

 Intelligence 

 ภาพรวมของปัญญาทา ง การค า น วณ 
โครงข่ายประสาทเทียม ฟัซซีลอจิก ขั้นตอนวิธี เ ชิง
พันธุกรรม และอื่นๆ บทน าเ ก่ียวกับการเรียน รู้ของ
เคร่ืองจักร การประยุกต์ใช้ปัญญาทางการค านวณในงาน
โครงขา่ยโทรคมนาคม 
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262377 ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 
 ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมส่ือสาร 
                                                           1(0-3-2) 

  Computer Programming and  

 Application Software for  

 Communication Engineering 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการค านวณและการจ าลอง 
262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมส่ือสาร 2    1(0-3-2) 

 Communication Engineering Laboratory II 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับการมอดูเลตสัญญาณ
ดิจิทัล คุณสมบัติของการกระจายคลื่นของสายอากาศ
แบบลิเนียร์ไวร์ สายอากาศแบบลิเนียร์แอเรย์ สายอากาศ
แบบอูด ะ-ยา กิ  สายอากาศ  แบบล็อก-พิ ริออดิก 
สายอากาศแบบแอพพะเจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริพ 
การวัดสายอากาศ 

262478 วิศวกรรมสายอากาศ           3(3-0-6) 

 Antenna Engineering 

 ทฤษฎีเบื้องต้นและนิยาม แหล่งกระจายคลื่น
ทุกทิศทางแบบจุด รูปแบบพลังและสนาม ทิศทางและ
อัตราขยาย ประสิทธิผล โพลาไรเซชัน อิมพิแดนซ์ขาเข้า
และแบนด์วิธ สมการการส่งผ่านของฟริส การกระจาย
คลื่นจากส่วนกระแส ผลกระทบเนื่องจากพืน้ดิน คุณสมบัติ
ของการกระจายของสายอากาศแบบเส้น สายอากาศแบบ
แอเรย์ สายอากาศแบบยากิ-อูดะและ สายอากาศแบ
บล็อก-พิ ริออดิก  สายอากาศยุค ให ม่ส าห รับการ
ประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ 

262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ           3(3-0-6)  

  Microwave Engineering 

  ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบ 
สายส่งไมโครเวฟและท่อน าคลื่น การวิเคราะห์โครงข่าย
ไมโครเวฟ อิมพิแดนซ์ แรงดันสมมูลและกระแสสมมูล เมท
ริกซ์เอส กราฟการไหลสัญญาณ การแมทช์และปรับค่า
อิมพีแดนซ์ ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ ตัวแบ่งพลังงานและ
ไดเรคชันนอล คัปเปลอร์ ตัวกรองไมโครเวฟ การเช่ือมโยง

ไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด ระบบเรดาร์ การแพร่กระจาย
ไมโครเวฟ พืน้ฐานการวัดคา่ไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้ 

262480 การส่ือสารทางแสง           3(3-0-6) 

 Optical Communication 

 ท่อน าคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและ
เงื่อนไขการแพร่กระจายคลื่น โครงสร้างและชนิดของเส้น
ใยแก้วน าแสง พารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วน าแสง การผลิต
เส้นใยแก้วน าแสง ชนิดของสายใยแก้วน าแสง การส่ง
สัญญาณผ่านใยแก้วน าแสง การรับสัญญาณผ่านใยแก้ว
น าแสง การลดระดับของสัญญาณ การลดทอนและการ
กระจายของแสงในการเช่ือมต่อใยแก้วน าแสง ตัวทวน
สัญญาณและตัวขยายสัญญาณในใยแก้วน าแสง การ
ค านวณการเช่ือมต่อสัญญาณ การมัลติเพล็กซ์ในระบบ
การเช่ือมต่อใยแก้วน าแสง ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี
ในการรับส่งข้อมูล ภาพ และเสียงเป็นสัญญาณแสงผา่นใย
แก้วน าแสง 
262481 โครงข่ายการส่ือสารและสายส่ง 3(3-0-6) 

  Communication Network and  

 Transmission Lines 

  การสื่ อสารแบบไ ร้สายและแบบมีส าย 
โครงข่ายการสื่อสารแบบมีสาย ความสัมพันธ์เมตริก 
Y,Z,F,G,H วงจรพื้นฐานและการเ ช่ือมต่อ  การแปลง
โครงขา่ย ปริมาณการส่งผ่าน เทคนิควงจรการส่งสัญญาณ 
ตัวกรองคลื่น ตัวลดทอ  การแมตช์อมิพีแดนซ์  ทฤษฎีสาย
ส่ง สมการ วิธีแก้ปัญหาส าหรับความถ่ีต่ า  ความถ่ีกลาง 
และความถ่ีสูง ค่าคงที่อันดับหนึ่งและอันดับสอง คลื่นตก
กระทบและคลื่นสะท้อน อัตราส่วนคลื่นนิ่ง คุณสมบัติของ
สายส่ง สายส่งที่มีการสูญเสียและไม่มีการสูญเสีย การ
สะท้อนในทางเวลา แผนภาพตีกลับ  สัญญาณรบกวน
กันเองจากต้นทางของสัญญาณและปลายทางของ
สัญญาณ การส่งสัญญาณที่แตกต่าง องค์ประกอบของ
สาย  ชนิดของสาย  สายหุ้ มคู่บิด  สายโคแอกเ ชียล  
มาตรฐานสายปัจจุบัน 
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262483 การส่ือสารดาวเทยีม           3(3-0-6) 

 Satellite Communication 

 หลักการพื้นฐานของการสื่อสารดาวเทียม 
การค านวณมุมเงยและมุมทิศของสายอากาศภาคพื้นดิน 
การค านวณอัตราส่วนคลื่นพาหะต่อสัญญาณรบกวนของ
ส่วนเช่ือมโยงขาขึ้นและขาลง การพัฒนาของดาวเทียม วง
โคจรดาวเทียม เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ อินเตอร์-มอดูเล
ชัน ระบบเอฟดีเอ็มเอและทีดีเอ็มเอ ระบบยานอวกาศ 
สถานีภาคพื้นดิน หลักพื้นฐานการออกแบบการสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ระบบติดตามดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ตัวขยายสัญญาณรบกวนต่ า ตัวขยายก าลังสูง วี
เอสเอท ีเอ็มเอสเอท ี

262484 การส่ือสารเคล่ือนที่           3(3-0-6) 

 Mobile Communication 

 ระบบการสื่อสารไร้สาย หลักการของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณลักษณะและผลกระทบของการแพร่
ของสัญญาณวิทยุ เทคนิคการมอดูเลต การเข้ารหัสเสียง 
การเข้ารหัสช่องสัญญาณไดเวอร์ซิตี้  เทคนิคการมัลติ
เพลกซ์ส าหรับการสื่อสารแบบไร้สาย ส่วนประกอบในการ
เช่ือมต่อส าหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาตรฐานของการ
สื่อสารระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปัจจุบัน 3G 4G 5G และ
ถัดไปหลังจากนั้น ระบบเซลลูล่าร์ วิธีการเข้าถึงหลายทาง
และการจัดการคลื่นรบกวน ความจุของช่องสัญญาณไร้
สาย ความจุของช่องสัญญาณแบบผู้ใช้หลายราย ระบบ
หลายขาเขา้และหลายขาออก 

262485 การเข้ารหัสประยุกต์           3(3-0-6) 

  Applied Coding 

  พื้นฐานทฤษฎีสารสนเทศ การบีบอัดข้อมูล
และการเข้ารหัสแหล่งก าเนิด ความจุช่องสัญญาณ รหัส
ด าเนินความยาวจ ากัด รหัสแก้ความผิดพลาดแบบบล็อก
เชิงเส้น รหัสวน รหัสคอนโวลูชัน การมอดูเลตรหัสเทรลิส 
วิทยาการเขา้รหัสลับ ทฤษฎีการเขา้รหัสของแชนนอน 

262488 การส่ือสารเชิงภาพ           3(3-0-6) 

 Visual Communications 

 พื้นฐานของทัศนสื่อสารและโทรทศน์ ทฤษฎี
สารสนเทศ แบบจ าลองระบบการมองเห็นของมนษย์ การ

เข้ารหัสภาพสองระดับ การเข้ารหัสภาพโดยใช้การแปลง 
รูปแบบของวีดิทัศน์และการแทน การชักตัวอย่างวีดิทัศน์ 
การเข้ารหัสวีดิทัศน์และการประมาณการเคลื่อนที่  การ
เข้ารหัสวีดิทัศน์เปลี่ยนแปลงสเกลได้ มาตรฐานการบีบอัด
วีดิทัศน์ การประมวลผลล าดับภาพสเตริโอและหลาย
มุมมอง การควบคุมความผิดพลาดในการสื่อสารวีดิทัศน์ 
วีดิทัศน์บนอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย 

262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1         1(0-3-2) 

  Electrical Engineering Project I 

 การเตรียมความพร้อมส าหรับท าโครงงาน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อการ
ท าโครงงาน การน าเสนอ การน าเสนอความคืบหน้าของ
โครงงาน 

262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกร 
 ไฟฟ้า             1(1-0-2)  

  Laws and Ethics for Electrical  

 Engineers 

 กฎหมายและข้อบังคับที่ เ ก่ียวข้องกับงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
กรณีศึกษา ผลกระทบอันเนื่องจากความไม่ รู้ในตั ว
กฎหมายและจรรยาบรรณ 

262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2        1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Project II 

 การวิ จั ย และการพัฒนา โครงงานด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้า การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และการ
น าเสนอโครงงาน การสรุปผลโครงงาน 

262495 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
              3(3-0-6) 

  Selected Topics in Electrical Power 

  Engineering 

  การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น
ปั จ จุ บั น ห รือกรณี ศึ กษา  ใ นส าขาที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง การคน้คว้า การรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข้อซักถาม 
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262496 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมส่ือสาร  

              3(3-0-6) 

  Selected Topics in Communication  

 Engineering 

  การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น
ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรม
สื่อสาร การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ
ซักถาม 

262497      หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุม 

                                                          3(3-0-6) 

            Selected Topics in Control Engineering 

 การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น
ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรม
ควบคุม การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ
ซักถาม 

262498 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมพลังงาน 

                                                          3(3-0-6) 

           Selected Topics in Energy Engineering 

 การก าหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น
ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรม
พลังงาน การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ
ซักถาม 

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม            3(3-0-6) 
 Engineering Statics  

 ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและ
วัตถุคงรูป การวิเคราะห์โครงขอ้หมุน การวิเคราะห์แรงแผ่
กระจายบนคาน  ความเสียดทาน  งานเส มือนและ
เสถียรภาพ จุดเซ็นทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือย พลศาสตร์
เบื้องต้น

263103 เขียนแบบก่อสร้าง                   2(1-2-3) 
 Construction Drawing  

 ส่วนประกอบแบบก่อสร้าง การอ่านแบบ
ก่อสร้าง การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
เขยีนแบบสถาปัตยกรรม การเขยีนแบบโครงสร้าง 
263202 คณติศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรม 

 โยธา                                     3(3-0-6) 
 Applied Mathematics in Civil Engineering 

 พีชคณิตเชิงเส้น ผลเฉลยของสมการพีชคณิต
และสมการอดิศัย การประมาณค่าเชิงเส้นและการปรับ
เส้นโค้ง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสมการเชิงอนุพันธ์ทาง
วิศวกรรมโยธา การแปลง ลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ ผล
เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ เวกเตอร์แคลคูลัส 

263211 ก าลังวัสด ุ                             3(3-0-6) 
 Strength of Materials  

 แรง ความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค อัตรา
ส่วนปัวซง ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ แรงบิด แผนภาพ
แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเคน้ในคาน การแอ่น
ของคาน ความเค้นรวม วงกลมของมอร์ เงื่อนไขการวิบัติ 
เสายาวและเสาสั้น น้ าหนักบรรทุกวิกฤติ สูตรของออย
เลอร์ การวิบัติของเสา  
263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1          3(3-0-6) 
 Structural Analysis I 

 พื้นฐานการวิ เคราะห์ โครงส ร้าง  ระบบ
โครงสร้าง แรงกระท าบนโครงสร้างและแรงปฏิกิริยา การ
จ าแนกโครงสร้าง แรงภายในโครงสร้างดีเทอร์มิเนทสถิตย์ 
เส้นอิทธิพลส าหรับโครงสร้างดีเทอร์มิเนท การโก่งของ
โครงสร้างดีเทอร์มิเนทด้วยวิธีเรขาคณิต งานสมมติ และ
พลังงานความเครียด 

263216 คอนกรีตเทคโนโลยี                 4(3-3-8) 
 Concrete Technology  

 ประวัติ การผลิต สมบัติทางเคมี ประเภทและ
การทดสอบปูนซีเมนต์ ปฏิกิริยาไฮเดรชัน สมบัติของมวล
รวม น้ า สารผสมเพิ่ม การผสม การล าเลียงและการอัด
แน่นคอนกรีต คอนกรีตสด การบ่มคอนกรีต การทดสอบ
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คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ก าลังของคอนกรีต 
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพ 
คอนกรีตสมัยใหม่ ความรู้เบื้องต้นเร่ืองวัสดุปอซโซลาน
และความทนทานของคอนกรีต และการทดสอบตาม
มาตรฐานสากล 

263261 การส ารวจ                           3(2-3-6) 
 Surveying  

 หลักการงานส ารวจ เคร่ืองมือในงานส ารวจ 
งานระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัด
ระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงานส ารวจ 
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การปรับแก้ข้อมูล งาน
โครงข่ายสามเหลี่ยม การค านวณมุมแบร่ิงส์และแอทซิมัท 
งานวงรอบ ระบบพิกัด การส ารวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ 
เส้นช้ันความสูง พื้นที่และปริมาตร การเขียนแผนที่  
ปฏิบัติงานส ารวจพืน้ฐาน 

263262 ค่ายฝึกงานส ารวจ                 1 หน่วยกิต 

 Survey Camp          (ไม่น้อยกว่า 80 ชม.) 
 การปฏิบัติงานส ารวจภูมิประเทศภายในพื้นที่
ค่ายส ารวจ การส ารวจขั้นต้น การวางแผน การถ่ายระดับ 
การท าวงรอบ การส ารวจรายละเอียด การท าแผนที่  
รายงานและการน าเสนอ 

263271 ชลศาสตร์                              4(3-3-8) 
 Hydraulics  

 คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ การ
เคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรง
ในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การวิเคราะห์
มิติและความคล้ายคลึง การไหลคงที่แบบไม่ยุบในท่อ ทาง
น้ าเปิด การไหลแบบไม่คงที่ การวัดของไหลและเคร่ืองมือ
วัด ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาหลักการของกลศาสตร์
ของไหล ของไหลสถิต การไหลผา่นทอ่และทางน้ าเปดิ การ
วัดการไหลในทอ่และทางน้ าเปดิ  
263272 กลศาสตร์ของไหล                   3(3-0-6) 
 Fluid Mechanics 

 คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต การ
เคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรง
ในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การวิเคราะห์

มิติและความคล้ายคลึง การไหลคงที่แบบไม่ยุบในท่อ ทาง
น้ าเปิด การไหลแบบไม่คงที่ การวัดของไหลและเคร่ืองมือ
วัด 

263314 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2         3(3-0-6) 
 Structural Analysis II  

 หลักการในการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์
มิเนท วิธีเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง สมการสามโมเมนต์ วิธี
พลังงาน วิธีมุมหมุนและระยะโก่ง วิธีกระจายโมเมนต์ เส้น
อิทธิพลส าหรับโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์
แบบพลาสติกเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยการประมาณ การ
วิ เคราะห์ แบบ เมต ริก ซ์ เบื้ อ งต้ น  การ ใ ช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอรว์ิเคราะห์โครงสร้าง 
263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและ  
 การทดสอบ                            2(1-3-4) 
 Civil Engineering Materials and Testing 

 พฤติกรรมและคุณสมบัติพืน้ฐานของวัสดุทาง
วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบและการทดสอบเหล็กและ
เหล็กเสริม ไม้ อิฐ ยางมะตอย และช้ินส่วนโครงสร้าง
ส าเร็จรูป การปฏิบัติทดสอบวัสดุตามมาตรฐานสากลและ
การรายงานคุณสมบัติของวัสดุ 
263317 การออกแบบคอนกรีต 

 เสริมเหล็ก                             4(3-3-8) 
 Reinforced Concrete Design  

 พฤติกรรมการรับแรงอัด แรงดัด แรงเฉือน 
แรงบิด แรงยึดเหนี่ยว และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรง การ
ออกแบบช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี
ความเค้นใช้งานและวิธีก าลังการปฏิบัติออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กและการให้รายละเอียด 

263331 ปฐพีกลศาสตร์                       4(3-3-8) 
 Soil Mechanics 

         การก าเนิดดิน การจ าแนกดินทางวิศวกรรม 
การส ารวจดิน การบดอัดดิน การซึมผ่านดิน ความเค้นใน
มวลดิน คุณสมบัติความเค้น-ความเครียดและก าลังเฉือน
ของดินเช่ือมแน่นและดินไม่เช่ือมแน่นการทรุดตัว ทฤษฎี
การอัดตัวคายน้ า ทฤษฎีก าลังแบกทาน เสถียรภาพทาง
ความชันปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติดินตามมาตรฐาน 
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การเจาะส ารวจดินและการเก็บตัวอย่างดิน การทดสอบ
คุณสมบัติดินในสนามการทดสอบแอตเตอเบิ ร์กลิมิต 
ความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน 
การจ าแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน   แคลิฟอร์เนีย
แบร่ิงเรโช ความหนาแน่นของดินในสนาม ความซึมน้ าของ
ดิน การทดสอบก าลังรับแรงเฉือนแบบไดเร็คเชียและแบบ
เวน การทดสอบก าลังรับแรงอัดแบบอันคอนไฟน์และแบบ
ไทรแอกเซียล การทรุดตัวของดิน 

263333 วิศวกรรมฐานราก                   4(3-3-8) 
 Foundation Engineering 

 การส ารวจใต้ดิน ก าลังแบกทานของฐานราก 
การออกแบบฐานรากแผแ่ละฐานรากเสาเข็ม การวิเคราะห์
การทรุดตัว ปัญหาเก่ียวกับแรงดันดิน โครงสร้างกันดิน
และก าแพงกันดินแบบเข็มพืด การปรับปรุงดินเบื้องต้น 
การออกแบบฐานรากแพและฐานรากปล่องเบื้องต้น การ
ขุดดินแบบเปดิจากผวิและการขุดดินแบบค้ ายัน การฝึกหัด
ออกแบบ 

263342 วิศวกรรมการทาง                   3(3-0-6) 
 Highway Engineering  

 ประวัติความเป็นมาของถนนและพัฒนาการ
ของทางหลวง การบริหารทางหลวง หลักการการวางแผน
ทางหลวง การจราจร การส ารวจเส้นทาง การส ารวจดิน
และการทดสอบ การออกแบบและการด าเนินการทางด้าน
เรขาคณิต การเงินและเศรษฐศาสตร์ทางหลวง หลักการ
เบื้องต้นในการออกแบบถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ผิว
ทาง การระบายน้ า การก่อสร้างและบ ารุงรักษา 
263354 การประมาณราคาก่อสร้าง        2(1-2-3) 
 Construction Cost Estimation  

 หลักการประมาณราคา การประมาณราคา
เบื้องต้น การประมาณราคาโดยละเอียด การถอดปริมาณ
งานส าหรับงานดิน งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งาน
ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล มาตรฐานการวัดปริมาณงาน 
การวิเคราะห์อัตราผลผลิต บัญชีปริมาณวัสดุ

263373 หลักอุทกวิทยา                       3(3-0-6) 
 Principle of Hydrology  

 อุทกวิทยาเบื้องต้น วัฏจักรของน้ า ภูมิอากาศ
กับอุทกวิทยา น้ าจากอากาศและน้ าฝน การดักและการ
กักขังบนผวิดิน การระเหย การคายน้ า และการคายระเหย 
การซึมลงสู่ดิน น้ าท่าและการวัดน้ าท่า ไฮโดรกราฟ กราฟ
หนึ่งหน่วยน้ าท่า การเคลื่อนตัวของน้ าหลาก การวิเคราะห์
ความถ่ีของน้ าหลาก ความสัมพันธร์ะหว่างน้ าฝนและน้ าท่า 
น้ าใต้ดินเบือ้งต้น การตกตะกอนในทางน้ า ความน่าจะเป็น
ในงานอุทกวิทยา การประยุกต์ใช้อุทกวิทยา 
263391 การฝึกงาน                          6 หน่วยกิต 

 Professional Training    (ไม่น้อยกว่า 240 ชม.) 
 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธา ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

263418 การออกแบบโครงสร้างไม้ 
 และเหล็ก                             4(3-3-8) 
 Design of Timber and Steel Structures 

 การวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างไม้
และเหล็ก องค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน เสา-คาน 
คานแผ่นเหล็กประกอบ คานวัสดุผสม รอยต่อ วิธีหน่วย
แรงใช้งานและวิธตีัวคูณความต้านทานและน้ าหนักบรรทุก 
การปฏิบัติออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้และการให้
รายละเอียด 

263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง    3(2-2-5) 
 Prestressed Concrete Design  

 หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง 
คุณสมบัติของวัสดุ ความเคน้ที่ยอมให้ การวิเคราะห์ความ
เคน้  การออกแบบองคอ์าคารคอนกรีตอัดแรง การแอ่นตัว
ของคาน การสูญเสียแรงอัดในคาน ก าลังประลัยของคาน 
การออกแบบเสาเข็มอัดแรง การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
ชนิดดึงเหล็กภายหลัง 
263420 การออกแบบอาคาร                3(2-2-5) 
 Building Design 

 ประเภทของอาคารและประโยชน์ใช้สอย 
ระบบโครงสร้างของอาคาร ปัจจัยและข้อก าหนดการ
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ออกแบบอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร มาตรฐาน
สถาปัตยกรรมของอาคาร ระบบวิศวกรรมในอาคาร การ
จ าลองและวิเคราะห์โครงสร้าง การเตรียมรายการค านวณ
และแบบ  
263425 ความคงทนของโครงสร้าง 
 คอนกรีต                               3(3-0-6) 
 Durability of Concrete Structures  

 ความคงทนของคอนกรีต การเยิ้มน้ า การหด
ตัวแบบพลาสติกและการทรุดตัวแบบพลาสติก การหดตัว
แบบออโต้จีนัส คุณสมบัติเก่ียวกับความร้อนและการ
แตกร้าวเนื่องจากความร้อน การหดตัวแบบแห้ง การ
เกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนช่ัน การเกิดปฏิกิริยาอัลคาไลของ
มวลรวม การสัมผัสกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นกรดและสาร
ซัลเฟต การเกิดสนิมเหล็กเนื่องจากคลอไรด์  แนวคิด
เก่ียวกับการออกแบบความคงทนและอายุการใช้งานของ
โครงสร้างคอนกรีต วัสดุปอซโซลาน คุณสมบัติของวัสดุ
ปอซโซลานต่อความคงทนของคอนกรีต การเพิ่มความ
ทนทานของคอนกรีตในสภาวะแวดล้อมทะเล วัสดุจโีอโพลิ
เมอร์ ปัญหาความคงทนในโครงสร้างคอนกรีตจริง 
263426  วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบ้ืองต้น   3(2-2-5) 
 Introduction to Earthquake Engineering 

 พลศาสตร์ของโครงสร้างที่มีระดับขั้นความ
เสรีเดียวและความเสรีหลายขั้น รูปร่างและความถ่ีการสั่น
ธรรมชาติของโครงสร้าง เคร่ืองมือวัดการสั่นสะเทือน 
สเปคตรัมการตอบสนอง การวิเคราะห์โครงสร้างด้วย
โปรแกรมคอมพิว เตอ ร์  หลักการออกแบบรับแรง
แผน่ดินไหว 

263435 การปรับปรุงดินเบ้ืองต้น           3(3-0-6) 
 Introduction to Soil Improvement  

 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินส าห รับ
น ามาใช้เป็นวัสดุฐานรากและวัสดุก่อสร้าง การปรับปรุง
คุณภาพพืน้ดินทางวิศวกรรมเบื้องต้น การปรับปรุงดินทาง
กายภาพและทางเคมี  พื้นฐานการปรับปรุงดินด้วยวิธี
เชิงกลและวิธทีางชลศาสตร์ ภาพรวมการเสริมก าลังดิน 

263441 วิศวกรรมขนส่ง                       3(3-0-6) 
 Transportation Engineering  

 องค์ประกอบหลักและลักษณะเฉพาะของ
ระบบขนส่ง การวางแผน การออกแบบและประเมินระบบ
การขนส่ง การจ าลองการขนส่ง การขนส่งทางน้ า การ
ขนส่งทางท่อ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง การ
ขนส่งทางอากาศ ระบบขนส่งแบบต่อเนื่อง หลักการ
เบื้องต้นส าหรับการวางแผนการขนส่งระดับเมืองและ
ภูมิภาค 

263443 วัสดุการทาง                           3(2-2-5) 
 Highway Materials  

 ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุการทาง 
มาตรฐานการการออกแบบส่วนผสมวัสดุผิวทาง  การ
ปรับปรุงคุณภาพของดิน และการทดสอบวัสดุการทาง 
263445 การออกแบบผิวทาง                3(2-2-5) 
 Pavement Design  

 หลักการของ โครงส ร้างทางหลวงและ
สนามบิน ชนิดของผิวทางและน้ าหนักล้อรถ ความเค้นใน
ผิวทางแบบยืดหยุ่นและแบบแข็งเกร็ง คุณสมบัติของ
องค์ประกอบผิวทางของทางหลวงและสนามบิน วิธีการ
ออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและแข็งเกร็งของทางหลวง
และสนามบิน การระบายน้ าของผิวทาง วิธีการก่อสร้าง
และการบ ารุงรักษา 
263452 การบริหารงานก่อสร้าง            3(3-0-6) 
 Construction Management  

 การจัดท าและส่งมอบโครงการ องค์กรในงาน
ก่อสร้าง การวางผังโครงการ การวางแผนโครงการ 
เทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ เคร่ืองจักรกลในงานก่อสร้าง 
สายงานวิกฤติ  ( ซีพี เอ็ม) การจัดการทรัพยากร การ
ตรวจวัดความก้าวหน้า ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
ระบบคุณภาพ 

263453 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกร
 โยธา                                     2(1-2-3) 
 Laws and Ethics for Civil Engineers 

 พระราชบัญญัติวิศวกร พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร กฎหมายการวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
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ส าห รับวิ ศวกรโยธา  กฎหมายส าห รับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  จรรยาบรรณส าหรับวิศวกรโยธา 
กรณีศึกษา 
263455 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์       3(3-0-6) 
 Real Estate Development 

 ผู้ที่มีบทบาทส าคัญ การศึกษาหลักการและ
ความเป็นไปได้ มุมมองทางการตลาด บทบาทของภาครัฐ 
ขั้นตอนส าหรับการอนุมัติโครงการ การกู้เงินของโครงการ 
สัญญาและการก่อสร้าง การจัดการที่ดินและการขาย 

263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ 

 ในงานก่อสร้าง                        3(3-0-6) 
 Productivity and Quality Management  

 in Construction  

 ผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง วิธีการ
วัดและวิเคราะห์ผลิตภาพและคุณภาพ  เทคนิคการบันทึก
และวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานก่อสร้าง เทคนิคการ
เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง การควบคุมผลิต
ภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง 
263457 ธุรกิจก่อสร้าง                         3(3-0-6) 
 Construction Business  

 องค์กรธุรกิจก่อสร้าง นวัตกรรมในธุรกิจ
ก่อสร้าง การเตรียมเอกสารประกวดราคา สัญญางาน
ก่อสร้าง หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม หลักการของ
มูลค่าเทียบเท่า การเปรียบเทียบทางเลือกในการลงทุน 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดการทาง
การเงิน 

263458 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง     3(3-0-6)  
 Material and Construction Technology 

 นวัตกรรมวัสดุ ก่อสร้าง  เทคโนโลยีการ
ก่อสร้างส าหรับงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งาน
ระบบไฟฟ้า งานระบบเคร่ืองกล เคร่ืองจักรเพื่องาน
ก่อสร้าง กรณีศึกษาจากโครงการก่อสร้างจริง 
263463 การส ารวจเส้นทาง                  3(2-2-5) 
 Route Surveying  

 การส ารวจวางเส้นทาง การท าระดับหมุด
หลักฐาน การออกแบบระดับเส้นทาง การค านวณปริมาณ

งานดิน การส ารวจเส้นทางโค้งในแนวราบและแนวตั้ง 
ความปลอดภัยของเส้นทางและการออกแบบ การส ารวจ
เพื่อท าการก่อสร้างทาง 
263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับ 

 วิศวกรรมโยธา                       3(2-2-5) 
 Geographic Information System for  

 Civil Engineering  

 ทฤษฎีและปฏิบัติการน าเข้าข้อมูลไปสู่ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การ
วิเคราะห์ขอ้มูล การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส าหรับงานทางวิศวกรรมโยธา 
263465 การส ารวจด้วยภาพถ่าย 

 ทางอากาศ                             3(2-2-5) 
 Photogrammetric Surveying  

 พื้นฐานของภาพถ่ายทางอากาศ กล้องและ
ภาพถ่าย การวางแผนการบินเพื่อถ่ายภาพ เรขาคณิตของ
ภาพถ่าย วิธีการถ่ายภาพทางอากาศ การเช่ือมต่อภาพ 
การปรับแก้ความเอียงภาพ แผนที่ภาพออโธ การเขยีนแผน
ที่มุมมองสามมิติ 
263474 วิศวกรรมการประปา 
     และสุขาภิบาล                        3(3-0-6) 
 Water Supply and Sanitary Engineering 

 แหล่งน้ าดิบ มาตรฐานคุณภาพน้ าดื่ม ความ
ต้องการเชิงคุณภาพ ระบบการจ่ายน้ าประปา เทคนิคการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า ตะแกรง การตกตะกอน การกรอง 
การก าจัดความกระด้าง การก าจัดเหล็ก การควบคุมรส
และกลิ่น การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ า มลพิษทางน้ า 
ร ะบบระบายน้ า ฝนและรวบรวมน้ า เ สี ย เบื้ อ งต้ น 
กระบวนการการบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
263475 วิศวกรรมชลศาสตร์                 3(3-0-6) 
 Hydraulic Engineering 

 การประยุกต์หลักการของของไหลเพื่อ
ออกแบบและปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานด้านวิศวกรรม
ชลศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบท่อ แรงน้ ากระแทกเคร่ือง
สูบน้ าและกังหันน้ า การไหลในทางน้ าเปิด การออกแบบ
อ่างเก็บน้ า  เขื่อนและฝาย ทางระบายน้ าล้น อาคาร
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ประกอบต่างๆของเขื่อนและระบบชลประทาน  แบบจ าลอง
ชลศาสตร์และการจัดการน้ าท่วม ระบบระบายน้ า 
263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า             3(3-0-6) 
 Water Resources Engineering  

 แนวคิดในการวางแผนและการวิเคราะห์ระบบ
ทรัพยากรแหล่งน้ า การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรแหล่งน้ า
โดยแบบจ าลอง การวางแผนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ า 
การก่อสร้างโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ า การประเมิน
โครงการพัฒนาทรัพยากรน้ าทางด้านวิศวกรรมและ
เศรษฐศาสตร์ การจัดการลุ่มน้ า การจัดการน้ าในลุ่มน้ า
ด้วยแบบจ าลอง การจัดการและการด าเนินงานน้ าในเขื่อน 
โค้งกฏการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ า กรณีศึกษาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ า 
263478 วิศวกรรมการระบายน้ า           3(3-0-6) 
 Drainage Engineering  

 หลักการและความส าคัญของการระบายน้ า 
การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลระบายน้ า อัตราการไหล 
ปริมาณฝนและและน้ าหลาก แบบจ าลองน้ าฝน-น้ าท่า 
ปริมาณน้ าส าหรับการออกแบบ ทฤษฎีการระบายน้ าบน
ผิวดิน-ใต้ดินและการออกแบบระบบ โครงข่ายระบบ
ระบายน้ า  ปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้ า 
263479 วิศวกรรมชลประทาน               3(3-0-6) 
 Irrigation Engineering  

 หลักการชลประทาน หลักฟิสิกส์ของน้ าในดิน 
ความต้องการน้ าของพืชและปริมาณน้ าชลประทาน เวลา
ในการให้น้ า วิธีการให้น้ าชลประทานต่าง ๆ การวางแผน 
การออกแบบ และการพัฒนาระบบชลประทาน การส่งน้ า
และการบ ารุงรักษาโครงสร้างในระบบส่งน้ าชลประทาน 
การบริหารและจัดการโครงการชลประทาน 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา      3(2-2-5) 
 Selected Topics in Civil Engineering 

 หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม
โยธา การสืบค้นขอ้มูล การวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการทาง
วิศวกรรมโยธา การน าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ใน
งานวิศวกรรมโยธา

263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1    1(0-3-2) 
 Civil Engineering Project I  

 จัดท าโครงร่างโครงงานในหัวข้อที่สนใจ
เก่ียวกับงานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา ศึกษาค้นคว้าผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง การน าเสนอโครงร่าง 
263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2   2(0-6-3) 
 Civil Engineering Project II  

 การจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจเก่ียวกับ
งานวิจัย  ปัญหาในการปฏิบัติ งาน  ห รือการพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การน าเสนอโครงงาน 
การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน 

264101 วัสดุวิศวกรรม           3(3-0-6) 
 Engineering Materials 

 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ 
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุที่ส าคัญ
ทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 
แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย คุณสมบัติทาง
กลและความเสียหายของวัสดุ 
264201 กรรมวิธีการผลิต           3(2-3-6) 
 Manufacturing Processes 

 ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต 
ได้แก่ การหล่อ การขึ้นรูป การก าจัดวัสดุส่วนเกินออก 
การตัดโลหะและการเช่ือม ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ
กระบวนการผลิต คุณสมบัติของโลหะ เคร่ืองจักรกล
พื้นฐานส าหรับการก าจัดวัสดุส่วนเกิน เทคนิคการหล่อ
โลหะ และพื้นฐานของต้นทุนการผลิต 

264202 สถิติวิศวกรรม           3(3-0-6) 
 Engineering Statistics 

 ทฤษฎีความน่ าจ ะ เป็ น  ตั วแปรสุ่ ม  ค่ า
คาดหมาย การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและ
แบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติ การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้สถิติส าหรับ
แก้ปัญหาในงานวิศวกรรม 
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264211 กรรมวิธีการผลิตข้ันสูง           3(2-3-6) 
 Advanced Manufacturing Processes 

 รายล ะ เอี ย ด ขอ งการขั ด ผิ ว โ ลหะด้ ว ย
เคร่ืองจักรกลแบบต่างๆ กรรมวิธีในการผลิตเกลียวและ
เฟืองประเภทต่างๆ เทคนิคการตัดและขึ้นรูปโลหะช้ันสูง 
เคร่ืองมือกลสมัยใหม่ กรรมวิธีทางความร้อน กรรมวิธีของ
การเช่ือมโลหะเเบบต่างๆ โลหะวิทยาของการเช่ือม การ
ตรวจสอบรอยเช่ือม 

264212 การควบคุมคุณภาพ           3(3-0-6) 
 Quality Control 

 บทน าคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SPC) เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 
7 อย่าง แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์สมรรถภาพของ
กระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการวัด แผนการชักสิ่ง
ตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความเช่ือถือได้ทางวิศวกรรม 
การจัดการคุณภาพ ระบบมาตรฐานคุณภาพ 

264311 การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ 
                                            3(2-3-6) 
 Industrial Engineering Programming 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมอุตสา
หการและการปฏิบัติการระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ได้แก่ โปรแกรมการออกแบบและสร้างภาพ 2 มิติ 
และ 3 มิติ โปรแกรมจ าลองและควบคุมระบบแขนกล
หุ่นยนต์และเคร่ืองกัดซีเอ็นซี โปรแกรมพีแอลซี โปรแกรม
การออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยเคร่ืองตัดและ
แกะสลักด้วยเลเซอร์ 
264312 การจัดการทางวิศวกรรม          2(2-0-6) 
 Engineering Management 

 โครงสร้างและการจัดองค์กรส าหรับงาน
วิศวกรรม หลักการและการปฎิบัติส าหรับการจัดการงาน
ทางวิศวกรรม การจัดการอ านาจหน้าที่ของบุคลากรใน
องค์กร การจัดการทรัพยากรในองคก์ร การลงทุนและการ
บริหารงานทางวิศวกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการ
ความเสี่ยงเบื้องต้น  การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ
อุตสาหกรรมเบื้องต้น

264313 วิศวกรรมเคร่ืองมือ           3(2-3-6) 
 Tool Engineering 

 ทฤษฎีของการตัดโลหะ ใบมีดตัดประเภท
ต่างๆ การหล่อเย็น มาตรฐานของการวัด การวัด ละเอียด 
ตัวน าเจาะและตัวจับยึดแบบต่างๆ งานกดขึ้นรูปและ
ออกแบบแม่พิมพ์ 
264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต  

                                                          3(3-0-6) 
 Production Planning and Control 

 การน าเข้าสู่ระบบผลิตแบบต่างๆ เทคนิคของ
การพยากรณ์ การจัดการของคงคลัง การวางแผนการ
ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการท าก าไร
เพื่อการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต และการควบคุม
การผลิต 

264315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  

                                                          3(3-0-6) 
 Industrial Plant Design 

 หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกท าเลที่ตั้ง
โรงงาน ปัญหาในการวางผังโรงงาน รูปแบบเบื้องต้นใน
การวางผั ง โ รง งาน  การวิ เคราะห์ผลิต ภัณฑ์  และ
กระบวนการผลิต การวิเคราะห์การไหลของวัสดุ การ
วางแผนและวิเคราะห์สิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุน
การผลิต การก าหนดความสัมพันธ์ของหน่วยงาน ผัง
โรงงานแบบต่างๆ ส าหรับงานบริการ และงานสนับสนุน
การผลิต การ 
ขนถ่ายวัสดุ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางผังโรงงาน 
พระราชบัญญัติโรงงาน 

264321 การวิจัยด าเนินงาน           3(3-0-6) 
 Operations Research 

 วิธีการวิจัยการปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม 
สมัยใหม่ เน้นทางด้านการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ทฤษฎีเกม ทฤษฎี
ของแถวคอย  แบบจ าลองสินค้าคงคลัง การจ าลอง
เหตุการณ์ในกระบวนการการตัดสินใจ 
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264322 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหการ 
                                            3(3-0-6) 
 Industrial Work Study 

 ความรู้ ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และการ
น าไปใช้ด้านการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา แผนภูมิ
กระบวนการ ผังการไหล แผนภูมิคน/เคร่ืองจักร การศึกษา
การเคลื่อนไหวอย่างละเอียด หลักเศรษฐศาสตร์การ
เคลื่อนไหว การจับเวลาโดยตรง การให้อัตราความเร็ว 
ระบบข้อมูลมาตรฐาน การสร้างสูตรการหาเวลา การสุ่ม
งาน ค่าแรงจูงใจแบบต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 
264323 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา          3(3-0-6) 
 Maintenance Engineering 

 หลักการบ ารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการ
บ ารุงรักษาทวีผล สถิติการขัดข้อง ความน่าเช่ือถือ การ
วิเคราะห์ความพร้อมใช้งานและความสามารถในการ
บ ารุงรักษา การหล่อลื่น ระบบการบ ารุงรักษาแบบป้องกัน
และเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเคร่ืองจักร ระบบ
การควบคุมและส่งงานการบ ารุงรักษา องค์กร บุคลากร 
และทรัพยากรในการบ า รุง รักษา  ระบบการจัดการ
บ ารุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การจัดการวงจรอายุ
เคร่ืองจักร การจัดท ารายงานด้านการบ ารุงรักษา และ
ดัชนีวัดประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา การจัดตั้งระบบการ
ซ่อมบ ารุง 
264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม           3(3-0-6) 
 Engineering Economics 

 หลักการและเทคนิคพื้นฐานส าหรับการ
วิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์  
มูลค่าของเงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การ
วิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ค่า
เสื่อมราคา การประเมินบนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
การประเมินภาษีเงินได้

264331 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 
                                            3(3-0-6) 
 Design and Analysis of Experiments 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน
ระบบอุตสาหกรรม การวิ เคราะห์ทางสถิติและการ
ออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมเน้นการ
ประยุกต์ใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ขั้นสูง วิธีการออกแบบ
แผนการทดลองและการใช้ซอฟแวร์ในการช่วยวิเคราะห์
ขอ้มูลของการออกแบบ 

การทดลอง 
264332 การจ าลองสถานการณ์           3(2-3-6) 
 Simulation 

 การออกแบบและสร้างตัวแบบการจ าลอง
สถานการณ์ โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น ห่วงโซม่าคอฟ 
และทฤษฎีแถวคอย การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการจ าลองสถานการณ์เพื่อการประกอบการตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม 

264333 การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม  

                                                          3(3-0-6) 
 Industrial Productivity Improvement 

 หลักการ  แนวคิด  ของการเพิ่ มผลผลิต 
หลักการของระบบการผลิตแบบโตโยต้าและแบบลีน 
เคร่ืองมือลีน ได้แก่ แผนผังสายธารคุณคา่ การบ ารุงรักษา
ทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ประสิทธิผลของเคร่ืองจักร
โดยรวม การเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็ว วิธีการน าระบบลีนไป
ใช้ หลักการพื้นฐานและวิธีการพัฒนาคุณภาพด้วยวิธีซิก
ซิกม่า 
264341 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 
                                            3(3-0-6) 
 Inventory and Warehouse  

 Management 

 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง โอกาส และบทบาทของ
คลังสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบคลังสินค้า การ
เลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า การวางผังศูนย์กระจายสินและ
ค้าคลังสินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุ แบบจ าลอง
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เพื่อการวิ เคราะห์และการออกแบบคลังสินค้าและ
เครือข่ายกระจายสินค้า การก าหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
บทบาทของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ การออกแบบช้ันวาง การจัดการ
ระบบข้อมูลโลจิสติกส์ส าหรับคลังสินค้า การบริหารความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า การขนส่ง และ
กิจกรรมในคลังสินค้า กรณีศึกษา 
264342 การขนส่งและกระจายสินค้า     3(3-0-6) 
 Transportation and Distribution 

 วิเคราะห์ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก 
การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล พยากรณ์ความ
ต้องการเดินทางขนส่ง วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีอทิธิพลต่อ
ระบบการขนส่ง ความหนาแน่นการจราจรและขนส่ง  การ
ตัดสินใจในการเดินทางเพิ่มประสิทธิภาพ รูปแบบการ
จ าลองสถานการณ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบการ
ขนส่ง เส้นทางการขนส่ง เพื่อวางแผนและพัฒนาระบบ 
กรณีศึกษา 
264343 การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดิบ  

                                                          3(3-0-6) 
 Material Handling Systems Design 

 ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างโลจิ
สติกส์กับระบบการขนถ่ายสมัยใหม่ การแบ่งกลุ่มของ
อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนถ่าย
วัสดุและการวางผังภายในโรงงาน หน่วยการขนถ่ายวัสดุ 
ระบบการไหลวัสดุและการสมดุลสายการผลิต การใช้งาน
หุ่นยนต์ในระบบการขนย้าย ระบบการจัดเก็บและน าออก
อัตโนมัติ และงานวิจัยและการแก้ปัญหาด้านการขนย้าย
วัสดุในปัจจุบัน 

264344 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

                                                          3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain  

       Management 

 หลักการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน ความส าคัญของโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบความร่วมมือ 
บทบาทของโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทาน 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์  
การวางแผนห่วงโซ่อุปทานความส าคัญของการบริการ
ลูกคา้ การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การ
จัดซื้อในงานโลจิสติกส์และในขั้นตอนห่วงโซ่อุปทาน 
แนวโน้มโลจสิติกส์และห่วงโซอุ่ปทานของโลก 

264351 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์  
                                                          3(3-0-6) 
 Legal Aspects for Logistics 

 กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เก่ียวข้องกับการ
จัดการโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดจ้างส าหรับสินค้าและ
บริการ การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การช าระราคา
ในทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การน าเข้า
สินค้าและการส่งออกสินค้า การจัดเก็บของในคลังสินค้า
และเทอร์มินัล 

264352 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 

                                            3(3-0-6) 
 Information Technology for Logistics 

 การใช้ระบบสารสนเทศส าหรับการวางแผน
ทางด้านโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหาร การค านวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบ
คอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูล
สารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เก่ียวขอ้งกับโลจสิติกส์ 
264353 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 
 International Logistics 

 ความส าคัญของโลจิสติกส์ที่ มีต่อธุ ร กิจ
ระหว่างประเทศและฟังก์ชันที่เก่ียวข้อง กลยุทธ์ในการ
จัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
ระบบการคา้อิเลคทรอนิกส์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ขอ้มูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีที่ เ ก่ียวข้องในการจัดการ
ระบบโลจสิติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
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264361 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเคร่ืองกลวิทัศน์ 
                                            3(3-0-6) 
 Industrial Robotics and Machine Vision 

 ความรู้เบื้องต้นเ ก่ียวกับเทคโนโลยีด้ าน
หุ่ นยนต์ และการประยุ กต์ ใ ช้ ง าน ในด้ านกา รผลิ ต 
ส่วนประกอบ ของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ การ
ควบคุมและเซนเซอร์ที่ใช้กับหุ่นยนต์  การใช้โปรแกรม
หุ่นยนต์ ภาษาท่ีใช้กับหุน่ยนต์ โครงสร้างของหุ่นยนต์ ค าสั่ง
ที่ใช้กับหุน่ยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบและควบคุม
กลุ่มหุ่นยนต์ การน าไปประยุกต์ใช้งานกับอุตสาหกรรมการ
ผลิต ได้แก่ การขนย้ายช้ินงาน การขนย้ายวัสดุ การจับ
ช้ินงานขึ้ นและลงจาก เค ร่ืองจั กร  การท างานของ
กระบวนการผลิต การประกอบ การตรวจสอบ การเช่ือม 
การหล่อ การเลือกหุ่นยนต์ แนวความคิดพื้นฐานและ
เทคนิคของการประมวลผลภาพดิจิทัลและเคร่ืองกลวิทัศน์ 
การติดตั้งและสอบเทยีบระบบ การใช้งานเคร่ืองกล 

วิทัศน์ในอุตสาหกรรมการผลิต 

264362 ระบบคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อ  

                                                          3(3-0-6) 
 Computer System and Interfacing 

 ฮ า ร์ด แว ร์ ไ ม โครคอมพิ ว เ ตอ ร์  หน่ ว ย
ประมวลผลกลางบัสหน่วยความจ า หน่วยด้านเขา้และด้าน
ออก เทคนิคการเช่ือมต่อและโปรแกรมควบคุมส าหรับการ
เช่ือมต่ออุปกรณ์บริวารต่างๆ การออกแบบซอร์ฟแวร์ 
เวลาจริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมส าหรับระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 
ล า ดั บ ช้ั น แล ะการควบคุ ม กร ะบ วนก า ร ไ ปป์ ไ ล น์
หน่วยความจ า ดา้นเขา้ด้านออก ซูเปอร์สกาลาร์และหน่วย
ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ข น า น  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น
ไมโครคอมพิวเตอรใ์นระบบวัดและควบคุม 

264363 ระบบควบคุมและแบบจ าลอง  

                                                          3(3-0-6) 
 Modeling and Control Systems 

 ระบบควบคุมเบื้องต้น  แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบ แผนภาพบล็อกฟังก์ช่ัน การถ่าย
โอนการตอบสนองของระบบ ลักษณะของระบบการ

ควบคุม การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุมใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี การออกแบบระบบควบคุม
ป้อนกลับบนพื้นฐานของตัวควบคุมพีไอ การวิเคราะห์
ระบบการควบคุมบนหลายตัวแปร การจ าลองระบบที่ใช้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
264364 การผลิตอัตโนมัติ           3(2-3-6) 
 Manufacturing Automation 

 หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติในการ
ผลิต หลักการพื้นฐานของระบบและส่วนประกอบที่ใช้ใน
ระบบอัตโนมัติ การควบคุมนิวแมติกและไฮโดรลิคใน
กระบวนการผลิต การออกแบบวงจรบนตัวควบคุมลอจิกที่
สามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การควบคุมเคร่ืองมือกล
เชิงตัวเลขเทียบกับการควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติ  การ
ออกแบบระบบอัตโนมัติ โดยการใช้ ระบบการประกอบ
อัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (เอฟเอ็มเอส) และ
อื่นๆ 

264371 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น       3(2-3-6) 
 Flexible Manufacturing System 

 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นเบื้องต้น ระบบ
การบริหารฐานข้อมูลในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น กลุ่ม
ของเทคโนโลยี ประเภทของระบบการผลิตอัตโนมัติ การ
โปรแกรมในการควบคุมระบบการผลิต การกระจาย
ฐานข้อมูลของเคร่ืองมือในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 
ส่วนประกอบบางอย่างในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น การ
วางแผนและการควบคุมการผลิตในระบบการผลิตแบบ
ยืดหยุ่น 

264372 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล  

                                                          3(3-0-6) 
 Electronic and Digital Circuit 

 วัสดุสารก่ึงตัวน ารอยต่อพีเอ็น ไดโอดชนิด
ต่างๆ ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ อุปกรณ์แบบสองขั้วและ
สามขั้ว ลักษณะเฉพาะ โครงสร้าง การใช้งานและการ
วิเคราะห์ในการน าไปใช้ในวงจรที่ไม่เป็นแบบเชิงเส้นต่างๆ 
ระบบตัวเลขและการค านวณในคอมพิวเตอร์  รหัส
คอมพิวเตอร ์รหัสฐานสอง รหัสบซีีดี รหัสเกรย์ รหัสแอสกี 
พีชคณิตบูลลีนและตารางความจริง การวิเคราะห์และ
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สังเคราะห์วงจรคอมบิเนช่ันตรรกศาสตร์ วงจรสวิทช์ช่ิง 
รูปแบบบัญญัติ แผนผังคาร์โน วิธีควินแม็กคลอสกี้ ฮาร์
ซาร์ด วงจรแนนนอร์หลายระดับ ชนิดของวงจรเชิงผสม
ตรรกศาสตร์และการใช้ตรรกศาสตร์ประตูสัญญาณ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรโดยล าดับตรรกศาสตร์ วงจร
ซิงโครนัสและวงจรอะซิงโครนัส ไดอะแกรมการเปลี่ยน
สภาวะ การลดรูปสภาวะการใช้ฟลิปฟลอป วงจรโดย
ล าดับทั่วไปที่ใช้ฟลิปฟล็อป วงจรคงสภาวะการเก็บข้อมูล 
วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล 

264373 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับวิศวกรรม 

 อุตสาหการ                           3(3-0-6) 
 Artificial Intelligence for Industrial  

 Engineering 

 เ นื้ อ ห า แ ล ะ ค า จ า กั ด ค ว า ม ข อ ง
ปัญญาประดิษฐ์ พื้นฐานของฟัซซีโลจิก โครงข่ายระบบ
ประสาท ทฤษฎีกราฟ การค้นหาแบบฮิวริสติก การเล่น
เกม ขั้นตอนวิธี เชิงพันธุกรรม การประมวลผลแบบ
สัญลักษณ์  และวิธีการค้นหาข้อส รุป  แนวทางการ
ประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ใน  การประมวลผล 
ภาษาธรรมชาติ  หุ่ น ยนต์อุ ตสาหกรรมและระบบ
ผู้เช่ียวชาญ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ การค้นหาเหตุผล
ด้วยวิธีอรรถศาสตร์ และ การอนุมานภายใต้ความไม่
แน่นอน ด้วยโปรแกรมโปรล็อก 

264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1  
                                                           1(0-3-2) 
 Industrial Engineering Project I 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนขอ้เสนอโครงงาน การน าเสนอ การอภิปราย และ
การตอบขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิศวกรรมอุตสาหการ         3 หน่วยกิต 

 Skills and Experience in Industrial  

 Engineering 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

264399 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร  

                                                          3(2-3-6) 
 Community Development Voluntary for  

 Engineers 

 จิตอาสาเพื่อชุมชน วิศวกรรมอาสา หัวข้อที่
น่าสนใจในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม บริการ
วิชาการ และกิจกรรมนิสิต การพัฒนาและการจัดการ
โครงการ การวิเคราะห์สวอต การประชุมวางแผนโครงการ
แบบซ็อฟ ตารางโทว วงจรเด็มม่ิง งานวิศวกรรมพื้นฐาน
เพื่อกิจกรรมอาสา พื้นฐานงานก่อสร้าง งานไฟฟ้าพื้นฐาน 
พื้นฐานทางด้านระบบท่อประปาและปั๊มน้ า  การเขียน
รายงานและการน าเสนอโครงการ 
264411 สัมมนา                            1(0-3-2) 
 Seminar 

 การน าเสนอและอภิปรายหัวขอ้ที่น่าสนใจทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาตรี 
264412 วิศวกรรมความปลอดภัย          3(3-0-6) 
 Safety Engineering 

 ความส าคัญของความปลอดภัยในโรงงาน 
สภาพภัยเสี่ยงและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ความถ่ี
และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การป้องกันความสูญเสีย
หรือแก้ไขอุบัติเหตุโดยการออกแบบ การวิเคราะห์และการ
ควบคุมสภาพภัยเสี่ยงจากสถานที่ท างาน หลักการจัดการ
ความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย องค์ประกอบด้าน
มนุษย์และจติวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น 
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264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
                                                           2(0-4-2) 
 Industrial Engineering Laboratory 

 กา รป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ บบกา รผลิ ต โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกรรมวิธีการผลิต ได้แก่ 
ระบบนิวเมติกส์ เทคโนโลยีซีเอ็นซี ปฎิบัติการที่เก่ียวข้อง
กับวิศวกรรมอุตสาหการ เคร่ืองมือวัดทางอุตสาหกรรม 
และโปรแกรมคอมพิวเตอรท์างวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

264414 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 

                                            3(3-0-6) 
 Industrial Cost Analysis 

 หลักการทางบัญชีขั้นพื้นฐาน ความรู้พื้นฐาน
ของรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
วางแผนและควบคุมการผลิต การแบ่งปันส่วนต้นทุน การ
จัดสรรต้นทุนและการตัดสินใจเพื่อการลงทุนในโครงการ
ทางด้านอุตสาหกรรม 

264431 จิตวิทยาอุตสาหกรรม           3(3-0-6) 
 Industrial Psychology 

 จิตวิทยาการท างานเบื้องต้น ความส าคัญ 
หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม การท างาน
ร่วมกันระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมของงาน ปัญหา
สุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม พฤติกรรมของบุคคลใน
องค์กร การท างานร่วมกันเป็นทมีและเป็นองค์กร ทัศนคติ 
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรและความ พึงพอใจในการ
ท างาน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญและก าลังใจ 
เทคนิคการจูงใจ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและมนุษย
สัมพันธ์ในการท างาน การปลูกฝังจิตส านึกด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร 
หัวหน้างาน คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในที่ท างาน

264432 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ  
 ผลิต และงานวิศวกรรม           3(2-3-6) 
 Computer Aided Design,  

 Manufacturing and Engineering 

 หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ การน าคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างช้ินงาน
แบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานของ
เคร่ืองจักรควบคุมเชิงตัวเลข การเขียนโปรแกรมควบคุม
เชิงเลข การอินเทอโปเลทในระบบการผลิต วงจรควบคุม
เค ร่ืองจั กร  เค ร่ืองจั กรกลควบคุม เ ชิ งตั ว เลขด้วย
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของช้ินงาน
หรือผลิตภัณฑ์ 
264433 การยศาสตร์           3(3-0-6) 
 Ergonomics 

 บทน าเก่ียวกับการยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาเบื้องต้น ชีวกลศาสตร์ การจัดท าฐานข้อมูล
ทางสรีรวิทยาในทางวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนและเคร่ืองจักร การประยุกต์ใช้การยศาสตร์
ส าหรับการออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองจักร สถานี
งาน และสถานที่ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม 

264434 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับ 

 งานวิศวกรรมอุตสาหการ         3(2-3-6) 
 Computer Application for Industrial  

 Engineering 

 การประยุกต์ ใ ช้งานโปรแกรมส านักงาน
ส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ งานด้านเอกสาร 
งานด้านตารางงาน การก าหนดสูตรค านวณ การเก็บ
ขอ้มูลการผลิต การประมวลผลและการ 
วางแผนการผลิตอย่างง่าย 
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264435 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
 กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 

 และระบบการผลิต           3(3-0-6) 
 Selected topics of Industrial  

 Engineering in Engineering 

 Management and Production System 

 หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม
อุตสาหการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยหลักวิชา
ทางการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต การ
น าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมอุตสา
หการ 
264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ3(3-0-6) 
 Game Theory and Business Strategy 

 กฎเกณฑ์ ส่วนประกอบและรูปแบบการ
แขง่ขันทางธุรกิจ เกมทางธุรกิจท่ีมีผู้เล่นพร้อมกัน เกมทาง
ธุรกิจแบบมีล าดับขั้นของการตัดสินใจ ข้อได้เปรียบและ
ข้อเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดในล าดับที่
แตกต่างกัน ธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวาง
กลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผสม วิธีการปกป้องและการยึด
อ านาจทางการตลาด การเล่นเกมทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของ
เวลาและจ านวนคร้ัง 
264452 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6) 
 Multimodal Transport 

 ลักษณะทั่วไปของรูปแบบการขนส่ง ได้แก่ 
การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางบกและการขนส่งทาง
อากาศ การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละ
รูปแบบโครงข่ายการขนส่ง และการเช่ือมโยงระบบการ
ขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง 
การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบใน
การด าเนินการการขนส่งหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
และ กรณีศึกษา 
264453 การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์  

                                                          3(3-0-6) 
 Material Handling and Packaging 

 ฟังกชั์นของการล าเลียงวัสดุและการบรรจุหีบ
ห่อ การจัดการประสิทธภิาพและ 

โลจิสติกส์ การออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ส าหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ในการ
ล าเลียงและขนย้าย เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดต้นทุน
ของบรรจุภัณฑ์ 
264454 การจัดการการจัดหา           3(3-0-6) 
 Procurement Management 

 ระบบการจัดซื้อทางด้านอุตสาหกรรมและ
การค้า บทบาทของการจัดซื้อในการบริหาร โซ่อุปทาน 
การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาแนวคิดในการจัดการของซัพพลายเออร์ การ
สร้างพันธมิตรและความร่วมมือทางการจัดซือ้ กรณีศึกษา 
264455 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
 กลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทานและ 

 โลจิสติกส์                           3(3-0-6) 
 Selected topics of Industrial  
 Engineering in Supply Chain 

 Management and Logistics 

 หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม
อุตสาหการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยหลัก
วิชาการทางการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  การ
น าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมอุตสา
หการ 
264471 การออกแบบเคร่ืองจักรกล       3(3-0-6) 
 Mechanical Design 

 ขั้นตอนของการออกแบบ ทฤษฎีของความ
เสียหายที่ใช้ในการออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลภายใต้
โหลดสถิต และโหลดเปลี่ยนแปลง สปริง สกรูส่งก าลังและ
สกรูยึดช้ินงาน รอยเช่ือม การขับด้วยสายพานและโซ่ 
264472 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์  

                                                          3(2-3-6) 
 Microprocessor Application 

 สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การ
เขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้  การติดต่อระหว่าง
ไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจ าและการเช่ือมต่อของ
อินพุท เอ้าท์พุท การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์กับ
อุปกรณ์ทางกายภาพ เพื่อการควบคุมและสื่อสารข้อมูล 
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ข้อมูลเข้าออก จังหวะเวลา การสื่อสารผ่าน RS232 และ
พอร์ตขนาน การแสดงผลโดย LED และการควบคุม
มอเตอร์แบบสเต็ป 

264473 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
 กลุ่มวิชาการควบคุมและการผลิต 

 อัตโนมัติ                           3(3-0-6) 
 Selected topics of Industrial  

 Engineering in Automatic Production 

 and Control 

 หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม
อุตสาหการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยหลัก
วิชาการทางการควบคุมและระบบผลิตอัตโนมัติ  การ
น าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมอุตสา
หการ 
264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2  

                                                           1(0-3-2) 
 Industrial Engineering Project II 

 น าสิ่ งที่ ไ ด้ รับจากการศึกษาค้นคว้ า ใ น
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 มาท าการ ออกแบบ 
ทดลองปฏิบัติ  เ ก็บบันทึกผลข้อ มูล  วิ เคราะห์และ
สังเคราะห์ผล สรุปผล น าเสนอ และจัดท ารูปเล่มรายงาน
โครงงานฉบับสมบูรณ์ 
264492 การฝึกงาน                         6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับวิศวกรรม 

อุตสาหการในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน 

264493 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน

282111   วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น  3(3-0-6) 

  Introduction to Environmental Science 

  ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ ความสมดุลทางธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปัญหาและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 
มลพิษสิ่งแวดล้อม ทศิทาง นโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศและโลก 

282211   เคมวีิทยาส่ิงแวดล้อม             3(2-3-6) 

  Environmental Chemistry 

  สมบัติ และองคป์ระกอบของดิน น้ า และอากาศ 
ปฏิกิริยาเคมีที่ เกิดขึ้นในสภาพธรรมชาติ  และสภาพที่
ปนเปื้อน ผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น กระบวนการ
เคลื่อนย้ายมลพิษในสิ่งแวดล้อม 

282212   นิเวศวิทยาส่ิงแวดล้อม             3(2-3-6) 

  Environmental  Ecology  

  หลักการ ทฤษฏีและแนวคิดทางนิเวศวิทยา 
หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม 
โครงสร้างระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร นิเวศวิทยาประชากร 
นิเวศวิทยาบนบก นิเวศวิทยาแหล่งน้ า นิเวศวิทยาจุลทรีย์ 
ดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพ 

282213   กฎหมาย และนโยบายส่ิงแวดล้อม3(3-0-6) 

  Environmental Law and Policy     

  ปั ญ ห า ม ล พิ ษ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ  หลักการพื้นฐานของกฎหมายและ
นโยบายสิ่งแวดล้อม บทบาทของกฎหมายและนโยบายด้าน
กฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การน ากฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติและบังคับ
ใช้  หน้าที่และขอบเขตอ านาจของหน่วยงานของรัฐ หน้าที่
และอ านาจของหน่วยงานท้องถ่ิน บทบาทของประชาชนใน
การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ขอ้จ ากัดในการ
บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานระดับทอ้งถ่ินและระดับชาติ 
 

 

  



874 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

282214 พลังงานและส่ิงแวดล้อม             3(3-0-6) 

  Energy and Environment  

  สถานภาพในปัจจุบันและในอนาคตของแหล่ง
พลังงานและการใช้พลังงาน แนวทางและนโยบายในการ
อนุรักษ์พลังงานภายในประเทศและต่างประเทศ การน า
พลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ในการท าความ
ร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานน้ า พลังงานจากลม 
พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากภาคเกษตร 
พลั งงานนิวเคลียร์  และการจัดการพลั งงาน ปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
เสียง วิกฤตพลังงาน และเศรษฐกิจ  
282221   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
 ส่ิงแวดล้อม                               3(3-0-6) 

  Natural Resources and Environmental 

 Management 

  ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ปั จ จุ บั น  แ น วท า ง ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
ทรัพยากรทอ่งเที่ยวธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม ทรัพยากร
แร่ธาตุและพลังงาน รวมไปถึง นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย
และข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

282301   สถิติและระเบียบวิธีวิจัย              3(2-2-5) 

  Statistic and Research  Methodology  

  หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับสถิติส าหรับการวิจัย
ทางสิ่งแวดล้อม การสุ่มตัวอย่าง  ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
การวางแผนการทดลองแบบต่างๆ  หลักการวิจัย การสร้าง
หัวขอ้วิจัย  การสร้างค าถามวิจัย กรอบแนวคดิการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการเขยีนโครง
ร่างการวิจัย การวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ การเขยีนรายงานการวิจัย    
 

 

282315   พิษวิทยาส่ิงแวดล้อม              3(3-0-6) 

  Environmental Toxicology 

  ความสัมพันธ์ของปริมาณสารพิษต่อการ
ตอบสนองของสิ่งมีชีวิต การดูดซึม การแพร่กระจาย การกัก
เก็บ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการก าจัดสารพิษออก
จากร่างกาย การทดสอบและการติดตามสารพิษ สารพิษ
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 

282321   มลพิษดินและการควบคุม            3(2-3-6) 

  Soil Pollution and Control 

  กระบวนการทางเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ของ
มลพิษดิน แหล่งที่มาของสารพิษ สาระส าคัญต่างๆที่ท าให้
เกิดมลพิษในดิน และองค์ประกอบที่ส าคัญ กระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางชีววิทยาของสารพิษต่างๆ การ
เคลื่อนย้ายของสารพิษ การประเมินผลทางสถิติ เทคนิคการ
ชักตัวอย่าง รวมทั้งแนวทางการป้องกันและควบคุมมลพิษใน
ดิน 

282322  มลพิษน้ าและการควบคุม            3(2-3-6) 

   Water Pollution and Control  

 ความรู้พื้ นฐานของทรัพยากรน้ า  ปัญหา 
สถานการณ์และผลกระทบของมลพิษน้ า คุณสมบัติของน้ า
เสีย หลักการเก็บและวิ เคราะห์ตัวอย่างน้ าและน้ าเสีย 
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันและควบคุมคุณภาพน้ าผิว
ดินและน้ าเสีย เทคโนโลยีการปอ้งกันและควบคุมมลพิษน้ า 
282323   มลพิษอากาศและการควบคุม      3(2-3-6) 

  Air Pollution and Control 

  ประเภท ลักษณะ และแหล่งก าเนิดของมลพิษ
อากาศ การเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ผลกระทบของมลพิษอากาศที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
การปอ้งกัน และควบคุมมลพิษอากาศ การออกแบบเบื้องต้น
ระบบระบายอากาศ และระบบบ าบัดอากาศ การบ าบัดกลิ่น 
การควบคุมดูแลและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 
พืน้ฐานฟิสิกส์และเคมีบรรยากาศ การเกิด การเปลี่ยนรูปทาง
เคมี การเคลื่อนย้าย และการตกออกจากช้ันบรรยากาศของ
มลพิษอากาศ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการควบคุม
มลพิษอากาศ กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการ
ควบคุมมลพิษอากาศ   
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282324   การจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล       3(2-3-6)  

  Solid Waste and Sewage Management 

  ปัญหา สถานการณ์และผลกระทบของขยะและ
สิ่งปฏิกูล แหล่งก าเนิด ประเภท องค์ประกอบและปริมาณ
ของขยะและสิ่งปฏิกูล การคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม 
การขนส่งไปยังสถานที่ก าจัด เทคโนโลยีการก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูล การน าขยะและสิ่งปฏิกูลกลับมาใช้ใหม่ 

282325   หลักการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

                                                                 3(3-0-6) 

  Fundamental of Environmental Impact 

 Assessment 

  ความหมาย ความส าคัญและความรู้พื้นฐาน
ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เก่ียวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับประเทศ
ไทย ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับประเทศ
ไทย เทคนิคการประเมินและการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้เสีย กรณีศึกษา 
282331   การควบคุมมลพิษเสียงและความ
 ส่ันสะเทือน                               3(3-0-6)  

  Noise Pollution and Vibration Control 

  ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ของเสียงและความ
สั่นสะเทือน แหล่งก าเนิดและชนิดของเสียงและความ
สั่นสะเทือน ลักษณะของเสียงรบกวน ผลกระทบของมลพิษ
เสียงและความสั่นสะเทือนต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การ
ตรวจวัดและการประเมินเสียงและความสั่นสะเทือน กฎหมาย
และมาตรฐานควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 
เทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมมลพิษเสียงและความ
สั่นสะเทอืน 

282332   การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
                3(3-0-6) 

  Biodiversity Conservation 

  ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพต่อคุณภาพชีวิต

และสิ่งแวดล้อม  ข้อก าหนด มาตรการ และแนวทางที่
เก่ียวขอ้งกับการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 

282333   การจัดการลุ่มน้ า             3(3-0-6)  

  Watershed Management 

  ความหมายของลุ่มน้ า ธรณีสัณฐานของลุ่มน้ า
และอุทกวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างลุ่มน้ า ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดการลุ่มน้ า 
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ า การจัดการลุ่มน้ าในประเทศ
ไทย การวิจัยการจัดการลุ่มน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อ
ประโยชน์ใน ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
อุปโภคบริโภค ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากร
แหล่งน้ า  
282334   การจัดการมลพิษน้ า                   3(3-0-6) 

  Water Pollution Management  

  หลักในการป้องกันและควบคุมมลพิษน้ า การ
พัฒนาโครงการปอ้งกันมลพิษน้ าจากแหล่งก าเนิด การผลิตที่
สะอาดเพื่อลดน้ าเสียในสถานประกอบการ การใช้แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับการจัดการและควบคุมมลพิษน้ า 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า 
282335 ระบบสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัด 

 การส่ิงแวดล้อม             3(2-2-5) 

  Geographical System for Environmental 

 Management  

  การประยุ กต์ ใ ช้ และการพั ฒนา ข้ อ มู ล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการรับรู้ระยะไกลการวางแผน
เชิงพืน้ที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

282336   การมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
                                                 3(2-2-5) 

  Participation in  Environmental 

 Management  

  หลักการและขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์บริบทของเศรษฐสังคม 
การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม วิธีการให้ข้อมูล กล
ยุทธ์ในการให้ประชาชนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ความ
แตกต่างระหว่างกระบวนการมีส่วนร่วมและประชาพิจารณ์ 
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การจัดการความขัดแย้ง การจัดกระบวนการสื่อสารประเด็น
สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงการที่ส่งผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

282337 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ                 3(3-0-6) 

  Natural Disaster  

  แนวคิดของทรัพยากรและระบบสิ่งแวดล้อม 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและผลกระทบระดับจุลภาค
และมหภาค ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และภัยพิบัติ ประเภท การก่อตัวและการกระจายของภัยพิบัติ  
282338   การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก    3(3-0-6) 

  Global Climate Change 

  วิทยาศาสตร์ของระบบภูมิอากาศและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระบบนิเวศและต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ในระดับโลก ภูมิภาค 
และท้องถ่ิน การแก้ปัญหาและศักยภาพของการปรับตัวของ
ระบบเหล่านั้นและนโยบายที่เก่ียวข้องกับการจัดการปัญหา
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

282431   การจัดการคุณภาพอากาศ          3(3-0-6) 

  Air quality management  

  หลักการและเทคโนโลยีในการจัดการคุณภาพ
อากาศ การจัดการคุณภาพอากาศในเมือง แหล่งก าเนิดและ
ฐานข้อมูลการระบายมลพิษอากาศ ระบบการป้องกันและ
ควบคุมมลพิษอากาศ ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ การประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการ
จัดการคุณภาพอากาศ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
กับการคุณภาพอากาศ การจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร 
การจัดการก๊าซเรือนกระจก  
282432   หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
                                                 3(3-0-6) 

  Selected Topic in Environmental Science 

  เร่ืองเฉพาะทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ
ใหม่หรือหั วข้ อปั จจุบั นที่ น่ าสนใจทางวิ ทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  หัวข้อเร่ืองเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา 

282433 การจัดการของเสียอันตราย         3(3-0-6) 

  Hazardous Waste Management 

  ปัญหา สถานการณ์และผลกระทบของของเสีย
อันตราย แหล่งก าเนิด ประเภทและการทดสอบลักษณะของ
เสียอันตราย วิธีการและการด าเนินการเก็บรวบรวม การ
ขนส่งและการควบคุมของเสียอันตราย การประเมินและการ
จัดการความเสี่ยงจากของเสียอันตราย กฎหมายและ
ข้อตกลงที่เก่ียวกับการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย 
หลักการปอ้งกันและควบคุมของเสียอันตราย 

282434   การประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

  Health Impact Assessment  

  ปฏิบัติการใช้เทคนิควิธีการประเมินความเสี่ยง
ต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมิน
การได้ รับสารพิษ การบ่งช้ีสารพิษ การวิ เคราะห์การ
ตอบสนองของร่างกายและระบบนิเวศ ต่อระดับความเข้มข้น
ของสารพิษ การรับสารพิษสู่ร่างกายและการสรุปความเสี่ยง 
ผลกระทบต่อสุขภาพและต่อระบบนิเวศ แนวทางการจัดการ
ผลการประเมินความเสี่ยงและการสื่อสารต่อชุมชน 

282491   สัมมนา                                      1(0-2-1) 

  Seminar 

  การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบขอ้ซักถามในประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม  
282492   โครงงานทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                                            
                                                 1(0-3-2) 

  Environmental Science Project 

  การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ 
หรือโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการบูรณา
การทฤษฎีและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

282493   การฝึกงาน            6 หน่วยกิต 

  Professional Training 

  การฝกึปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 
องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 
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282494   การศึกษาอิสระ            6 หน่วยกิต 

  Independent Study 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม  
282495   สหกิจศึกษา            6 หน่วยกิต 

  Co-operative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะพนักงาน
ฝกึหัดในสถานประกอบการณ์ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

283101 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น    1(0-2-1) 
 Introduction to Environmental Engineering 

 การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุ
และผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและหลักการทาง
วิศวกรรมในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่
ของวิศวกรสิ่งแวดล้อม พืน้ความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีจ าเป็นต่อ
การศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพในการบ าบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม  
283102 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

                                                          3(2-3-6) 
 Biology for Environmental Engineering 

 เซลล์และโครงสร้าง หลักการของแบคทีเรีย
วิทยา วิธีการเก็บและตรวจวัดแบคทีเรียของน้ าและน้ าเสีย 
กิจกรรมของเอนไซม์ในการสร้างเสถียรภาพแกส่ารอินทรีย์ 
การย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีววิทยา แนวคิดพืน้ฐานทาง
พลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ความสามารถในการผลิตและ
ปัจจัยจ ากัด แนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา ตัวช้ีวัดทาง
ชีววิทยา พลวัตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมของการ
บ าบัดน้ าเสีย จลนศาสตร์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
ปัจจัยควบคุมในการบ าบัดทางชีววิทยา  
283203 เคมสี าหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

                                                          3(2-3-6) 
 Chemistry for Environmental Engineering 

 ลักษณะและการวิ เคราะห์ทาง เคมีและ
กายภาพ ของน้ า น้ าเสีย อากาศ มูลฝอยและดิน วิธีการ
ตรวจสอบและการประยุ กต์ ข้ อ มูลทางวิ ศวกรรม

สิ่งแวดล้อม การเก็บ และรักษา การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ
ช้ันสูงในการตรวจวิเคราะห์ การควบคุมและประกัน
คุณภาพในห้องปฏิบัติการ 
283204 ปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการ 
 ทางส่ิงแวดล้อม                       3(2-2-5) 
 Environmental Unit Operation and Processes 

 พืน้ฐานของปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการ
ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการบ าบัดน้ าและน้ าเสีย การ
วิเคราะห์กระบวนการ ถังปฏิกิริยาแบบไหลตามกันและ
แบบกวนสมบูรณ์ การผสม การตกตะกอน การท าให้ลอย 
การกรอง การปรับให้เท่า การเติมอากาศและการถ่ายเท
มวล การปรับพีเอช การดูดติดผิว การแลกเปลี่ยนไอออน 
การฆ่าเ ช้ือโรค ไคเนติกส์ของระบบชีวเคมี การท า
แบบจ าลองของถังปฏิกิริยาทางชีววิทยา อัตราส่วน
สารอินทรีย์ต่อจุลชีพ อายุสลัดจ ์ดัชนีปริมาตรสลัดจ์ 
283231 การควบคุมเสียงรบกวนและ 

 การส่ันสะเทอืน                       3(2-2-5) 
 Noise and Vibration Control 

 หลักการของคลื่นเสียง การใช้เคร่ืองมือ การ
วัดระดับเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน ผลกระทบของ
เสี ย งรบกวนและการสั่ นสะ เทื อนต่อสุ ขภาพและ
สิ่งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบ การควบคุมเสียง
รบกวน การใช้วัสดุเก็บเสียงและเคร่ืองป้องกันเสียง การ
ควบคุมการสั่นสะเทอืน 

283311 การสุขาภิบาลอาคาร               3(2-2-5) 
 Building Sanitation  

 พื้นฐานการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและ
ระเบยีบ ระบบทอ่ประปา ระบบทอ่น้ าร้อน ระบบทอ่ระบาย
น้ าโสโครก น้ าเสีย และอากาศ ระบบปอ้งกันอัคคภัีย ระบบ
ระบายน้ าฝน ระบบบ าบัดน้ าเสีย และการจัดการมูลฝอย
ส าหรับอาคาร 
283312 วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา 
                                                          3(2-2-5) 
 Water Supply Engineering and design 

 แหล่งน้ าดิบ การประมาณความต้องการน้ า 
คุณภาพและมาตรฐานน้ าดิบและน้ าประปา กระบวนการ
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ปรับปรุงคุณภาพน้ า การออกแบบและการด าเนินการ
ระบบประปา การเติมอากาศ โคแอกกูเลชันและฟล็อกคูเล
ชัน ถังกวนเร็วและกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรอง ถังฆ่า
เช้ือโรค การไล่ก๊าซ เมมเบรน การออกแบบสถานีสูบน้ า 
การออกแบบระบบจา่ยน้ า 
283313 วิศวกรรมและการออกแบบระบบบ าบัด 

 น้ าเสีย                                  3(2-2-5) 
 Wastewater Treatment Engineering and 

  Design 

 ลักษณะของน้ าเสีย การวัดอัตราไหลของน้ า
เสีย จุดประสงค์ในการบ าบัดน้ าเสียและมาตรฐานน้ าทิ้ง 
กระบวนการและการออกแบบขั้นต้นของการบ าบัดทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ การบ าบัดและก าจัดตะกอน ระบบ
บึงประดิษฐ์  การก าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ การ
ออกแบบท่อระบายแบบรวมและแบบแยก ปั๊มและสถานี
สูบน้ า การออกแบบอุปกรณ์ส าหรับบ าบัดน้ าเสีย การ
ด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสีย 

283314 การออกแบบระบบระบายน้ าเสีย 

                                                          3(2-2-5) 
 Design of Sewerage  

 ชลศาสตร์การไหลในระบบท่อระบายน้ าเสีย 
การประมาณอัตราการไหล การออกแบบระบบท่อ
รวบรวมน้ าเสียและระบบท่อระบายน้ าฝน องค์ประกอบ
ของระบบระบาย การออกแบบสถานีสูบน้ า 
283321 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย 

                                                          3(2-2-5) 
 Solid Waste Engineering and Management 

 แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และ
ลักษณะสมบัติของมูลฝอยชุมชน การจัดการที่แหล่งก าเนิด 
การเก็บรวบรวม การขนถา่ยและขนส่ง การด าเนินการและ
การแปรรูป การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล การจัดการ
มูลฝอยแบบบูรณาการ กฎหมายและมาตรฐานในการ
จัดการมูลฝอยชุมชน 

 

 

283322 การจัดการของเสียอันตราย      3(3-0-6) 
 Hazardous Waste Management  

 ประเภท และลักษณะของเสียอันตราย 
กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ความเป็นพิษ 
การเคลื่อนที่และการคงอยู่ของสารปนเปื้อน การประเมิน
ความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง 
กระบวนการบ าบัด และก าจัดทางเคมีและชีวภาพ การเผา 
การปรับเสถียรและการท าก้อนแข็ง  การก าจัดบนดินและ
การฟื้นฟูสภาพพืน้ที่ปนเป้ือน 

283323 การลดของเสียและเทคโนโลยี 
 การน ากลับมาใช้ใหม่               3(3-0-6) 
 Waste Minimization and Recycling  

 Technologies 

 การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นการป้องกันมลพิษ
จากการลดการเกิดของเสียที่แหล่งก าเนิด เทคนิคการลด
การเกิดของเสียโดยมุ่งเน้นที่การจัดการภายใน การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการน าของเสียกลับมาใช้
ใหม่ กลยุทธ์ในการลดการเกิดของเสียที่รวมถึงระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินผลงานสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต 
หลักการขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยีรีไซเคิล วัสดุที่สามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่ กระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ และ
ผลกระทบ 

283332 การควบคุมมลพิษอากาศ         3(2-2-5) 
 Air Pollution Control  

 ชนิดของสารมลพิษอากาศและแหล่งก าเนิด 
ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา
มลพิษอากาศ แบบจ าลองคุณภาพอากาศ หลักการของ
การควบคุมสารมลพิษที่เป็นอนุภาคและก๊าซ วิธีการเก็บ
ตัวอย่างและการวิเคราะห์ การจัดการคุณภาพอากาศ 
กฎหมายและมาตรฐานในการควบคุมมลพิษอากาศ 
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283341 ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

                                                           4(4-0-8) 
 Environmental and Energy Management  

 System  

 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายและ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดผังเมือง การด าเนินการและ
เศรษฐศาสตร์ในการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001) การป้องกัน
มลพิษและเทคโนโลยีสะอาด การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิต การ
วิเคราะห์การไหลของสารเพื่อการจัดการทรัพยากรและ
ของเสียอย่างยั่งยืน การท าสมดุลมวลและพลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน 

283342 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

                                                          3(3-0-6) 
 Industrial Safety Management 

 ธรรมชาติของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมและ
ความจ าเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนเพื่อ
ความปลอดภัย การวางแผนผังโรงงานเพื่อความปลอดภัย 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักรและแผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจักร การป้องกันและควบคุมเพื่อความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลในอุตสาหกรรม การจัดการและ
ประเมินความเสียงในอุตสาหกรรม การอบรมเพื่อความ
ปลอดภัย การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 
283381 กฎหมายและจริยธรรมส่ิงแวดล้อม 

                                                          3(3-0-6) 
 Environmental Law and Ethic 

 องกรค์ด้ านสิ่ งแวดล้อม กฎหมายและ
ข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อม มาตรฐานที่ เ ก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติวิศวกร พระราชบัญญัติ
โรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข การน าไปใช้และการบังคับใช้ ข้อบังคับและ
กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สิทธิ 
จรรยาบรรณและคุณธรรมของวิศวกรสิ่งแวดล้อม 

283415 การควบคุมมลพิษน้ าจากอุตสาหกรรม 

                                                          3(3-0-6) 
 Industrial Water Pollution Control 

 กระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมหลัก 
ลักษณะของน้ าเสีย การลดปริมาณน้ าเสียและเทคโนโลยี
สะอาด เทคโนโลยีในการบ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรม 
กฎหมายและระเบยีบ 

283416 ระบบวิศวกรรมการบ าบัดแบบธรรมชาติ 

                                                          3(2-2-5) 
 Natural Treatment Engineering System 

 การฟื้นฟูชีวสภาพ การฟื้นฟูด้วยพืช  การ
เลือกพื้นที่ส าหรับระบบบ าบัดบนดิน การน าธาตุอาหาร
กลับมาใช้ใหม่ ประเภทและการด าเนินการระบบวิศวกรรม
การบ าบัดแบบธรรมชาติ การบ าบัดโดยดิน ระบบบ่อ 
ระบบบงึประดิษฐ์ 
283433 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ       3(3-0-6) 
 Climate Change  

 ระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
จากอดีตถึงอนาคต ภูมิอากาศและหลักการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุของภาวะโลกร้อนและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ก๊าซเรือนกระจก แหล่งก าเนิด
และแหล่งรับของก๊าซเรือนกระจก ความรู้เบื้องต้นของ
ผลกระทบ ความอ่อนไหว มาตรการลด และ การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นโยบายที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติ การ
ปอ้งกันภัยพิบัติและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง 
283434 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศ 

                                                          3(2-2-5) 
 Design of Air Pollution Control System 

 แนวคิดการควบคุมทางวิศวกรรมมลพิษ
อากาศ สารมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม หลักการและ
การออกแบบหน่วยควบคุมมลพิษอากาศส าหรับฝุ่นและ
ก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงห้องตกตะกอน 
เตาเผาอุณหภูมิสูง ไซโคลน เคร่ืองจับอนุภาคด้วยไฟฟ้า
สถิต ผ้าใยกรอง เคร่ืองพ่นจับแบบเปียก การดูดซับ การ
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ดูดกลืน ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม การ
ควบคุมดูแลและการบ ารุงรักษา การปอ้งกันมลพิษอากาศ 

283443 การออกแบบระบบทางวิศวกรรม 

 ส่ิงแวดล้อม                            3(2-2-5) 
 Design of Environmental Engineering  

 System 

 โครงสร้างส าหรับระบบบ าบัดของเสีย ระบบ
ไฟฟ้าในการบ าบัดของเสีย อุปกรณ์และเคร่ืองจักรกลใน
การบ าบัดของเสีย วิชาการเคร่ืองมือ ข้อก าหนดและ
รายละเอียดของงานออกแบบระบบบ าบัดของเสีย การ
ประมาณราคา 
283444 การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

                                                          3(2-2-5) 
 Environmental Impact Assessment 

 แนวคิดและหลักการการประเมินผลกระทบ 
การประเมินผลทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทาง
นิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่า
คุณภาพชีวิต มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ 
มาตรการติดตามตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของชุมชน 

283482 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

                                                          3(3-0-6) 
 Selected Topics in Environmental  

 Engineering 

 หัวข้อใหม่หรือหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับหัวข้อที่
คัดสรร แนวโน้มในประเด็นต่าง ๆ การประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

283491 สัมมนา                                  1(0-3-2) 
 Seminar 

 การสืบค้น งานวิ จั ยทางด้ านวิ ศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
อภิปราย เทคนิคการน าเสนอผลงาน  
283492 การศึกษาอิสระ                     6 หน่วยกิต 

 Independent Study   

 การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การ

คน้คว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และอภิปราย การ
ประยุกต์ใช้สถิติส าหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  การ
น าเสนอ และการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
283493 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education  

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
พนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน 

301111 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1 
                                            2(2-0-4) 
 Basic Concepts and Principles in  

 Nursing l  

 วิวัฒนาการของการพยาบาลและวิชาชีพการ
พยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อวิชาชีพการพยาบาล บทบาท
หน้าท่ีของพยาบาล แนวคิดเก่ียวกับภาวะสุขภาพและ
ความเจ็บปว่ย การพยาบาลแบบองค์รวม แนวคิดและ
ทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล และการ
สื่อสารทางการพยาบาล 

301113 การสร้างเสริมสุขภาพ           2(2-0-4) 
 Health Promotion  

 แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการของบุคคลแต่ละช่วง
วัย การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยของ
บุคคลแบบองค์รวมทุกช่วงวัย บทบาทของพยาบาลในการ
สร้างเสริมสุขภาพ กลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ และ
นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

301141 การพยาบาลมารดาทารก 

 และการผดุงครรภ์ 1           2(2-0-4) 
 Maternal and Newborn Nursing and  

 Midwifery l   

 แนวคิดและหลักการในการส่งเสริมสุขภาพ
สตรี การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ พัฒนาการของ
ทารกในครรภ์ การพยาบาลสตรีในทุกระยะของการ
ตั้งครรภ์ การคัดกรองสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการ
ส่งต่อ การปรับตัวของสตรีตั้งครรภ์และครอบครัว 
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301151 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1   

                                            2(2-0-4) 
 Nursing for Pediatric l   

         แนวคิดและหลักการพยาบาลในการสร้าง
เสริมสุขภาพเด็ก ตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น การประเมินการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ปัญหา
สุขภาพ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาและวิธีการแก้ไข การ
เจ็บป่วยของทารกในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และ
ระยะสุดทา้ย 

301161 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1  
                                                           2(2-0-4) 
 Mental Health and Psychiatric Nursing l 

 วิ วัฒนาการแล ะลั กษณะขอบ เขตงาน
สุขภาพจิต บทบาทของพยาบาลจิตเวช พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสุขภาพจิต 
กระบวนการเรียนรู้ตนเอง กลไกการปรับตัว ปัจจัยที่ท าให้
เกิดความผิดปกติทางจิต บทบาทของบุคคล ครอบครัว 
และสถาบันต่อการปรับตัวด้านสุขภาพจิต การส่งเสริม
สุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาด้าน
อารมณ์และพฤติกรรม 

301201 วัฒนธรรมกับสุขภาพ            3(3-0-6) 
 Culture and Health   

 แนวคิดทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาทาง
การแพทย์ แนวคิดสุขภาพและความเจ็บปว่ย มิติทางสังคม
วัฒนธรรมกับปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ระบบการแพทย์แบบพหุ
ลักษณ์ และการดูแลผู้ใช้บริการต่างวัฒนธรรม ด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ 
301202 จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา         3(3-0-6) 
 Counseling Psychology  

 ความส าคัญของการให้ ค าป รึกษาทาง
จติวิทยา แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้ค าปรึกษา
เชิงจิตวิทยา ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ปัญหา
ของบุคคลในแต่ละช่วงวัย ลักษณะของบุคคลที่ประสบ
ปัญหาด้ า นจิ ต สั ง คม  กระบวนการ ให้ ค า ป รึ กษ า 
คุณลักษณะของผู้ให้และผู้รับบริการการปรึกษา บทบาท

หน้าที่ของผู้ให้ค าปรึกษา เทคนิคการให้ค าปรึกษาตาม
แนวคิดต่าง ๆ การให้ค าปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม และ
ครอบครัว จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา รวมถึงการฝึก
ปฏิบัติ และการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการให้ค าปรึกษา 
301203 ดนตรีบ าบัด            3(3-0-6) 
 Music Therapy  

 ความหมายของดนตรีบ าบัดและประวัติความ
เป็นมา หลักการ และทฤษฎีของดนตรีบ าบัด และการ
น าไปใช้ การน าองค์ประกอบดนตรีไปใช้บ าบัดผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติชนิดต่าง ๆ เทคนิคพืน้ฐานในการบ าบัดผูป้่วย 
โดยใช้ดนตรีบ าบัดเพื่อผู้ป่วยทางร่างกาย ผู้ป่วยในระบบ
ประสาท ระบบกระดูก และระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยที่
ต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ตลอดจนเด็กที่ มีปัญหา
ทางการพูด การฟัง การเคลื่อนไหวร่างกายและผู้ป่วยที่มี
ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต การวิจัยทางดนตรีบ าบัด การ
ประยุกต์ใช้หลักการของดนตรีบ าบัดในชีวิตประจ าวันทั้งต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น ในบริบทและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
301204 นวัตกรรมสุขภาพ            3(3-0-6) 
 Healthy Innovation  

 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี
และสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้การ
วิ เคราะห์คัดกรองปัญหาที่ เกิดจากการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การสร้าง การ
ออกแบบ การน าไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุง
นวัตกรรม การเลือกใ ช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศส าหรับสุขภาพทั้งในมิติด้านการส่งเสริม 
ปอ้งกัน รักษา และฟื้นฟู 
301212 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2 

                                            4(2-6-7) 
 Basic Concepts and Principles in  

 Nursing ll  

 แนวคิดและหลักการพยาบาลพื้นฐาน การ
เก็บสิ่งส่งตรวจและการแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
การประเมินภาวะสุขภาพของบุคคล และฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลพืน้ฐานในห้องปฏิบัติการพยาบาล 
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301214 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน       2(0-6-3) 
 Practicum in Fundamental Nursing 

 ฝกึปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐานแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพ
ไม่ซับซ้อน โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

301221 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1           2(2-0-4) 
 Nursing for Adults l  

 การสร้างเสริมสุขภาพในวัยผู้ ใหญ่  การ
พยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความเจ็บป่วยแบบองค์รวม  ในระบบ
ภูมิคุ้มกัน การติดเช้ือ โรคติดต่อ โรคเขตรอ้น เนือ้งอกและ
มะเร็ง ความผิดปกติของระบบขับถ่าย ปัสสาวะ บาดแผล
ไหม้ การเสียสมดุลน้ าและเกลือแร่ ระยะเฉียบพลัน วิกฤต 
เรือ้รัง และระยะสุดทา้ย 

301222 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2           2(2-0-4) 
 Nursing for Adults ll 

 การพยาบาลผูใ้หญ่ท่ีมีความเจ็บปว่ยแบบองค์
รวม เก่ียวกับ ตา หู คอ จมูก ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดินน้ าดี ถุงน้ าดี ตับและตับอ่อน ระบบต่อมไร้ท่อ 
ความผิดปกติของผวิหนัง ระบบสืบพันธุ ์ในระยะเฉียบพลัน 
วิกฤต เร้ือรังและระยะสุดทา้ย 

301242 การพยาบาลมารดาทารก 

 และการผดุงครรภ์ 2           3(2-2-5) 
 Maternal and Newborn Nursing and  

 Midwifery ll  

 แนวคิดเก่ียวกับการคลอด กระบวนการ
คลอด การพยาบาลสตรีมีครรภ์และทารก ในทุกระยะของ
การคลอด การท าคลอดปกติ การประเมินทารกแรกเกิด 
การพยาบาลมารดา และทารกหลังคลอดปกติ การ
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก  
301243 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 

 และการผดุงครรภ์ 1           2(0-6-3) 
 Practicum in Maternal and Newborn  

 Nursing and Midwifery l  

 ฝกึปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการ
ส่งเสริมสุขภาพสตรี การวางแผนครอบครัว การพยาบาล

สตรี ในระยะตั้งครรภ์ การคัดกรองสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
เสี่ยงและการส่งต่อ โดยค านึงถึงสิทธผิูใ้ช้บริการ ความเป็น
ปัจเจกบุคคล ความแตกต่างทางวัฒนธรรม จริยธรรมและ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4) 
 Nursing for Pediatric ll   

 การพยาบาลเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น ที่มี
ความเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะ
สุดทา้ย ผลของการเจ็บปว่ยและการปรับตัวของเด็ก วัยรุ่น 
และครอบครัว 

301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1     3(3-0-6) 
 Community Health Nursing l  

 แนวคิดและหลักการพยาบาลอนามัยชุมชน 
ประวัติและวิวัฒนาการการสาธารณสุข นโยบายและ
แผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 
การสาธารณสุขมูลฐาน อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน 
อาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

301315 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพเด็ก 

 และวัยรุ่น                           2(0-6-3) 
 Practicum in Health promotion for  

 Children and Adolescent  

 ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และการปอ้งกันโรคในเด็ก
และวัยรุ่น โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

301316 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 

 ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ           2(0-6-3) 
 Practicum in Health promotion for  

 Adults and Older Adults  

 ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดย
ค านึงถึงสิทธผิูใ้ช้บริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

301323 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3           3(3-0-6) 
 Nursing for Adults lll  

 การพยาบาลผูใ้หญ่ท่ีมีความเจ็บปว่ยแบบองค์
รวม ในระบบทางเดินหายใจ ระบบเลือดและน้ าเหลือง 
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ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 
ระบบประสาท ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะ
สุดทา้ย 

301324 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1      2(0-6-3) 
 Practicum in Adults Nursing l  

 ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่ มี
ปัญหาการย่อย การดูดซึม การเผาผลาญ การขับถ่าย 
ความผิดปกติของระบบขับถ่ายปัสสาวะ การเสียสมดุลน้ า
และเกลือแร่ ความผิดปกติของผิวหนัง บาดแผลไหม้ และ
ความผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้ อ  ในระยะ
เฉียบพลัน วิกฤต เร้ือรัง และระยะสุดท้าย โดยค านึงถึง
สิทธผิูใ้ช้บริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

301325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2      2(0-6-3) 
 Practicum in Adult Nursing ll  

 ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่มี
ปัญหาการติดเช้ือ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน เนื้องอก 
และมะเร็ง ระบบสืบพันธุ์สตรี และเต้านม ตา หู คอ จมูก 
ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เร้ือรัง และระยะสุดท้าย โดย
ค านึงถึงสิทธผิูใ้ช้บริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

301331 การพยาบาลผู้สูงอายุ              3(3-0-6) 
 Nursing for Older Adults  

 แนวคิดการพยาบาลผู้สูงอายุ ทฤษฎีความ
สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่วัยสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
จติใจ สังคม อารมณ์ จติวิญญาณ จากกระบวนการสูงอายุ 
ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ 
นโยบาย กฎหมาย ระบบบริการสุขภาพและสังคมส าหรับ
ผูสู้งอายุ

301344 การพยาบาลมารดาทารก 

 และการผดุงครรภ์ 3                2(2-0-4) 
 Maternal and Newborn Nursing and  

 Midwifery lll  

 แนวคิด และการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยง 
และมีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะ
หลังคลอด การพยาบาลสตรีที่ได้รับการท าสูติศาสตร์
หัตถการ และการพยาบาลทารกที่มีภาวะเสี่ยงและแทรก
ซ้อน 

301353 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  
                                            2(0-6-3) 
 Practicum in Pediatric Nursing  

 ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ในเด็ก
ตั้ งแต่ทารกจนถึงวัย รุ่น  ที่ มีความเจ็บป่วย ในระยะ
เฉียบพลัน วิกฤต เรือ้รังและระยะสุดทา้ย โดยค านึงถึงสิทธิ
ผูใ้ช้บริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

301362 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 
                                                           2(2-0-4) 
 Mental Health and Psychiatric Nursing ll 

 หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ป่วย เทคนิคการบ าบัดทางการ
พยาบาลจิตเวช นิติจิตเวช การป้องกันการกลับเป็นซ้ าใน
ผู้ป่วยจิตเวช การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ในสถานบริการ/
สถาบัน ครอบครัว และชุมชน 

301363 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช        2(0-6-3) 
 Practicum in Psychiatric Nursing 

 ฝกึปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการ
ส่งเสริม ปอ้งกัน รักษาและฟื้นฟู ผูป้ว่ยจติเวชในครอบครัว 
ชุมชน และในสถานบริการ/สถาบัน 

301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2     3(3-0-6) 
 Community Health Nursing ll  

 แนวคิดและทฤษฏีการวินิจฉัยชุมชน ระบบ
สุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน ระบาดวิทยา หลักประกัน
สุขภาพ กระบวนการพยาบาลอนามัย ชุมชน การ
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บริหารงานสาธารณสุข นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 
และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

301373 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1  

                                                          2(0-6-3) 
 Practicum in Community Health  

 Nursing l 

 ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 
และฟื้นฟูสุขภาพแก่ ครอบครัว กลุ่มคน โรงเรียน และ
ผูป้ระกอบการในชุมชน 

301374 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2  

                                                         4(0-12-6) 
 Practicum in Community Health Nursing ll 

 ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยชุมชน การวางแผนการ
บริหารด้านสุขภาพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

301375 การรักษาโรคเบ้ืองต้น           2(2-0-4) 
 Primary Medical Care  

 หลักการและวิธีการตรวจคัดกรองโรค การ
วินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การบรรเทา
สาธารณภัย และการส่งต่อผู้ป่วย 

301381 กฎหมายและจริยศาสตร์ส าหรับวิชาชีพ 

 พยาบาล                           2(2-0-4) 
 Laws and Ethics in Nursing Profession 

 กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ข้อบังคับสภาการพยาบาล 
กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักการ และ
การพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพ จรรยาบรรณพยาบาล ปัญหา
จริยธรรมในวิชาชีพ และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

301382 การวิจัยเบ้ืองต้นทางการพยาบาล      

                                                          3(2-2-5) 
 Introduction to Research in Nursing 

 ระเบยีบวิธีวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยและสิทธิ
มนุษยชน การน าผลการวิจัยมาใช้ในการพยาบาล และฝึก
ปฏิบัติการท าวิจัย 

301383 การบริหารการพยาบาล           2(2-0-4) 
 Nursing Administration  

 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการพยาบาล 
ภาวะผู้น าทางการพยาบาล เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การ
บริหารหอผู้ป่วย และการประกันคุณภาพการพยาบาล
301426 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 3      2(0-6-3) 
 Practicum in Adult Nursing lll 

 ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการ ผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาในระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบเลือดและน้ าเหลือง ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบประสาท ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย โดย
ค านึงถึงสิทธผิูใ้ช้บริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

301432 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ      2(0-6-3) 
 Practicum in Older Adult Nursing   

 ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ และมีภาวะ
พึ่งพิงในสถานบริการสุขภาพ และในชุมชน 

301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 

 และการผดุงครรภ์ 2          4(0-12-6) 
 Practicum in Maternal and Newborn  

Nursing and Midwifery ll  

 ฝกึปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการ
พยาบาลสตรีและทารก ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด 
ระยะหลังคลอด ในรายปกติและในรายที่มีภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมสัมพันธภาพบิดา มารดา 
ทารก โดยค านึงถึงสิทธผิูใ้ช้บริการ ความเป็นปัจเจกบุคคล 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 
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301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบ้ืองต้น     2(0-6-3) 
 Practicum in Primary Medical Care 

 ฝึกปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย
แยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การบรรเทาสาธารณ
ภัย และการส่งต่อผู้ป่วย 

301484 สัมมนา                                  1(0-2-1) 
 Seminar  

 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริการ การ
บริหาร การวิจัย และการศึกษาทางการพยาบาล และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทางการพยาบาล 

301485 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล  2(0-6-3) 
 Practicum in Nursing Administration 

 ฝึกประสบการณ์การบริหารจัดการทางการ
พยาบาล บทบาทหน้าที่การบริหาร ภาวะผู้น า และการ
พัฒนาองค์กร 
301486 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชพี       2(0-6-3) 
 Professional Nursing Practice  

 ฝึกประสบการณ์การบริหารจัดการทางการ
พยาบาลในการดูแลผูใ้ช้บริการที่เลือกสรร 
321111 บทน าทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
               1(1-0-2) 

 Introduction to Applied Thai 

 Traditional Medicine 

 ประวัติการแพทย์แผนไทย  ปรัชญาของ
นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
วิวัฒนาการของเวชกรรมไทย นวดไทยและการใช้ยา
สมุนไพร ลักษณะงานเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ การส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยการเตรียมพร้อมเพื่อการศึกษาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 
321232 อาการวิทยาและการวินิจฉัยโรค      
                                            3(2-2-5) 

  Symptomatology and Diagnosis  

 ความหมายและความส าคัญของอาการวิทยา 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาการกับพยาธิวิทยา  พยาธิ
สรีรวิทยา และการวินิจฉัยโรค ความหมายและสาเหตุของ

อาการที่พบบ่อยหรือมีความส าคัญ ทางการแพทย์แผน
ปัจจุบัน  
321233 การสืบค้นและการดูแลรักษาในเวช
 ศาสตร์ทั่วไป           2(2-0-4) 

  Investigations and Management in 

 General Medicine 

 ห ลั ก ก า ร สื บ ค้ น โ ด ย ก า ร ต ร ว จ ท า ง
ห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา  เวชศาสตร์นิว เคลีย ร์และ
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ หลักการรักษาโดยการใช้ยา การ
ผา่ตัด การใช้รังสี หลักการดูแลรักษาแบบประคับประคอง 
การฟื้ นฟูสภาพ  ด้ านการสืบค้น โดยการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา  เวชศาสตร์นิว เคลีย ร์และ
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาโรคโดยการใช้ยา การ
ผ่ า ตั ด  กา ร ใ ช้ รั ง สี  แ ล ะหลั กกา รดู แ ล รักษาแบบ
ประคับประคอง การฟื้นฟูสภาพ 

321241 เภสัชกรรมแผนไทย 1            2(1-2-3) 

 Thai Traditional Pharmacy I 

 จรรยาเภสัชกรรม หลักการเภสัชกรรมแผน
ไทย เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัชและเภสัชกรรม 

321242 เภสัชกรรมแผนไทย 2              2(1-2-3) 

  Thai Traditional Pharmacy II 

 โครงสร้างต า รับยาไทย  การประยุกต์ ใ ช้
ความรู้ทางเภสัชวัตถุ  สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช ใน
การศึกษาต ารับยาไทย  หลักการและรูปแบบต่างๆในการ
ปรุงยาของเภสัชกรรมแผนไทย 

321251  เวชกรรมแผนไทย 1           2(2-0-4) 

  Thai Traditional Medicine I 

 จรรยาแพทย์ หลักการส าคัญของการแพทย์
แผนไทย หลักการ แนวคิด และสาระส าคัญของพระคัมภีร์
เวชศึกษา พระคัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัย พระคัมภีร์โรคนิทาน 
พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์ พระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ พระคัมภีร์วร
โยคสาร พระคัมภีร์ประถมจนิดา พระคัมภีร์มหาโชตรัต 

321252 เวชกรรมแผนไทย 2           2(2-0-4) 

  Thai Traditional Medicine II 

 หลักการ แนวคิด และสาระส าคัญของพระ
คัมภีร์กษัย พระคัมภีร์ฉันทศาสตร์ พระคัมภีร์ตักศิลา พระ
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คัมภีร์ธาตุบรรจบ พระคัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา พระคัมภีร์
สิทธสิาระสงเคราะห์ พระคัมภีร์อุทรโรค พระคัมภีร์อติสาร 
พระคัมภีร์มุขโรค พระคัมภีร์ชวดาร พระคัมภีร์มัญชุสาระ
วิเชียร พระคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค พระคัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์ 
พระคัมภีร์ทิพมาลา พระคัมภีร์อภัยสันตา พระคัมภีร์
สรรพคุณยา 
321261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1           2(1-2-3) 

 Thai Traditional Therapeutic Massage I 

 จรรยาบรรณหัตถเวชกรรมไทย ร่างกาย
มนุษย์และแนวเส้นหลักที่ใช้ในการนวดไทย หลักการและ
แนวคิดการนวดไทยแบบราชส านัก การนวดไทยพืน้ฐาน 

321262 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2          2(1-2-3) 

 Thai Traditional Therapeutic Massage II 

 จุดที่ใช้ในการนวดไทยเพื่อการรักษา หลักการ
และวิธีการนวดไทยแบบราชส านักส าหรับจุดต่างๆ อาการ
หรือโรคที่พบบ่อยทางหัตถเวชกรรมแผนไทย หลักการซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การรักษาทาง
หัตถเวชกรรมแผนไทย การส่งต่อ หลักการและวิธีการใช้
ธรรมชาติบ าบัดในหัตถเวชกรรมแผนไทยและทฤษฎีเส้น
ประธานสิบ 

321323 เภสัชเวท                              3(2-2-5) 

  Pharmacognosy 

 ความรู้เบื้องต้นของสารเคมีจากพืชสมุนไพร
คุณสมบัติทางเคมีประโยชน์ทางยาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
สมุนไพรต่อระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ ถึงพิษวิทยาและ
การทดลองทางคลินิก พืชพิษ ลักษณะพืชที่มีพิษ อาการ
พิษ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการสกัดแยกสาระส าคัญ
การตรวจเอกลักษณ์สาระส าคัญจากพืชด้วยกล้อง
จุลทรรศน์และวิธทีางเคมี 

321331 โภชนาการ            2(2-0-4) 

  Nutrition  

  ความหมายและความส าคัญของสารอาหาร 
การค านวณปริมาณสารอาหารที่ ร่างกายควรได้ รับ 
หลักการบริโภคอาหาร อาหารส าหรับวัยต่างๆ และส าหรับ
ผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการสารอาหารพิเศษ โรคที่เกิดจาก

โภชนาการ สารพิษในอาหาร ความรู้ทางด้านการแพทย์
แผนไทยที่เก่ียวกับโภชนาการ 
321334 เวชศาสตร์ทั่วไป 1           4(3-2-7) 

  General Medicine I 

 สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิ
สรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยโรคหรือ
ภาวะผิดปกติที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ 
จิตเวชศาสตร์  และ ตจวิทยา เพื่อการเทียบเคียงโรค
ระหว่างการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การ
ติดต่อสื่อสารกับแพทย์แผนปัจจุบันและการส่งต่อผู้ป่วย 

321335 เวชศาสตร์ทั่วไป 2           4(3-2-7) 

  General Medicine II 

 สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิ
สรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก และ  การวินิจฉัยโรคหรือ
ภาวะผิดปกติที่พบบ่อยทางศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์ จักษุวิทยา วิทยาโสต นาสิก ลาริงซ์และนรีเวช
วิทยา การเทียบเคียงโรคระหว่างการแพทย์แผนไทยกับ
การแพทย์แผนปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารกับแพทย์แผน
ปัจจุบันและการส่งต่อผู้ป่วย 

321343 เภสัชกรรมแผนไทย 3              3(2-2-5) 

 Thai Traditional Pharmacy III 

 การตั้ งต า รับยา  การวิ เคราะห์ต า รับยา  
วิธีการผลิตยาจากสมุนไพรที่ใช้บ่อยและไม่ซับซ้อน การ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร วิธีการผลิตยา วิธีการ
บรรจุยา การเก็บรักษายาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
การจัดยา การจ่ายยา การให้ค าแนะน าการใช้ยาสมุนไพร
321344 เภสัชกรรมแผนไทย 4           3(2-2-5) 

 Thai Traditional Pharmacy IV 

 การตั้งต ารับยา การวิเคราะห์ต ารับยา วิธีการ
ผลิตยาจากสมุนไพรที่ใช้บ่อย หลักเกณฑ์  วิธีการที่ดีใน
การผลิตยาจากสมุนไพร การประเมินฤทธิ์ของสมุนไพร
ต ารับ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของยาสมุนไพร 
กฎหมายและระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้งกับเภสัชกรรมแผนไทย 
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321353 เวชกรรมแผนไทย 3                3(2-2-5) 

  Thai Traditional Medicine III 

 หลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาและการให้ค าแนะน า  
เน้นอาการหรือโรคที่พบบ่อยหรือไ ม่ ซับ ซ้อน  การ
เทยีบเคยีงอาการและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์
แผนปัจจุบัน ระบบสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย 

321354 เวชกรรมแผนไทย 4           3(2-2-5) 

 Thai Traditional Medicine IV  

 หลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาและการให้ค าแนะน า  
เน้นอาการหรือโรคท่ีซับซ้อน การเทยีบเคยีงอาการ ปัญหา
และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การ
ส่งต่อผู้ป่วย กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ความหมายของธรรมานามัย หลักการพื้นฐาน
ของการแพทย์ทางเลือก การส่งเสริมศักยภาพของจติ การ
ใช้สารที่พบในธรรมชาติในการบ าบัดรักษาโรค บทบาท
ของการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ในการบ าบัดโรคและการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

321363    หัตถเวชกรรมแผนไทย 3          3(2-2-5) 

 Thai Traditional Therapeutic Massage III 

 จุดที่ใช้ในการนวดไทยเพื่อการรักษา หลักการ
และวิธกีารนวดไทยแบบราชส านักส าหรับจุดต่างๆ  อาการ
หรือโรคที่พบบ่อยทางหัตถเวชกรรมไทย หลักการซัก
ประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการ
รักษา การให้ค าแนะน า การส่งต่อผู้ป่วย วิธีการรักษา 
หลักการและวิธีการใช้ฤาษีดัดตนและท่าบริหารอื่นๆ การ
เทียบเคียงอาการหรือโรค และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบัน

321364 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4          3(2-2-5) 

 Thai Traditional Therapeutic Massage IV 

 หลักการรักษาด้วยหัตถเวชกรรมแผนไทย 
การซักประวัต ิตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การวางแผนการ
รักษา การให้ค าแนะน า การส่งต่อผู้ป่วย วิธีการรักษา 
ส าหรับอาการหรือโรค/ปัญหาที่ซับซ้อน การเทียบเคียง
อาการหรือโรคและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์
แผนปัจจุบัน 

321371 การผดุงครรภ์           2(2-0-4) 

  Midwifery 

     กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของการ
ตั้งครรภ์ การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ โรคหรือภาวะที่มีผลต่อ
การตั้งครรภ์ กลไกการคลอด หลักและวิธีการท าคลอดใน
รายปกติ หลักการดูแลมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลัง
คลอด หลักการดูแลทารกแรกคลอด  การวางแผน
ครอบครัว หลักการและวิธีการดูแลหญิงตั้งครรภ์และ
มารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

321381 ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์           2(0-8-4) 

 Practice in Midwifery 

 ฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การ
ตรวจครรภ์ การดูแลมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด 
การช่วยท าคลอดในรายปกติ การช่วยดูแลทารกแรกคลอด 
และการวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภ์และ
มารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

321412      ระเบียบวิธีวิจัย            3(2-2-5) 

 Research Methodology  

 หลักการและระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของ
งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการแพทย์แผนไทย ตัวอย่างงานวิจัย
ทางการแพทย์แผนไทย  การก าหนดปัญหา การตั้ ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบ
แนวคิดการวิจัย การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย  
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
เลือกใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  
การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย  การประเมิน
โครงการวิจัย การค้นคว้าและปฏิบัติการวิจัยทางการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์  
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321482 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย      4(0-8-4) 

  Practice in Thai Traditional Medicine 

 หลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาและการให้ค าแนะน า 
เน้นอาการหรือโรคที่ซับซ้อน การเทียบเคียงอาการและ
การวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การส่ง
ต่อผู้ป่วย กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับเวชปฏิบัติ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
321483 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย    4(0-8-4) 

  Practice in Thai Traditional Pharmacy 

 การตั้งต ารับยา การวิเคราะห์ต ารับยา วิธีการ
ผลิตยาจากสมุนไพรท่ีซับซ้อน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตยาจากสมุนไพร กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
เภสัชกรรมแผนไทย 

321484 ฝึกปฎิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย4(0-8-4) 

  Practice in Thai Traditional 

 Therapeutic Massage 

 ฝึกปฏิบัติงานหัตถเวชกรรมแผนไทยภายใต้
การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด การซักประวัติ  การตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การนวด
ไทยแบบราชส านัก การให้ค าแนะน า การบันทึกขอ้มูล งาน
เวชระเบยีน เน้นอาการหรือโรคหรือการปฏิบัติที่พบหรือใช้
บอ่ยและไมซั่บซ้อน การส่งต่อผู้ป่วย การเทยีบเคยีงอาการ
หรือโรคและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผน
ปัจจุบัน 

321493 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

    Professional Training                

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

322101 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 1  
                                                           2(1-2-3) 
 Professional Development I 

 องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่ส าคัญเพื่อพัฒนา
ตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่ดี การแพทย์องค์รวมมิติต่าง ๆ 

ของสุขภาพ สุขภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพกับแพทย์ในระบบ
บริการสุขภาพ พฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ 
โภชนาการกับสุขภาพตามวัย สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
เวชจริยศาสตร์และกฎหมาย ทักษะการสื่อสารเบื้องต้น 
การท างานเป็นทีม การจัดการความเครียด ความเขา้ใจที่ดี
ต่อวิชาชีพแพทย์ ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ บทบาท
และหน้าที่ ของแพทย์  กระบวนการพัฒนาตน เองที่
เหมาะสม  

322102 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 2 
                                                           2(1-2-3) 
 Professional Development II 

 เวชศาสตร์ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรคหรือความผิดปกติ
โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านชีวสถิติ ทักษะ
ในการสื่อสารในทีมสุขภาพที่เหมาะสม ความตระหนักใน
การดูแลสุขภาพส่วนตัว การประยุกต์ใช้การแพทย์องคร์วม 

322201 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 3  

                                                           3(1-4-4) 
 Professional Development III 

 การพัฒนาตนเองสู่ ความเป็นแพทย์ที่ มี
คุณลักษณะด้านเวชศาสตร์ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค การประยุกต์ใช้หลักการทางระบาด
วิทยาพื้นฐาน การออกแบบวิจัย ทักษะในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม การดูแลสุขภาพส่วนตัว
อย่างต่อเนื่อง ทัศนคติที่ดีต่อการแพทย์องค์รวม การฝึก
ปฏิบัติในศูนย์สุขภาพชุมชนหรือสถานีอนามัย 

322301 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4 
                                                           3(1-4-4) 
 Professional Development IV 

 การเป็นแพทย์ที่มีคุณลักษณะด้านเวชศาสตร์
ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค การ
ประยุกต์ใช้หลักการทางระบาดวิทยาคลินิก การศึกษา
ปัญหาทางสุขภาพและโรคที่พบบ่อยหรือ เป็นปัญหา
สาธารณสุขของประเทศ ทักษะในการสื่อสารกับชุมชน
อย่างเหมาะสม ความรับผิดชอบ ปรับตัวและบริหาร
จัดการด้านเวลา การฝึกปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน



คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 | 889 

 

หรือโรงพยาบาลส่ ง เส ริมสุขภาพต าบล ชุมชนและ
ครอบครัว    
322302 หลักพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์  

                                                           3(1-4-4) 
 Principle of Pathology and Forensic  

 Medicine 

 ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ หลักและ
วิธีการศึกษาพยาธิวิทยา โรคและขบวนการต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการก่อโรค หลักการนิติเวชศาสตร์ การ
ประยุกต์ความรู้ทางพยาธวิิทยาทางกฎหมาย 

322303 ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม 

 และโภชนาการ            1(1-0-2) 
 Metabolic and Nutritional Diseases 

 การบูรณาการของความผิดปกติทางเมตาบอ
ลิซึมและโภชนาการ ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่
ของร่างกาย ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิ
วิทยาก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค 
พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจ
วินิจฉัยโรค การดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม การใช้ยาและการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย การให้ความ รู้และป้อง กันโรคแก่
ประชาชนในชุมชน 

322304 ระบบทางเดินอาหาร 2             2(1-2-3) 
 Gastrointestinal System II 

 การบูรณาการของความผิดปกติในระบบ
ทางเดินอาหาร ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของ
ร่างกาย ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธวิิทยา
ก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิ
สภาพของรอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจ
วินิจฉัยโรค การดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม การใช้ยาและการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย การให้ความ รู้และป้อง กันโรคแก่
ประชาชนในชุมชน 

322305 ระบบเลือด                            2(1-2-3) 
 Hematologic System 

 การบูรณาการของความผิดปกติในระบบ
เลือด ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด 

พยาธสิรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธสิภาพของ
รอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การ
ดูแลผู้ป่วย แบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษา
ผูป้ว่ย การให้ความรู้และปอ้งกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

322306 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2     2(1-2-3) 
 Cardiovascular System 2 
 การบูรณาการของความผิดปกติในระบบ
หลอดเลือดและหัวใจ ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและหน้าท่ี
ของร่างกาย ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิ
วิทยาก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค 
พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจ
วินิจฉัยโรค การดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม การใช้ยาและการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย การให้ความรู้ และป้องกันโรคแก่
ประชาชนในชุมชน 

322307 ระบบหายใจ 2            2(1-2-3) 
 Respiratory System ll 

 การบูรณาการของความผิดปกติในระบบ
หายใจ ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด 
พยาธสิรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธสิภาพของ
รอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การ
ดูแลผู้ป่วย แบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษา
ผูป้ว่ย การให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

322308 ระบบต่อมไร้ท่อ 2            2(1-2-3) 
 Endocrine System ll 

 การบูรณาการของความผดิปกติในระบบต่อม
ไร้ท่อ ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด 
พยาธิสรีรวิทยา อาการและ การแสดงโรค พยาธิสภาพ
ของรอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค 
การดูแลผู้ป่วย แบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษา
ผูป้ว่ย การให้ความรู้และปอ้งกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 
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322309 ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อและโครงกระดูก  
                                            2(1-2-3) 
 Skin and Musculoskeletal System ll 

 การบูรณาการของความผิดปกติในระบบ
กล้ามเนื้อและโครงกระดูก ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและ
หน้าที่ของร่างกาย ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค 
พยาธิวิทยาก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดง
โรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนวทางการ
ตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยา
และการดูแลรักษาผู้ป่วย การให้ความรู้และป้องกันโรคแก่
ประชาชนในชุมชน 

322310 ระบบประสาท 3            2(1-2-3) 
 Nervous System llI 

 การบูรณาการของความผิดปกติในระบบ
ประสาท ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด 
พยาธิสรีรวิทยา อาการและ การแสดงโรค พยาธิสภาพ
ของรอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค 
การดูแลผู้ป่วย แบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษา
ผูป้ว่ย การให้ความรู้และปอ้งกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

322311 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2            2(1-2-3) 
 Urinary System ll 

 การบูรณาการของความผิดปกติในระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของ
ร่างกาย ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธวิิทยา
ก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและ การแสดงโรค พยาธิ
สภาพของรอยโรค หลักการและแนวทาง การตรวจ
วินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย แบบองค์รวม การใช้ยาและ
การดูแลรักษาผู้ป่วย การให้ความรู้และป้องกันโรคแก่
ประชาชนในชุมชน 

322312 ระบบสืบพันธุ์ 2            2(1-2-3) 
 Reproductive System ll 

 การบูรณาการของความผิดปกติในระบบ
สืบพันธุ์ ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด 
พยาธสิรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธสิภาพของ

รอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การ
ดูแลผู้ป่วย แบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษา
ผูป้ว่ย การให้ความรู้และปอ้งกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

322313 บทน าเวชศาสตร์คลินิก             3(1-4-4) 
 Introduction to Clinical Medicine  

 ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการซักประวัติ
และตรวจร่างกายผู้ป่วย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ขั้นพื้นฐาน การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างแพทย์และผูป้ว่ย 

322314  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพแพทย์ 
                                                          3(2-2-5) 
 English for the Medical Profession          

 ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่าง
แพทย์กับผู้ป่วย ทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ค าศัพท์ทางการแพทย์ การอ่านและการเขียน
รายงานทางการแพทย์ 
322401 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 

 จนถึงวัยรุ่น 1            4(4-0-8) 
 Health and Diseases of Newborn to  

 Adolescence l 

 ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น (อายุน้อย
กว่า 15 ปี) สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการวิทยา พยาธิ
ก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค และการ
วินิจฉัยโรค การรักษาโรค ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ 
ปัญหาและโรคที่พบบ่อยในเด็ก การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่ผิดปกติ ภาวะฉุกเฉินต่างๆ ทัศนคติที่ดีในการ
ดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม  
322402 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิด 

 จนถึงวัยรุ่น 2           4(0-8-4) 
 Health and Diseases of Newborn to  
 Adolescence ll 

 ทักษะทางคลินิกในการดูแลผูป้ว่ยเด็กแรกเกิด
จนถึงวัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 15 ปี) การซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุสมผล 
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การบันทึกเวชระเบียน การให้ค าแนะน าผู้ป่วยและญาติ 
ทักษะพื้นฐาน ส าหรับการท าหัตถการต่าง ๆ ข้อบ่ง ช้ี 
หลักการ ขั้นตอนการกระท า การแปลผลการตรวจและ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการท าหัตถการ การ
ท างานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ห้อง
ตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยหนัก 
ทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบครัวและ
ชุมชนของผู้ป่วย  
322403 เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน 

 และอาชีวเวชศาสตร์ 1            4(1-6-5) 
 Family, Community and Occupational  

 Medicines I 

 หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม การดูแลผูป้ว่ยที่ไม่ต้องรับเข้าในโรงพยาบาล 
เวชศาสตร์ครอบครัวอย่างบูรณาการ การวิเคราะห์ปัญหา
ของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนตามหลักระบาดวิทยา
คลินิกและชีวสถิติช้ันสูง 
322404 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 
                                            4(4-0-8) 
 Health and Disease of Adult and Elderly I 

 ระบาดวิทยา สาเหตุ พยาธิวิทยาก าเนิด 
พยาธิสรีรวิทยา ปัจจัยก่อโรค อาการวิทยาการวินิจฉัย
แยกโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาโรคและป้องกันโรค 
การฟื้นฟูสภาพ ปัญหาและโรคที่พบบ่อยของผู้ใหญ่ตั้งแต่
วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) 
ภาวะฉุกเฉินต่างๆ ทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
ครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

322405 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 

                                            4(0-8-4) 
 Health and Disease of Adult and Elderly II 

 ทักษะทางคลินิกส าหรับผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวถึง
วัยชรา (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) การซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุสมผล  
การบันทึกเวชระเบียน การให้ค าแนะน าผู้ป่วยและญาติ 
ทักษะพื้นฐานส าหรับการท าหัตถการต่าง ๆ ทักษะการกู้

ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน การท างานร่วมกับแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอ
ผูป้ว่ยใน และหอผู้ป่วยหนัก ทัศนคติในการดูแลผู้ปว่ยแบบ
องค์รวม ครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย 

322406 สุขภาพและโรคของสตรี  1        4(4-0-8) 
 Health and Disease of Women I 

 ระบาดวิทยา สาเหตุปัจจัยก่อโรค อาการ
วิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย แยกโรค
และการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค ป้องกันโรคและการ
ฟื้นฟูสภาพ ปัญหาและโรคที่พบบ่อยของสตรี การดูแล
สตรีระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด การ
ประเมินสุขภาพ การส่งเสริมการมีสุขภาพดีทั้งมารดาและ
ท า ร ก ใ น ค ร ร ภ์  ก า ร ป้ อ ง กั น ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ห รื อ
ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว
และภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ทัศนคติในการดูแลผู้ปว่ยแบบองค์
รวม ครอบครัวและชุมชน 

322407 สุขภาพและโรคของสตรี 2        4(0-8-4) 
 Health and Diseases of Women II 

 ทักษะทางคลินิกส าหรับการดูแลสตรี การซัก
ประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจภายใน การวินิจฉัยแยก
โรค การวินิจฉัยโรค การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
วินิจฉัยก่อนคลอด การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุสมผล 
การบันทึกเวชระเบียน การให้ค าแนะน าผู้ป่วยไร้ญาติ 
ทักษะพื้นฐานส าหรับการท าหัตถการต่าง ๆ ข้อบ่ง ช้ี 
หลักการ ขั้นตอนการกระท า การแปลผลการตรวจ และ 
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการท าหัตถการ การท างาน
ร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรค
ผู้ป่วยนอก (หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และ 
ห้องผ่าตัด ทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์ รวม 
ครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย)  
322408 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1            4(4-0-8) 
 Perioperative Care I  

 ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิ
ก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค
และการวินิจฉัยโรค การดูแลผูป้ว่ยก่อนผา่ตัด ระหว่างการ
ผ่าตัด และหลังการผ่าตัด การป้องกันโรคและการฟื้นฟู
สภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ปัญหาและโรคทาง
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ศัลยกรรมทั่วไปที่พบบ่อย การดูแลแก้ไขผู้ป่วยศัลยกรรม
ทั่วไปในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยแบบองค์
รวมและด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
322409 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 2           4(0-8-4) 
 Perioperative Care II 

 ทักษะทางคลินิกส าหรับการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัย แยกโรคและการ
วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค  ก า รส่ ง แ ล ะ ก า ร แ ปลผลต ร ว จ ท า ง
ห้องปฏิบัติการ ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม หลักการ ขั้นตอนการ
กระท าของหัตถการพื้นฐานทางศัลยกรรมทั่วไป การ
ป้องกันแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการท า
หัตถการ การบันทึกเวชระเบยีน การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย
และญาติ การท างานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ที่ ห้องตรวจโรค ผู้ป่ วยนอกหอผู้ป่ วย  ในหอ
ผูป้ว่ยหนัก ห้องผา่ตัด และห้องฉุกเฉิน การดูแลผูป้ว่ยแบบ
องค์รวมและด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
322410 วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน        4(1-6-5) 
 Basic Medical Research 

 ทักษะการตั้งค าถามวิจัยทางการแพทย์ที่
น่าสนใจและมปีระโยชน์ในการหาค าตอบ การเลือกวิธีวิจัย
ชนิดต่าง ๆ ในการตอบค าถามวจิัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
และการวิจัยทุติยภูมิ วิเคราะห์อคติ ที่เกิดขึ้นในการวิจัย
ค้นหาสถิติที่เหมาะสม ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย การ
พัฒนาโครงร่างวิจัย ที่สมบูรณ์ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
จ านวนตัวอย่าง การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล การ
ทดสอบเคร่ืองมือตามหลักทฤษฎี การด าเนินการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงร่างวิจัยที่พัฒนาขึ้น 
การน าเสนอผลการวิจัยด้วยวาจาต่อท่ีประชุมวิชาการ การ
สรุปเป็นเอกสารและเรียนรู้วิจารณ์วรรณกรรมวิจัย 

322411 รังสีวิทยาทั่วไป           3(2-2-5) 
 General Radiology 

 ความรู้และการแปลผล การตรวจทางรังสี
ธรรมดาและตรวจพิเศษ (ประโยชน์ ข้อบ่งช้ีและข้อควร
ระวังจากการตรวจนั้น) ความรู้พื้นฐานและวิธีการต่าง ๆ ที่
ใช้ในการรักษาคนไข้โรคมะเร็งด้วยรังสีชนิดต่าง ๆ ข้อบ่งช้ี
ของการรักษาโดยใช้รังสี ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ของการตรวจและรักษาผู้ป่วยโดยการใช้สาร

กัมมันตรังสีและ การเลือกใช้การตรวจต่าง ๆ ทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ใหถู้กต้อง 
322501 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึง 
 วัยรุ่น 3                            4(2-4-6) 
  Health and Diseases of Newborn to  

 Adolescence lll 

 โรคและภาวะผิดปกติต่าง ๆ ของเด็กตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงวัย รุ่น เพิ่ มเติม ทักษะการซักประวัติ                
และตรวจร่างกายของเด็ก ทักษะการตรวจวินิจฉัยโดยใช้
เคร่ืองมือพื้นฐาน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ
ตรวจทางรังสีอย่างมีเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน ทักษะ
การท าหัตถการที่จ าเป็นและส าคัญ ข้อบ่งช้ี หลักการ 
ขั้ น ตอนการกระท า  ก า รแปลผลการตรวจ  แล ะ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการท าหัตถการ การให้
ค าแนะน าแก่ผู้ปว่ยและญาติ การท างานร่วมกับแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลผู้ป่วย หลักวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์อิงหลักฐานเวชจ
ริยศาสตร์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และการดูแลผูป้ว่ยแบบ
องค์รวม  
322502 เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน 

 และอาชีวเวชศาสตร์ 2              4(1-6-5) 
 Family, Community and Occupational  

 Medicines ll 

 หลักการและการปฏิบัติทางอาชีวเวชศาสตร์ 
การเจ็บป่วยเนื่องจากงาน การค้นหาปัญหาและการ
จัดการแก้ไขฝึกปฏิบัติเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์
ชุมชนที่โรงพยาบาลชุมชน ทฤษฎี การบริหารจัดการระบบ
สาธารณสุข 

322503 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 

                                            5(2-6-7) 
 Health and Diseases of Adult and  

 Elderly lll 

 ปัญหาและโรคของผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว
จนกระทั้งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) ทักษะทาง
คลินิก ทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกาย การส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจรังสีอย่างเหมาะสม 
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การแปลผลการตรวจวินิจฉัย การวินิจฉัยโรค การวางแผน
การรักษา การบันทึก เวชระเบียน ทักษะการท าหัตถการ
เบื้องต้นในหอผู้ปว่ย ขอ้บง่ช้ี หลักการ ขัน้ตอนการท า การ
แปลผล การตรวจและภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การท าหัตถการ การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การ
ประยุกต์หลักการทางเวชศาสตร์ อิงหลักฐานในการดูแล
ผูป้ว่ย 

322504 สุขภาพและโรคของสตรี 3        4(2-4-6) 
 Health and Diseased of Women III 

 การดูแลโรคของสตรีที่ซับซ้อนมากขึ้น มะเร็ง
ทางนรีเวช โรคทางต่อมไร้ท่อ ทักษะในการดูแลโรคทางสูติ
กรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น การตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน
ทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และอื่น ๆ การดูแลผู้ป่วยก่อน
และหลังผ่าตัดทั้งทาง นรีเวชกรรมและสูติกรรม การท า
หัตถการพื้นฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นและการท าหัตถการช่วย
การคลอดภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ข้อบ่งช้ี 
ข้อห้าม ขั้นตอนการกระท าและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นจากการหัตถการดังกล่าว การบันทึกรายงานผู้ป่วย
การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ การให้ค าแนะน าปรึกษา
แก่ผู้ป่วยและญาติ การดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม 

322505 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3           5(2-6-7) 
 Perioperative care lll 

 ความรู้พื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 
ระหว่างการผ่าตัด และหลังผ่าตัด โรคทางศัลยกรรม
เฉพาะทาง (Urology, Pediatric surgery, Neurosurgery, 

Plastic Surgery, CVT) และศัลยกรรมทั่ ว ไปที่พบบ่ อย 
ทักษะทางคลินิกส าหรับการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด การซัก
ประวัติ  ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค และการ
วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค  ก า รส่ ง แ ล ะ ก า ร แ ปลผลต ร ว จ ท า ง
ห้องปฏิบัติการและทางรังสี ทักษะพื้นฐานทางศัลยกรรม 
ทักษะการระงับความรู้สึกและการดมยาสลบ การท า
หัตถการที่จ าเป็นต่าง ๆ ข้อบ่งช้ี หลักการ ขั้นตอนการ
กระท า การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นจากการท าหัตถการ การบันทึกเวชระเบียน การส่ง
ต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความ
เข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย 

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
การปอ้งกันโรค  
322506 ศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์และเวชศาสตร์ 
 ฟื้นฟู                           5(2-6-7) 
 Orthopedics and rehabilitation  

 ความรู้พื้นฐาน อาการวิทยา ระบาดวิทยา 
พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค และ
การวินิจฉัยโรค และการดูแลรักษา ปัญหา และโรคกระดูก 
ข้อ และเนื้อเยื่ออ่อนที่พบบ่อย การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 
ระหว่างการผา่ตัด และหลังการผา่ตัด ทักษะการซักประวัติ
และตรวจร่างกายทักษะพืน้ฐานทางศัลยกรรมกระดูก การ
ส่งตรวจและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการและทางรังสี
วิทยา การบันทึกรายงานผู้ป่วย ฝึกฝนการติดต่อสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากร ทาง
การแพทย์และผู้ป่ วย การดูแลผู้ป่ วยแบบองค์รวม 
ครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
การป้องกันโรค การบูรณาการกับ รังสีวิทยา เวชศาสตร์
ฟื้นฟู วิสัญญวีิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ  
322507 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 1 
                                            4(2-4-6) 
 Emergency and Forensic Medicines l  

 อาการวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา 
การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การสืบค้นทาง
ห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาเบื้องต้นแบบเร่งด่วน และ
การส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่ห้องฉุกเฉิน 
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการแพทย์ และการประกอบวิชาชีพ
ของแพทย์ หลักการและวิธพีิสูจน์ขอ้เท็จจริงทางการแพทย์ 
การแก้ปัญหาทางกฎหมาย การตรวจผู้ป่วยทางนิติเวช
กรรม การชันสูตรพลิกศพ การตรวจหาสารพิษในสิ่งส่ง
ตรวจจากผู้ปว่ยหรือจากศพการตรวจวัตถุพยานในคดีทาง
เพศและวัตถุพยานอื่น ๆ 

322508 จักษุวิทยาทั่วไป            2(1-2-3) 
 General Ophthalmology 

 ความรู้พื้นฐานของภาวะและโรคทางจักษุ
วิทยาที่พบบ่อย ทักษะการซักประวัติ  และการตรวจ
ร่างกาย การฝึกทักษะหัตถการเบื้องต้นในหอผู้ป่วย (ข้อ
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บ่งช้ี หลักการ ขั้นตอนการท า การแปลผล การตรวจและ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการท าหัตถการดังกล่าว) 
การตรวจพื้นฐานที่จ าเป็นพร้อมการแปลผล อภิปราย
วิเคราะห์ปัญหาผู้ปว่ย หลักการรักษา ประเด็นทางจริยเวช
ศาสตร์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง การอ้างอิงหลักฐานทาง
การแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร 
ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ 
322509 โสต ศอ นาสกิ วิทยาทั่วไป        2(1-2-3) 
 General Otolaryngology 

 ความรู้เก่ียวกับโรค และกลุ่มอาการของโรค
ทางหู คอ จมูก และอวัยวะข้างเคยีงที่พบได้บ่อยในประเทศ
ไทย สมมติฐาน การด าเนินโรค การวินิจฉัย การรักษา และ
การปอ้งกัน การปรึกษาและขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ 

322510 วิสัญญีวิทยาทั่วไป            2(1-2-3) 
 General Anesthesiology 

 การให้การระงับความรู้สึก ยาทางวิสัญญี ยา
ชาพื้นฐาน การให้ยาระงับความรู้สึก การเตรียมผู้ป่วยการ
ให้ยาก่อนระงับความรู้สึก การระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย
และเฉพาะส่วนการป้องกัน การเฝ้าระวัง การวินิจฉัยและ
การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึก 
การให้สารน้ าและส่วนประกอบของเลือด การดูแลหลัง
การระงับความรู้สึก การลดความเจ็บปวด การสื่อสาร
ระหว่างแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยก่อนและ
หลังการให้การระงับความรู้สึก ทักษะการท าหัตถการทาง
วิสัญญี การดูแลระบบหายใจ การให้ออกซิเจน การรักษา
สิทธ ิและความปลอดภัยของผู้ป่วย 

322511 จิตเวชศาสตร์           4(2-4-6) 
 Psychiatry 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับปัญหา และโรคทางจิต
เวช ฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจสภาพจิต 
การวินิจฉัยโรค การหาสาเหตุที่ท าให้ผูป้่วยเป็นโรคทางจิต
เวช วิธีการรักษาต่าง ๆ การใช้ยา การใช้จิตบ าบัด 
พฤติกรรมบ าบัด การจัดการกับสภาวะฉุกเฉินทางด้านจติ
เวช การน าเอาความรู้ทางด้านจิตเวชไปใช้ควบคุมกับการ
รักษาโรคทางร่างกาย การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย 
การท างานเป็นทีม การดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิต การป้องกัน

การเป็นโรคทางจติเวช การใช้บริการสุขภาพจติชุมชน การ
ดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม ครอบครัวและชุมชนของผูป้ว่ย 

322601 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึง 
 วัยรุ่น 4                          6(0-12-6) 
  Health and Diseases of Newborn to  
 Adolescence IV 

 ทักษะในการแก้ปัญหาและการดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยหนัก การ
ท าหัตถการที่จ าเป็นและส าคัญในเด็ก การประเมิน
ความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อ
ผู้ป่วยเพื่อรักษาตัวหรือปรึกษาผู้เช่ียวชาญ การน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย หลักการวิเคราะห์
ทางเวชศาสตร์อิงหลักฐาน เวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง และการดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม  
322602 เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน 

 และอาชีวเวชศาสตร์ 3          6(0-12-6) 
  Family, Community and Occupational  

 Medicines lll 

 การจัดการเพื่อสุขภาพของครอบครัวผู้ป่วย
เรื้อรังในระยะยาว ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลอย่างต่อเนื่อง 
และการดูแลผูป้ว่ยที่บา้นอย่างมีประสิทธภิาพ หลักการเวช
ศาสตร์ครอบครัวและการวิจัยทางเวชศาสตร์ครอบครัว 
กา รป ฏิบั ติ ต่ อ ผู้ ป่ ว ย โดยยึ ด ผู้ ป่ ว ย เป็ น ศู นย์ กลาง                     
การส่งเสริมป้องกันโรคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน 

322603 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4 
                                          8(0-16-8) 
 Health and Diseases of Adult and  

 Elderly IV 

 ทักษะในการแก้ปัญหาและการดูแลรักษา
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ตั้งแต่ วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุ
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป) ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย
ใน และหอผู้ป่วยหนัก การท าหัตถการที่จ าเป็นและส าคัญ 
การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรักษา
ผู้ป่ วย  การส่ งต่อผู้ป่ วย  เพื่ อ รักษาตัวห รือป รึกษา
ผู้เช่ียวชาญอย่างเหมาะสม การบันทึกสรุปเวชระเบียน 
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ตามระบบ ICD 10 ตามเกณฑ์ของแพทยสภา การเรียนรู้
ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเขา้ใจระหว่างแพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์ และผู้ป่วยเป็นอย่างดี การดูแลผู้ป่วยแบบ
องค์รวม 

322604 สุขภาพและโรคของสตรี 4       6(0-12-6) 
 Health and Diseases of Women IV 

 ทักษะการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านสูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยา ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน หอ
ผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้องผ่าตัด การติดตามผู้ป่วย
หลัง การรักษา การให้บริการวางแผนครอบครัว การฝึก
ทักษะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หัตถการต่าง ๆ การ
บันทึกรายงานผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ 
การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติ การป้องกันโรค การ
ส่งเสริมสุขภาพ การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ การท างาน
เป็นทีม การดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม 

322605 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด  4          8(0-16-8) 
 Perioperative Care IV 

 ทักษะในการแก้ปัญหา การดูแลผู้ป่วยก่อน
ผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วยใน หอ
ผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยหนัก ห้องผ่าตัด และห้องพักฟื้น การ
ตรวจติดตามผู้ป่วย หลังการรักษา การท าหัตถการที่
จ าเป็นและส าคัญทั้งทางศัลยกรรม และวิสัญญีวิทยา 
ภายใต้  การแนะน าของอาจารย์แพทย์หรือแพทย์ประจ า
บา้น การบันทึกเวชระเบยีน การประเมินความสามารถของ
ตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา
ตั ว ห รือป รึกษาผู้ เ ช่ี ย ว ชาญอย่ า ง เหมาะสม  กา ร
ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเขา้ใจระหว่างแพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์ และผู้ป่วยเป็นอย่างดี การดูแลผู้ป่วยแบบ
องค์รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการปอ้งกันโรค  
322606 ศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์          4(0-8-4) 
 Orthopedics 

 ทักษะการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคหรือบาดเจ็บ
กระดูกกับข้อและเนื้อเยื่ออ่อนทั้งก่อนการผ่าตัดระหว่าง
การผา่ตัด และหลังการผา่ตัด ที่หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยนอก 
ห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วยหนัก  การท าหัตถการที่จ าเป็น
และส าคัญ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์แพทย์ การ
บันทึกเวชระเบยีน การประเมินความสามารถของตนเองใน

การดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อการ
เรียนรู้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ระหว่างแพทย์ 
บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยแบบ
องค์รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และ
การป้องกันโรค โดยมีการบูรณาการกับรังสีวิทยาเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญวีิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ  
322607 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนิติเวชศาสตร์ 2 

                                            4(0-8-4) 
 Emergency and Forensic Medicines ll 

 ทักษะการปฏิบัติงานที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน การ
แก้ปัญหา ทักษะทางคลินิก การวินิจฉัยโรค บ าบัดรักษา 
หัตถการที่จ า เป็นส าหรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและ
อุบัติเหตุ การส่งตรวจทางรังสี ที่เหมาะสม การฝึกทักษะ
ปฏิบัติการกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ขั้นพื้นฐานและ
ขั้นสูง) หลักการเบื้องต้นในการบริหารจัดการอุบัติภัยหมู่ 
การอภิปรายปัญหาผู้ป่วย การให้ค าแนะน าและค าปรึกษา
แก่ผู้ป่วยและญาติ  การท างานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อรักษาต่อหรือปรึกษาผู้เช่ียวชาญ การฝกึปฏิบัติชันสูตร
พลิกศพ การเขียนใบชันสูตรบาดแผลและใบรับรองการ
ตาย 

322608 เวชปฏิบัติครอบครัว            2(0-4-2) 
 Family medicine   

 เวชศาสตร์ครอบครัวในคลินิกผู้ปว่ยนอก และ
ในโรงพยาบาลชุมชน การสื่อสารทางสุขภาพกับประชาชน
และผู้ป่วย การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ 
การวินิจฉัยโรค การวางแผนส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ
ครอบครัว การรักษาสุขภาพเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ 
การสาธารณสุขมูลฐาน การสร้างเครือข่ายสุขภาพชุมชน 

323111 ศัพท์ทางการแพทย์                  1(1-0-2) 
 Medical Terminology  

 ค าศัพทพ์ืน้ฐานทางการแพทย์ฉุกเฉิน ค าศัพท์ 
ค าย่อ ที่ใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ 
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ระบบสืบพันธุ์  และจิตเวช และการเขียนการพูดศัพท์
ทางการแพทย์ 
323131 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน           2(2-0-4) 
 Emergency Medical System  

 ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการ และ
องค์ประกอบของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของสากลและ
ประเทศไทย มาตรฐาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หลักการ 
ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ป ฏิบัติ งานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ           2(2-0-4)  
 Principle of Health Management  

  แนวคิดเก่ียวกับบริบทของสุขภาพ ระบบ
สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ การจัดระบบบริการ
สุขภาพของประเทศไทย ภาวะผู้น า แนวคิดการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ในองค์กรทางด้านสุขภาพ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระบบบริการสุขภาพกับระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน แนวทางและมาตรการการป้องกันการ
เจ็บป่วยและบาดเจ็บฉุกเฉินในระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ   
323142 หลักวิทยาการระบาด              3(2-2-5) 
 Principle of Epidemiology  

 หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา 
ธรรมชาติของการเกิดโรคการวัด และรูปแบบการศึกษา
ทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การ
สอบสวนทางระบาดวิทยา การคัดกรองโรค รูปแบบการ
ระบาดของโรคติดเช้ือและโรคไร้เช้ือ รวมถึง โรคประจ าถ่ิน 
การระบาดหมู่ และการประยุกต์ระบาดวิทยาในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การวินิจฉัยชุมชน การปอ้งกัน
ควบคุมโรคติดเช้ือและไร้เช้ือหรือปัญหาสุขภาพ การเฝ้า
ระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยาจากเหตุการณ์
สมมุติ

323143 จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
                                                          3(3-0-6) 
 Psychology of Emergency Medical 

 Operation  

 แนวคิดจิตวิทยาด้านสุขภาพ จิตวิทยาการ
สื่อสารสุขภาพ จิตวิทยาทางสังคม แนวคิดการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน พฤติกรรมการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การป้องกันการ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน และการประยุกต์จิตวิทยาด้านสุขภาพ ใน
การดูแลสุขภาพฉุกเฉินทุกช่วงวัยและผู้ที่ มีภาวะความ
บกพร่องทางร่างกาย การประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉินทุก
ช่วงวัยและผู้ที่มีภาวะความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึง
การสื่อสารในผูร่้วมงานและการสื่อสารในกลุ่มคน การ 
ประยุกต์ใช้จิตวิทยาทางสังคมในกลุ่มคนก้าวร้าวและ
พฤติกรรมต่อต้านทางสังคม 

323212 เทคนิคหัตถการ 1                    2(1-4-4) 
 Procedure I  

 เทคนิคหัตถการส าหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ ได้แก่ การใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่  การ
ระงับปวดและการระงับประสาท หัตถการวินิจฉัย การสวน
ปัสสาวะ หัตถการศีรษะท่ีคอ เทคนิคพลวัตร หัตถการอื่นๆ  
หัตถการโครงร่างการชะล้างตา  
323244 หลักการดูแลสุขภาพ               3(2-2-5) 
 Principle of Health Care  

 การสื่อสารทางการรักษา หลักการและระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยของการป้องกันการติดเช้ือ การ
ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ  หลักการประเมินภาวะ
สุขภาพแบบองค์รวม อุปกรณ์ตรวจและติดตามสุขภาพขั้น
พืน้ฐาน การดูแลผูป้ว่ยและการรักษาแก่ผู้ป่วยตามช่วงอายุ 
การดูแลผูป้ว่ยที่บา้น การดูแลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย หลักการ
และแนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพ ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย 
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323246 พยาธิสรีรวิทยา                      3(2-2-5) 
 Pathophysiology  

 หลักการเบื้องต้นทางพยาธิสรีรวิทยาการ
บาดเจ็บ  การตายของเซลล์  การอัก เสบ แผลและ
กระบวนการหายของแผล  ความผิดปกติ ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงของน้ าและการไหลเวียนโลหิตและหลอด
เลือด ระบบประสาท ระบบหายใจ การติดเช้ือ ภาวะช็อก 
และการบาดเจ็บในระบบต่างๆของร่างกาย 

323312 การซักประวัติ การตรวจร่างกายและ
 อาการวิทยา                           2(1-4-4) 
 History Taking, Physical Examination 

 and Symptomology  

  แนวคิด หลักการและประเภทการซักประวัติ
สุขภาพ การตรวจร่างกายตามระบบ อาการวิทยาและการ
วินิจฉัยโรคตามระบบ การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน   
323314 การช่วยฟื้นคืนชีพ 1                 2(1-4-4) 
 Life Support I  

 การประเมินทางเดินหายใจ การหายใจ หัวใจ
และหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 
เทคนิคการจัดการทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิเจน 
การดูดของเหลวออกจากทางเดินหายใจ การใช้เคร่ืองมือ
กลช่วยหายใจในผู้ใหญ่ การใช้เคร่ืองมือกลโดยไม่ลุกล้ า
ร่างกาย หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็กและใน
ผู้ใหญ่ การกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ  การ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ช่วยฟื้นคนืชีพขัน้พืน้ฐาน การฝกึทักษะ
การช่วยฟื้นคนืชีพขัน้พืน้ฐาน 

323315 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1           3(2-4-6) 
 Emergency Medical Care I  

 หลักการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปัญหาทางอายุ
รกรรม การประเมินผูป้่วยฉุกเฉิน การดูแลผูมี้ภาวะฉุกเฉิน
ขั้นพื้นฐาน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ภูมิคุ้มกัน โรคติดเช้ือ ต่อมไร้ท่อ ระบบจิตเวช ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา ระบบหายใจ ระบบเลือด 
ระบบอวัยวะสืบพันธุ์และไต สูติศาสตร์และสูตินรีเวช 
กระดูกหักที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุ เลือดก าเดา ความดัน

เลือดตกและการช่วยเหลือ การดูแลฉุกเฉินในเด็ก และ
ผูสู้งอายุ   
323316 การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1      3(2-4-6) 
 Emergency Trauma Care I   

  การประเมินสถานการณ์ กลไกการบาดเจ็บ 
การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน องค์รวมการดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปัญหาการบาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลผู้มี
ปัญหาการบาดเจ็บเนื้ออ่อน การบาดเจ็บกระดูกสันหลัง 
การบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อม  
323321 เทคนิคหัตถการ 2                   3(2-4-6) 
 Procedure Technique II  

 เทคนิคหัตถการส าหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉิน 
การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ เทคนิคพลวัตร วิธีการบริหาร
ยา การแปลผลการตรวจเลือดขั้นพื้นฐานการเฝ้าตรวจ
โลหิตพลวัตรด้วยหัถการในร่างกาย 

323322 การช่วยฟื้นคืนชีพ 2            2(1-4-4) 
 Life Support II  

รายวิชาบังคับก่อน : 323314 การช่วยฟื้นคนืชีพ 1 
 หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในทารกแรกเกิด 
เด็ก และผู้ใหญ่ การขจัดสิ่งขัดขวางทางหายใจโดยใช้
อุปกรณ์ส่อง การสอดใส่หลอดคาในท่อลมผู้ใหญ่และเด็ก 
การใช้เคร่ืองมือกลช่วยหายใจด้วยพวยลม การใช้เคร่ืองมือ
กลช่วยหายใจในเด็ก การใช้เคร่ืองช่วยหายใจแบบมือกด
และอัตโนมัติระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเด็ก 
การใช้ยาและสารน้ าในการช่วยฟื้นคืนชีพ การฟื้นคืนหัวใจ
ไฟฟ้าแบบไม่อัตโนมัติ การผันคืนหัวใจด้วยไฟฟ้า การ
ก ากับจังหวะหัวใจ แบบแผนการช่วยชีวิตขั้นสูง และการ
ดูแลผูป้ว่ยหลังฟื้นคนืชีพ 

323323 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2            2(1-4-4) 
 Emergency Medical Care II    

   การดูแลผู้มีปัญหาการบาดเจ็บจากทรวงอก 
การบาดเจ็บท้องภาวะฉุกเฉินขั้นสูง ระบบประสาท ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน โรคติดเช้ือ ต่อมไร้ท่อ 
ระบบจิตเวช ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา 
ระบบหายใจ ระบบเลือด ระบบอวัยวะสืบพันธุ์และไต  สูติ
ศาสตร์และสูตินรีเวช กระดูกหักที่ไม่เกิดจากอุบัติ เหตุ  
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ระบบหูตาคอจมูก ความดันเลือดตกและการช่วยเหลือ 
การดูแลฉุกเฉินในทารกแรกเกิด เด็ก ผู้สูงอายุ และการ
เจ็บปว่ยที่จ าเพาะ   
323324 การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2      2(1-4-4) 
 Emergency Trauma Care II  

 การดูแลผู้มีปัญหา การบาดเจ็บจากทรวงอก 
การบาดเจ็บทอ้ง อวัยวะสืบพันธุแ์ละทางเดินปัสสาวะ การ
บาดเจ็บกระดูก การบาดเจ็บเนื้ออ่อน การบาดเจ็บใบหน้า 
คอ การบาดเจ็บระบบประสาท การบาดเจ็บหลายระบบ 
และการบาดเจ็บในกลุ่มเฉพาะบางอย่าง 
323325 การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ          2(1-4-4) 
 EKG Monitoring  

 ความส าคัญของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
เส้นทางการน าคลื่นหัวใจไฟฟ้า หลักการและวิธีการบันทึก
คลื่นหัวใจไฟฟ้า การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจขัน้พืน้ฐาน
และขัน้สูง  การดูแลผู้ปว่ยที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจผดิปกติ การ
ดูแลผูป้ว่ยที่ใส่เคร่ืองกระตุ้นการเต้นของหัวใจ การตรวจ
ติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการฝกึทักษะการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

323331 การยกและการเคล่ือนย้าย       2(1-4-4) 
 Lifting and Moving   

 หลักการยึดตรึง ยก และเคลื่อนย้ายผูเ้จ็บปว่ย
ฉุกเฉิน การยกและการเคลื่อนย้ายแบบ ฉุกเฉินมาก , 

ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน การถอดหมวกนิรภัยผู้บาดเจ็บ การ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากรถ ซากปรักหักพัง ที่แคบ 
และที่สูง การเคลื่อนย้ายทางอากาศและทางน้ า  และการ
ฝกึทักษะการยึดตรึง ยกและการเคลื่อนย้าย 

323332 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    
                                                           3(2-4-6) 

 Emergency Medical Operation 

 โครงสร้างของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
ขั้นตอนเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ การขับขี่
ปลอดภัย การสื่อสารด้วยวิทยุ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
ระบบสื่อสารและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน การประสานงาน การรับแจ้งเหตุ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน การคัดแยกประเภทผู้ป่วย การสั่งการ

ทางการแพทย์ การให้ค าแนะน าผู้ที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุ 
ปฏิบัติการรถพยาบาลฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการรับ
แจ้งเหตุและปฏิบัติการฉุกเฉิน และ การฝึกปฏิบัติการรับ
แจ้งเหตุ การสั่งการ และการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
ในสถานการณ์ต่างๆ 

323333 กฎหมาย จริยธรรมและ นิติเวชศาสตร์ 

                                            3(3-0-6)  
 Law, Ethic and Forensic Medicine 

  ห ลั ก ก า ร  ค ว า มส า คัญ ของ กฎหมาย
สาธารณสุขพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน กฎระเบียบ 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมทางการแพทย์
และสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ของนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ในนิติเวชศาสตร์ การดูแลพยานหลักฐาน ณ จุด
เกิดเหตุ  หลักการชันสูตรพลิกศพ การตรวจบาดแผล การ
วิเคราะห์สาเหตุการตายการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตาย   
การตัดสินการตาย การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการชันสูตร การเก็บวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจ การส่งศพ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานนิติเวชศาสตร์ 
323334 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์
 สาธารณภัย                           2(1-4-4) 
 Medical Management in Disaster             

 นโยบาย และแผนที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
ทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย การบริหาร
จัดการเหตุการณ์ หลักการและขั้นตอนก่อนการจัดการ
ทางการแพทย์ในสถานการณ์ทั่วไป กรณีวัตถุอันตราย 
อุบัติภัยหมู่จากการก่อการร้ายหรือภัยพิบัติ การจัดการ
หลังสิน้สุดสถานการณ์ การฝกึปฏิบัติทักษะการแจง้เหตุสา
ธารณภัยและการจัดการทางการแพทย์ ในสถานการณ์สา
ธารณภัย 

323335 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน        3(2-4-6) 
 Research of Emergency Medicine  

  หลักการและระเบี ยบวิ ธี วิ จั ย  ประ เภท 
ตัวอย่างการวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน การก าหนดปัญหา การ
ตั้งวัตถุประสงค์ สมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบ
แนวคิด  การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้
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สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การเขียน
โครงร่างและรายงานการวิจัย การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์
และการคน้คว้าวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน 

323391 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 
                                         3 หนว่ยกติ  

 Training of Emergency Medical 

 Operation l 

 ฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานส าหรับ
นักปฏิบัติการฉุกเฉิน; การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน เทคนิค
การจัดทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิเจน การดูด
ของเหลวออกจากทางหายใจ เทคนิคพลวัตรการท าคลอด
ปกติ การช่วยคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ หัตถการในระบบ
สืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะการกู้ ชีพ การยกและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย หัตถการวินิจฉัย วิธีการบริหารยา  
หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐานในผู้ใหญ่และในเด็ก การ
เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการ การใช้วิทยุสื่อสาร 
ก า ร รั บ แ จ้ ง เ ห ตุ  แ ล ะ ก า รป ฏิ บั ติ ก า ร ก่ อ น น า ส่ ง
สถานพยาบาล  
323436 สัมมนา                                 1(0-2-1) 
 Seminar  

 การสืบคน้การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นงานด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
323492 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 

                                          9 หน่วยกติ  

 Training of Emergency Medical 

 Operation lI 

รายวิชาบังคับก่อน : 323391 การฝกึงานปฏิบัติการ   
                            ฉุกเฉินการแพทย์ 1 
 ฝึกปฏิบัติการ สื่อสารและสั่งการในศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสั่งการ การสื่อสารโดยใช้วิทยุขณะออก
ปฏิบัติการ การประเมินและการควบคุมสถานการณ์
ฉุกเฉิน ปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ การส่งมอบผู้
เจ็บปว่ยฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการออกปฏิบัติการและ
รายงานการรับแจ้งเหตุและสั่งการ  เทคนิคหัตถการขั้น
พื้นฐานส าหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้แก่              

การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน เทคนิคการจัดทางเดินหายใจ 
ระบบการให้ออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทาง
หายใจ การใช้เคร่ืองมือกลช่วยในการหายใจในผู้ใหญ่  หัต
การศีรษะที่คอ เทคนิคโลหิตพลวัตร การท าคลอดปกติ 
การช่วยคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ หัตถการโครงร่าง การ
ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หัตถการวินิจฉัย วิธีการบริหาร
ยา การใช้เคร่ืองมือกลโดยไม่ลุกล้ าร่างกาย หลักการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่และในเด็ก และการฟื้นคืน
คลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ  
323493 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3 

                                                        9 หน่วยกิต 

 Training of Emergency Medical 

 Operation lII   

รายวิชาบังคับก่อน : 323492 การฝกึงานปฏิบัติ 
                          การฉุกเฉินการแพทย์ 2 

 ฝึกปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม การรับ
แจ้งเหตุและสั่งการ การปฏิบัติการฉุกเฉิน การออกแบบ
และการบริหารจัดการระบบแพทย์ ฉุกเฉิน  การฝึก
ปฏิบัติการเทคนิคหัตถการขั้นสูงส าหรับนักปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ ได้แก่ การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ การใช้
ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับ
ประสาท หัตถการวินิจฉัย หัตถการในระบบสืบพันธุ์และ
ทางเดินปัสสาวะ หัตถการศีรษะที่คอ เทคนิคโลหิตพลวัตร 
การท าคลอดปกติ การช่วยคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ 
หัตถการโครงร่าง การชะล้างตา วิธีการบริหารยา การช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็กและผู้ใหญ่ การขจัดสิ่งขวางทางเดิน
หายใจโดยใช้อุปกรณ์ส่อง การสอดใส่หลอดคาในท่อลม
ผู้ใหญ่และเด็ก การใช้เคร่ืองมือกลช่วยหายใจด้วยพวยลม 
การใช้เคร่ืองช่วยหายใจแบบมือกดและอัตโนมัติระหว่าง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเด็ก การฟื้นคืนหัวใจไฟฟ้า
แบบไม่อัตโนมัติ การผันคืนหัวใจด้วยไฟฟ้า การก ากับ
จังหวะหัวใจและการดูแลผูป้ว่ยหลังฟื้นคนืชีพ 

324111 การสาธารณสุข            2(1-2-3) 
 Public Health 

 ประวัติและความส าคัญของงานสาธารณสุข 
องค์ประกอบของงานสาธารณสุข บทบาทของกระทรวง
สาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยและ
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นานาชาติ นโยบายการแก้ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุข 
จากแผนพัฒนาสุขภาพของประเทศ ปัญหาสุขภาพที่
ส าคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต การคาดการณ์สภาพปัญหาสุขภาพในอนาคต 
หลักและวิธีการด าเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                
การฟื้นฟูสภาพ และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขจากแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ 

324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Health Education and Health Behavior  

   แนวคิดสิ่งก าหนดสุขภาพ หลักการสุขศึกษา
และการส่ ง เส ริมสุขภาพ  ทฤษฎีทางสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์ทฤษฎีในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพทั้งระดับบุคคลและชุมชนขอบเขตของ
การสุขศึกษา การวางแผนสุขศึกษา กลวิธีการทางสุข
ศึกษา เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การช้ีน า การพูดในที่
ชุมชน สื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ และการประเมินผล
สุขศึกษา การฝึกปฏิบัติสุขศึกษาและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

324231 การส่ือสารสุขภาพ           3(2-2-5) 
 Health Communication  

  การใช้ภาษาด้านการสาธารณสุข และการ
สาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยเน้นทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ศัพท์เทคนิคทางการสาธารณสุข การ
สื่อสารสุขภาพ การช้ีแนะสาธารณะด้านสุขภาพ ความรู้
รอบด้านสุขภาพ สุขภาพหนึ่ ง เดียว  ประชาสัมพันธ์  
นวัตกรรมสาธารณสุข หลักการผลิตสื่อ การวางแผนและ
การประเมินผลการสื่อสารสุขภาพ 

324232 การวางแผนและประเมนิสุขภาพชุมชน
               2(1-2-3) 
 Planning and Evaluation in Community  

 Health 

 แนวคิดของการประเมิน ทฤษฏีเก่ียวกับการ
ประเมินผล หลักการและวิธีการการประเมินผลภาวะ
สุขภาพ  ประเมินแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน การประเมินผลงาน

สาธารณสุ ข  การประ เ มิ นผลกระทบทางสุ ข ภาพ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และ
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

324322 วิทยาการระบาด           3(2-2-5) 
 Epidemiology 

          หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา 
ธรรมชาติของการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบ
การศึกษาทางระบาดวิทยา สถิติในทางระบาดวิทยา การ
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การสอบสวนทางระบาดวิทยา 
การคัดกรองโรค รูปแบบการระบาดของโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ รวมถึงโรคประจ าถ่ิน การระบาดหมู่ และการ
ประยุกต์ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข ได้แก่ การวินิจฉัย
ชุมชน การป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพ และฝึก
ปฏิบัติการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาจาก
เหตุการณ์สมมุติ 
324323 การบ าบัดโรคเบ้ืองต้น            3(2-2-5) 
 Basic Medical Care  

 การดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย
หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ การตรวจวัด
สัญญาณชีพ การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ การปฐม
พยาบาล บาดแผล แผลไหม้ ได้รับสารพิษ ได้รับบาดเจ็บ
ของกล้ามเนื้อและกระดูก หมดสติ การห้ามเลือด การพัน
ผา้กันแผล การเคลื่อนย้ายผูบ้าดเจ็บ การช่วยฟื้นคนืชีพ ใน
ระดับปฐมภูมิ 

324324 การบริหารงานสาธารณสุข       3(2-2-5) 
 Public Health Administration  

 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารงานทั่วไป 
ระบบสุขภาพและการจัดการ การบริหารสาธารณสุข 
โครงสร้างองค์กรสาธารณสุข การพัฒนาองค์กรด้าน
สุขภาพ การศึกษาอบรม และการนิเทศงาน การบริหาร
ทรัพยากรด้านสุขภาพ การอ านวยการ การประสานงาน 
การควบคุมก ากับงาน การประเมินผลการด าเนินงานด้าน
สุขภาพ กฎหมายที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ 
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324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย 

 สาธารณสุข            3(2-2-5) 
 Professional Ethics and Public Health 

 Law  

 หลักการ แนวคิด  และความส าคัญของ
จริยธรรมทางวิชาชีพด้านสุขภาพ การสร้างเสริมจริยธรรม
และคุณธรรมทางวิ ชา ชีพ  หลักการ แนวคิด  และ
ความส าคัญของกฎหมายสาธารณสุข ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาลและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค การพัฒนาและการจัดการเก่ียวกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
และนิติ เวชศาสตร์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พระราชบัญญัติคุ้ มครองโรงงาน  พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
กฎหมายด้ า นความปลอด ภัยแล ะสิ่ ง แ วดล้อมใน
ต่างประเทศ และกฏหมายอื่นๆ  ที่ เ ก่ียวข้องกับงาน
สาธารณสุข  
324326 การป้องกันและควบคุมโรค       3(2-2-5) 
 Prevention and Disease Control  

 การเฝา้ระวัง การปอ้งกันและการควบคุมโรค 
โรคติดเช้ือ โรคไร้เช้ือ  โรคเร้ือรัง โรคอุบัติซ้ า โรคอุบัติใหม่ 
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อุบัติภัย โรคจากการประกอบ
อาชีพและปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรค รวมถึงการศึกษา
ด้านนโยบายและตัวช้ีวัดในงานป้องกันและควบคุมโรค  
324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ 

              3(0-9-5) 
 Filed Training Integration  

 การฝึกปฏิบัติการในการเตรียมชุมชนและ
ส ารวจชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์และ การวินิจฉัย
สุขภาพชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การวางแผนงานโครงการ
สุขภาพ การปฏิบัติตามแผน  การติดตามและการ
ประเมินผล

324331 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน3(2-2-5) 
 Sustainable Health System  

 Development  

 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน การวินิจฉัยอนามัยชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา การ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวางแผน การ
ด าเนินงาน และการประเมินโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
ปัจจัยก าหนดสุขภาพเชิงระบบ ปัจจัยบุคคล สังคม
สภาพแวดล้อม และระบบบริการสุขภาพ ดัชนีช้ีวัดที่ส าคัญ
ของปัจจัยก าหนดสุขภาพ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
อย่างยั่งยืน นวัตกรรมสาธารณสุขและประชาสังคม 
ความส าคัญและประโยชน์ของนวัตกรรมสาธารณสุข
ความส าคัญและประโยชน์ของประชาสังคม นวัตกรรม
สาธารณสุขและประชาสังคมกับการแก้ปัญหาสาธารณสุข
ในชุมชน และการศึกษากรณีตัวอย่าง  
324332 อนามัยชุมชน           3(2-2-5) 
 Community Health 

  การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของชุมชน 
การวินิจฉัยและการล าดับความส าคัญของปัญหาอนามัย
ชุมชน การวิ เคราะห์โยงใยสาเหตุของปัญหา โดยใช้
เคร่ืองมือ 7 ช้ิน การแปลงนโยบายและแผนพัฒนาการ
สาธารณสุขสู่การปฏิบัติ การวางแผนการด าเนินการเพื่อ
แก้ปัญหาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนการ
ด า เนินงานตามแผนที่ ก าหนดการประเ มินผลการ
ด าเนินงาน และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในชุมชน 

324333 อนามัยครอบครัว           3(2-2-5) 
 Family Health 

  แนวคิดพัฒนกิจของครอบครัว ความหมาย 
ความส าคัญและขอบเขตของงานอนามัยแม่และเด็ก งาน
อนามัยครอบครัวและงานอนามัยเจริญพันธุ์ นโยบายงาน
วางแผนครอบครัวและอนามัย การเจริญพันธุ์ ขนาดและ
โครงสร้างประชากรปัจจัยทางประชากรที่ก าหนดภาวะ
สุขภาพ ผลกระทบของประชากรต่องานอนามัยครอบครัว 
การวางแผนและการจัดบริการอนามัยครอบครัว การให้
ค าปรึกษาในงานอนามัยครอบครัว การให้บริการสุขภาพ
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และการให้ค าปรึกษาก่อนเร่ิมใช้ชีวิตคู่  การดูแลหญิงขณะ
ตั้งครรภ์ ขณะคลอด และมารดาทารกหลังคลอด วางแผน
ครอบครัวและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์  การดูแล
ครอบครัวในวัยต่างๆ ได้แก่ วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น 
วัยแรงงาน ผู้สูงอายุ การฝึกปฏิบัติการให้บริการงาน
อนามัยแม่และเด็ก การฝกึปฏิบัติงานอนามัยครอบครัว 

324334 จิตวิทยาและการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ   
              2(2-2-5) 
 Psychology and Counseling in Health 

  แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ปัจจัยที่มีผล
ต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
กระบวนการท างานของจิตพัฒนาการของมนุษย์ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านการคิดการรับรู้การเรียนรู้
เชาว์ปัญญาความเช่ือ เจตคติ ค่านิยม อารมณ์วุฒิภาวะ 
บุคลิกภาพ การปรับตัว และ การจูงใจ ความส าคัญและ
หลักการให้ค าปรึกษา องค์ประกอบและกระบวนการให้
ค าปรึกษา เทคนิค วิธีการ คุณสมบัติของผู้ให้ค าปรึกษา
และการเตรียมในการให้ค าปรึกษา การให้ค าปรึกษา
สุขภาพต่าง ๆ การแจ้งข่าวร้าย กระบวนการในการแก้ไข
ปัญหา การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายการให้ค าปรึกษา
สุขภาพทางสื่อมวลชน  ปัญหาอุปสรรคของการให้
ค าปรึกษาและแนวทางแก้ไข 

324335 อนามัยโรงเรียน           3(2-2-5) 
 School Health 

   แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
ความหมายและความส าคัญของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
วัต ถุประสงค์ของการส่ ง เส ริมสุขภาพเด็กวัย เ รียน 
สถานการณ์สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนใน
โรงเรียน นโยบายและเป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย
เรียนตามแผนพัฒนาสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในการตรวจสุขภาพนักเรียน การประเมิน
ภาวการณ์เจริญเติบโต การวัดสายตา การทดสอบการได้
ยิน การตรวจสุขภาพฟัน การบันทึกบัตรสุขภาพนักเรียน 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน 
อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ห้องพยาบาลในโรงเรียน 
การจัดระดับบริการอนามัยโรงเรียน การประเมินผลการ
ด าเนินงานอนามัยโรงเรียน

324428 ระเบียบวิธีวิจัย                       3(2-2-5) 
 Research Methodology  

 หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 
ประ เภทของงานวิ จั ย  การก าหนดปัญหา  การตั้ ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบ
แนวคิด  การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
เลือกใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล 
การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย และการประเมิน
โครงการวิจัย 

324431 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข        2(2-2-5) 
 Health Economics 

 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
ปัจจัยก าหนดอุปสงค์ อุปทานและการบริการ ทางสุขภาพ 
พฤติกรรมของผู้บ ริ โภคในการบริการทางสุ ขภาพ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และ การบริโภคบริการทาง
สุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขระดับมหภาคและ
จุลภาค การฝึกปฏิบัติ เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ความเป็นธรรมระบบ
สุขภาพ หลักประกันสุขภาพ  
324432 การบ าบัดโรคในระดับปฐมภูมิ   2(2-3-6) 
 Primary Medical Care 

   การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบทางด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ตามขอบเขต
ของกฎหมายและจริยธรรมที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุข การประเมินภาวะสุขภาพ การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การดูแลผู้ป่วยที่เป็น
โรคที่พบบ่อย การดูแลบาดแผลชนิดต่างๆ การบริหารยา 
การจัดการภาวะวิกฤตทางด้านสาธารณสุข การดูแล
สุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพที่บ้าน การส่งต่อผู้ป่วยไป
รับการรักษาท่ีเหมาะสม และการบริการปฐมภูมิ 

324433 โภชนศาสตร์           2(2-2-5) 
 Nutrition 

  ความหมายและขอบเขตของโภชนาการชุมชน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับสุขภาพ ปัญหาและ
สาเหตุปัจจัยของทุพโภชนาการ พลังงานและสารอาหาร 
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โภชนาการส าหรับบุคคลในวัยต่างๆ การจัดการก าหนด
อาหารตามหลักโภชนศาสตร์ โภชนบ าบัดและผู้ปว่ยเฉพาะ
โรค ข้อมูลโภชนาการจากฉลากโภชนาการ โภชนาการ
ทางเลือก อาหารสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ 
การแก้ปัญหาทุพโภชนาการ การวางแผนทางโภชนาการ                           
การประเมินโครงการทางโภชนาการ  
324434 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานสาธารณสุข 

 ชุมชน            2(2-2-5) 
 Computer for Community Health 

 แ น ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ 
องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ ทาง
สาธารณสุข การจัดการระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ  การสืบค้น
สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ส า รสน เทศ  แนวคิ ดพื้ น ฐ านของ ระบบ เค รือข่ า ย
คอมพิวเตอร์  การฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสาธารณสุข การเลือกใช้สถิติ การแปล
ผล การรายงานผล การเฝ้าระวังและรายงานความ
เคลื่อนไหวด้านสถานการณ์สุขภาพชุมชน ปัจจัยที่เก่ียวขอ้ง
กับสุขภาพ และการพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของชุมชน 

324435 ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน     2(1-2-3) 
 Senior Project in Community Health 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูล แปลผล สรุปผล อภิปรายผลเขยีนรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ เขียนบทความวิจัย จริยธรรมการวิจัย 
และน าเสนอผลงาน 

324436 สัมมนา             1(0-2-1) 
 Seminar 

 การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย สรุป และการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านงานอนามัยชุมชน

324437 การจัดการสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน
              3(2-2-5) 
 Public Health Emergencies  

 Management 

 ภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ในเด็ก ผู้ใหญ่ และ
ผูสู้งอายุ ความเจ็บปว่ย ภาวะช็อค การล้มเหลวของอวัยวะ
ในหลายระบบ ชนิด ลักษณะความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ต่างๆ แนวคิดเก่ียวกับสาธารณภัย หลักและแนวทางใน
การจัดการสาธารณภัย การวางแผนด าเนินการ และการ
ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งการเตรียมรับ
สถานการณ์ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุการณ์ประเภท
ต่างๆ หลักและวิธีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัย ทั้งรายบุคคลและรายหมู่ หลักการและ
วิธีการฝกึซ้อมการจัดการสาธารณภัยและแนวทางปฏิบัติ 
324438 สังคมวิทยาสาธารณสุข           3(2-2-5) 
 Public Health Sociology 

   ความหมาย แนวคิด และหลักการทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาเก่ียวกับสุขภาพ และ การเจ็บป่วย 
ระบบการดูแลสุขภาพต่างๆ ในสังคม ระบบความเช่ือ
เก่ียวกับสุขภาพ อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมต่อความ
เจ็บป่วย การวิเคราะห์ชุมชนทางด้านสังคมวิทยา และการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ ด้วยแนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษ
วิทยาทางสุขภาพ 

324441 ฝึกงานวิชาชีพ          6(0-18-9) 
 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับงานสาธารณสุขในสถาน
ประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

324442 การศึกษาอิสระ          6(0-18-9) 
 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงานการน าเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านสาธารณสุข 
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324443 สหกิจศึกษา           6(0-18-9) 
 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับงานสาธารณสุข ในฐานะ
พนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน 

325101   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(2-2-5) 
 Occupational Health and Safety 

 แ น ว คิ ด ค ว า ม เ ป็ น ม า  ข อ บ เ ข ต  แ ล ะ
ความส าคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมในการท างานและผลกระทบ อุบัติเหตุและหลัก
ความปลอดภัยในการท างาน หลักการปอ้งกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพ การตระหนักถึงปัญหาในการท างาน การ
ควบคุมและป้องกัน ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หลักการพิษวิทยาในงานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย หลักการประเมินและจัดการความ
เสี่ยงทางด้านความปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร มาตรฐาน
ก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
325121  หลักความปลอดภัยในการท างาน 

                                                           2(1-2-3) 
 Principle of Safety at Work  

 ความส าคัญของความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ และ โรคจาก
การท างาน  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการ
ท างาน  หลักการและเทคนิคในการปอ้งกันอุบัติเหตุ บันทึก
การบาดเจ็บและประเมินความถ่ีและความรุนแรงของการ
บาดเจ็บในการท างาน การตรวจความปลอดภัยในการ
ท างาน การวิเคราะห์งานและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ 
องค์กรความปลอดภัยการฝึกอบรมและการให้สวัสดิศึกษา 
กฎหมายความปลอดภัยในการท างาน ศัพท์เทคนิค
ทางด้านความปลอดภัย

325131  พื้นฐานวิศวกรรมส าหรับงานอาชีวอนามัย 

 และความปลอดภัย             2(1-2-3) 
 Basic Engineering for Occupational  

 Health and safety  

 แนวคิดพื้นฐานทางวิศวกรรมที่จะน ามาใช้ใน
การควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน การเขียนแบบ
ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้างงานอาคาร ความ
แข็งแรงของวัสดุ อนุภาคในบรรยากาศ อุณหพลศาสตร์
และการถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์ของไหล ระบบทอ่ ปั๊ม 
เคร่ืองอัดอากาศ และเคร่ืองระบายอากาศ แบบพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและไฟฟ้า ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
ระบบควบคุมทางวิ ศวกรรม หน่ วยการผลิตและ
กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี พื้นฐานวิศวกรรม
อุ ตสาหกรรม อั นตรายจากกระบวนการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  

325202 อาชีวเวชศาสตร์            2(1-2-3) 
 Occupational Medicine   

 แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ในงานอาชีวอนา
มัย หลักการทางพิษวิทยาอาชีวอนามัย การตรวจสุขภาพ
พนักงาน สาเหตุของการเกิดโรคจากการท างาน และโรคที่
เก่ียวเนื่องจากการท างาน กลไกการท างานของร่างกาย 
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตราย ผลเสียที่เกิดต่อ
สุขภาพอนามัยทางร่างกายและจิตใจ การพิสูจน์โรคที่เกิด
เนื่องจากการท างาน  การป้องกันและควบคุม และเฝ้า
ระวังสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ การด าเนินงานอาชีวเวช
ศาสตร์ในสถานประกอบการ การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพ
ของพนักงานและครอบครัว การประยุกต์วิธีการทาง
วิทยาการระบาดในการศึกษาปัญหาอาชีวอนามัยและ    
ความปลอดภัย  
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325251   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม           3(2-2-5) 
 Industrial Hygiene   

 แนวคิดพื้นฐานของงานทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม มาตรฐานสารเคมีในอากาศ ดัชนีช้ีวัดทาง
ชีวภาพ อนุภาค ก๊าซ ไอ ตัวท าละลาย เสียงดัง อุณหภูมิที่
ผิดปกติ รังสี อันตรายจากสารชีวภาพ การยศาสตร์ การ
ส ารวจโรงงาน การประเมินการสัมผัสทางอาชีวอนามัย 
วิธีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การระบาย
อากาศในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล โปรแกรมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

325311 การยศาสตร์ และสรีรวิทยาในการท างาน
              3(2-2-5) 
 Ergonomics and Work Physiology  

บทน าการยศาสตร์ คุณลักษณะของมนุษย์ ระบบโครงร่าง
กล้ามเนื้อ การวัดสัดส่วนร่างกาย การประเมินความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์ การออกแบบสถานีงาน ภาระงานทาง
สรีระวิทยา ภาระงานหนัก ภาระงานจากการขนย้ายสิ่งของ 
พื้นฐานชีวกลศาสตร์ ระบบคน เคร่ืองจักร การท างานเป็น
กะ จิตวิทยา ในการท างาน การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

325322 การบริหารงานอาชีวอนามัย 

 และความปลอดภัย            2(1-2-3) 
 Occupational Health and Safety  

 Management  

 การน าหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ในงาน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง หลักในการวางแผนทาง
อาชีวอนามัย การด าเนินงาน ด้านอาชีวอนามัยในโรงงาน 
บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานด้านอาชีวอนามัยทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างประเทศ  มาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศ และมาตรฐานแรงงานไทย การจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถาน
ประกอบการ

325323 การประเมนิและจัดการความเส่ียง 
 ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

                                              2(1-2-3) 
 Occupational Health and Safety Risk  

 Assessment  

 หลักการและแนวคดิในการจัดการความเสี่ยง
ทางอุตสาหกรรม โดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยง
จากการด าเนินการของอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคการ
ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อบง่ช้ี ความเป็นอันตรายหรือ
สิ่งคุกคาม การประเมินการรับสัมผัสหรืออันตราย การ
อธิบายลักษณะความเสี่ยง รวมถึงมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย 
ระเบดิหรือการร่ัวไหลสารเคมีร่ัวไหล 

325332   วิศวกรรมความปลอดภัย          2(1-2-3) 
 Safety Engineering  

 วิธีการควบคุมอุบัติเหตุ โดยใช้วิธีการทาง
วิศวกรรมในการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพ
การท างาน และลักษณะการท างานที่เป็นปัญหาพบบ่อยใน
โรงงานตามที่กฎหมายความปลอดภัยได้ก าหนดไว้ 
สภาพแวดล้อมและการวางผังโรงงานที่ปลอดภัย การ
ป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักรกล ความปลอดภัยในการ
ใช้เคร่ืองปั๊มโลหะ ไฟฟ้า หม้อไอน้ า ปั้นจั่นลิฟท์ งานเช่ือม
โลหะ งานก่อสร้าง ขนส่งและโลจสิติกส์ 
325333 การจัดการมลพิษส่ิงแวดล้อม 

 อุตสาหกรรม               2(1-2-3) 
 Industrial Environmental Pollution  

 Management  

 ความรู้เบื้องต้นด้านมลพิษอุตสาหกรรมกาก
ของเสียและวัตถุอันตราย การป้องกันและการจัดการ
มลพิษน้ า อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน การเก็บ 
ขนส่ง การบ าบัดและก าจัดกากของเสียและวัตถุอันตราย
เทคโนโลยีสะอาด ความรับผิดชอบต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพแล ะ
สิ่งแวดล้อม การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การ
ประเมินวงจรชีวิต และการจัดการความปลอดภัยทาง
สิ่งแวดล้อม  
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325341   กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

  และส่ิงแวดล้อม            2(1-2-3) 
 Law of Occupational Health Safety and  

 Environment  

 หลักการและแนวคิดของกฎหมายทั่วไป 
ความส าคัญของกฎหมาย การพัฒนา และการจัดการ
เก่ียวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แ ร ง ง า น  พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ก อ ง ทุ น เ งิ น ท ด แ ท น 
พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ในต่างประเทศ การประยุกต์กฎหมาย
ในงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

325352   การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงาน 

 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม            3(2-2-5) 
 Industrial Hygiene Sampling and  

 Analysis  

 หลักการและวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมใน
การท างานโดยใช้เทคนิคทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การ
ประเมินความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง  รังสี  ความ
สั่นสะเทอืน การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ การ
เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์อนุภาคและสารเคมีในอากาศ 

325353 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์ 
 อุตสาหกรรม            2(0-6-3) 
 Industrial Hygiene and Safety Practice 

 ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ช้ ห ลั ก ก า ร ส า ร ว จ
สภาพแวดล้อมในการท างาน การสืบค้น และประเมิน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการท างาน การฝึกปฏิบัติ น าหลัก
ทฤษฎีทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยไป
ประยุกต์ปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้
เคร่ืองมือตรวจวัดระดับเสียง แสง ความร้อน และสารเคมี
ในบรรยากาศการท างาน และจัดการความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ การควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

325362   จิตวิทยาอาชีวอนามัย            2(1-2-3) 
 Occupational Health Psychology  

 แนวคิดและประวัติจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ วิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
การวิเคราะห์งาน การคัดเลือกพนักงาน การฝกึอบรมและ
พัฒนาพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน การจูงใจ ความพึงพอใจในงาน และความเครียด
ของพนักงาน การสื่อสารในที่ท างาน กระบวนการกลุ่มใน
องค์การ ภาวะผู้น า อิทธิพล อ านาจและการเมืองใน
องค์การ โครงสร้าง วัฒนธรรมและการพัฒนาองค์การ 
ปัจจัยมนุษย์ในการออกแบบงาน สภาพการท างานและ
ความปลอดภัยในการท างาน 

325363  พษิวิทยาอาชวีอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

                                            3(2-2-5) 
 Environmental and Occupational  

 Toxicology  

 หลักการของพิษวิทยา ประเภทของสารพิษ 
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย 
กล ไก  และปฏิ กิ ริย าของ ร่า งกายต่อสารพิษ  การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารพิษ ความเป็นพิษของสารเคมี
ต่อระบบอวัยวะภายในร่างกาย กลไกการเกิดการก าจัด
สารพิษออกจากร่างกาย สารพิษกับการเกิดโรคมะเร็ง 
เอกสารข้อมูลเคมีภัณฑ์ การควบคุมและป้องกันความ
เสี่ยงอันตรายจากการใช้สารเคมี 

325364   วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัย 

 ในงานก่อสร้าง            2(1-2-3) 
 Safety Engineering and Management  

 in Construction  

 ความ รู้ เบื้ องต้น เ ก่ียว กับวิศวกรรมการ
ก่อสร้าง วัสดุ วิธีการและเคร่ืองจักรก่อสร้าง การประเมิน
และตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น การอ่านแบบ
ก่อสร้าง การตรวจสอบงานก่อสร้าง การสุขาภิบาล ใน
อาคาร การบริหารโครงการก่อสร้าง หลักความปลอดภัย
และการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การ
ตรวจหาสาเหตุของอุบัติเหตุและวิธีการป้องกัน กฎหมาย
เก่ียวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์และ
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จัดการความสี่ยงในงานก่อสร้าง ความปลอดภัยของ
นั่งร้านและปั้นจั่น และจติวิทยา ความปลอดภัยเบื้องต้น 

325365   องค์กรและการจัดการด้านความปลอดภัย 

                                            2(1-2-3) 
 Safety Organization and Management 

 องค์ประกอบ ความส าคัญและพฤติกรรมของ
องค์การ แนวโน้มและผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ภายนอก องค์การสมัยใหม่ ขั้นตอนและกระบวนการ
จัดการภายในองค์การอย่า ง มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล การวางแผน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การจัดองค์การด้านความปลอดภัย การน า และภาวะผู้น า 
และการควบคุม การจัดการทรัพยากรณ์ จริยธรรมทาง
ธุรกิจ คุณภาพชีวิตในการท างาน การจัดการความรู้และ
นวัตกรรมทางด้านความปลอดภัย การจัดการความ
ปลอดภัยในการขนส่ง การเป็นผู้ประกอบการทางด้าน
ความปลอดภัย 

325412 สัมมนา             1(0-2-1) 
 Seminar   

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การอ่านและ
วิเคราะห์บทความวิชาการ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 
การอภิปรายและการตอบขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย 

325413  การฝึกงานวิชาชีพ         6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

325414   สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ 
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

325415  การศึกษาอิสระ                     6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงานการน าเสนอ และการอภิปราย 
ในหัวข้อทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

325424   กระบวนการผลิตและอันตราย   2(1-2-3) 
 Process and Hazards  

 แนวคิดและหลักการสร้างสถานประกอบการ
ที่ปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ มลพิษจากการด าเนินกิจกรรมของสถาน
ประกอบการ การวิเคราะห์อันตราย อุตสาหกรรมต่างๆ ใน
สภาวะปัจจุบันและการควบคุมจากการท างานใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปูนซีเมนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เหมืองแร่ 
ก่อสร้าง ช้ินส่วนยานยนต์ ปิโตรเคมี  สี เยื่อกระดาษ ปั๊ม
โลหะ อาหารและเคร่ืองดื่ม 

325425 การจัดการเพลิงไหม้ และเหตุฉุกเฉิน 

 จากสารเคมี             2(1-2-3) 
 Fire and Chemical Emergency  

 Management   

 เทคนิค วิธีการตอบโต้เพลิงไหม้และเหตุ
ฉุกเฉินสารเคมี อุบัติเหตุที่รุนแรง หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบต่อการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน  หน่วยงานที่จัดตั้งใน
โรงงาน การระบุอันตรายที่ เก่ียวข้องกับ การเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ์ การประเมินผลกระทบ
จากการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินการวางแผนและก าหนด
มาตรการ 
325434 การระบายอากาศในทางอุตสาหกรร  
                                                           2(1-2-3) 
 Industrial Ventilation  

 หลักการระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม 
เพื่อน ามาควบคุมปัญหาอันตรายและป้องกันมลพิษทาง
อากาศในสภาพแวดล้อมในการท างานที่อาจจะมีอันตราย
ต่อสุขภาพร่างกาย การระบายอากาศ แบบทั่วไป การ
ระบายอากาศเฉพาะที่ การออกแบบการระบายอากาศ
แบบทั่วไปและการระบายอากาศเฉพาะที่ การระบาย
อากาศในอาคาร และการทดสอบการระบายอากาศ 
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325442 ระบบการจัดการมาตรฐานอาชีวอนามัย  
 ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 2(1-2-3) 
 Management System of Standard  

 Occupational Health, Safety and  

 Environment 

 หลักการ ความรู้เบื้องต้น ของระบบมาตรฐาน
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
ที่เก่ียวข้อง เก่ียวกับข้อก าหนดหรือขั้นตอนในการบริหาร 
กระบวนการท างานต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุม
การด าเนินงานของอุตสาหกรรมและเกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของ  การด าเนินงาน และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
325461   การฝึกอบรมและการส่ือสารทาง 
 ด้านความปลอดภัย             2(1-2-3) 
 Safety Training and Communication 

 การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย หลักการและ
เทคนิ คกา รสื่ อ ส า รทา งด้ า นคว ามปลอด ภั ย ก า ร
ประสานงานและประชาสัมพันธ์ทางด้านความปลอดภัย 
การผลิตสื่อ การสร้างการมีส่วนร่วมในงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เทคนิคการสอนงานในขณะปฏิบัติงาน 
เทคนิคการฝกึอบรมความปลอดภัยในการท างาน และการ
ประ เ มิ นผลกา รฝึ ก อบ รม  ทั กษะก ารฟั ง แล ะ พู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

327111 สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพเบ้ืองต้น 

                                                           2(1-2-3) 
 Primary Health Education and Health 

  Promotion  

   แนวคิด หลักการ ทฤษฎีพัฒนาการด้านสุข
ศึกษา วิธีการทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีผล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
ความหมายค าว่า สุขภาพ สุขภาพดี การเจ็บป่วย การ
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ ประวัติศาสตร์การ
สาธารณสุข วิวัฒนาการการพัฒนานโยบายงานส่งเสริม

สุขภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่ 1 ถึง
ปัจจุบัน     
327112 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่      2(1-2-3) 
 New Paradigm in Health Promotion 

  สถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพไทยในอดีตถึง
ปัจจุบัน การวิเคราะห์สถานการณ์ งานส่งเสริมสุขภาพ 
การส่งเสริมสุขภาพทั่วโลก ปัจจัยก าหนดสุขภาพและแนว
ทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มาตรการส่งเสริม
สุขภาพแนวใหม่ ทิศทางการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ การ
สร้างสุขภาพอนามัยตามกลุ่มวัย การสร้างสุขภาพตาม
นโยบาย 10 อ. วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพใน
แต่ละวัยแบบองค์รวม รวมถึงการฝึกทักษะการส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน 

327113  การส่ือสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 1 
                                                           2(1-2-3) 
 Communication for Health Promotion I 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของ
การสื่อสาร ความรู้เก่ียวกับสื่อมวลชนและการสร้างเสริม
สุขภาพ กระบวนการก าหนดวาระด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของสื่อมวลชนไทย การช้ีแนะทางสังคม การเจรจาไกล่
เกลี่ย การสร้างกระแสทางสังคม การตลาดเชิงสังคม การ
รณรงค์ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชน ปัจจัยที่เอื้อและเป็น
อุปสรรคต่อความส าเร็จในการรณรงค์ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ฝกึทักษะการสื่อสารในงานส่งเสริมสุขภาพ 

327221 การส่งเสริมสุขภาพ 1           3(2-2-5) 
 Health Promotion I 

 ความหมาย ความส าคัญ กลยุทธ์และกลวิธี
ทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นโยบายและขอบเขต
ของงานอนามัยหญิงตั้งครรภ์ อนามัยหลังคลอด อนามัย
วัยทารก อนามัยวัยก่อนเรียน อนามัยวัยเรียน อนามัย
วัยรุ่น พัฒนาการการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และการเข้าสังคม พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
และด้านศีลธรรม ปัจจัยส าคัญที่มีต่อสุขภาพตั้งแต่หญิง
ตั้งครรภ์จนถึงวัยรุ่น รู้และเข้าใจเก่ียวกับความส าคัญของ
เพศศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อนามัยการเจริญ
พันธุ์ การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ฝึกทักษะในบทบาท
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ของนักส่งเสริมสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพวัยทารก วัย
ก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น ตามนโยบาย 10 อ. การพัฒนา
สุขภาพที่มีประสิทธผิลและยั่งยืน 

327314 การส่งเสริมสุขภาพจิต            2(1-2-3) 
 Mental Health Promotion 

 ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิต 
การส่งเสริมสุขภาพจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยา
พัฒนาการ การเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามวัย การปรับตัวและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประเภทของความ
ผิดปกติทางจิต ปัญหาสุขภาพจิต สาเหตุและแนวทางการ
ป้องกันและแนวทางการแก้ไข การฝึกจิตด้วยการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตตามวัย 

327322 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
                 3(2-2-5) 
 Community Capacity Building 

  กลวิธีการสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ด้านสุขภาพของชุมชนโดยใช้ความผูกพันของชุมชน ทีม
ดูแลสุขภาพครอบครัว การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านสุขภาพ การสร้างเสริมพลังอ านาจชุมชน การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมการมี
ส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายสุขภาพ การช้ีแนะสาธารณะ 
การพัฒนานโยบายสาธารณะในการส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามความหมายของ
คุณภาพชีวิต องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต โดยใช้
เคร่ืองมือ ตัวช้ีวัดและการประเมินคุณภาพชีวิต ได้แก่ 
คุณภาพชีวิตการท างานที่ดี  สถานประกอบการส่งเสริม
สุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  วัด
ส่งเสริมสุขภาพ  
327323 การส่ือสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 2 

                                            3(2-2-5) 
 Communication for Health Promotion II 

      การพัฒนาการงานสาธารณสุข การสื่อสาร
สุขภาพ การประชาสัมพันธ์และการสุขศึกษาในงาน
สาธารณสุข กระบวนการสื่อสารสาธารณสุข การ
แพร่กระจายนวัตกรรมสาธารณสุข การรณรงค์ในงาน
สาธารณสุขและสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณสุข การช้ีน า

ด้านสุขภาพ การวางแผนการสื่อสารสาธารณสุขและการ
ประเมินผลการสื่อสารสาธารณสุข ในชุมชน สถานศึกษา 
สถานพยาบาล และสถานประกอบการ ให้เกิดประสิทธิผล
และยั่งยืน 

327324 การส่งเสริมสุขภาพ 2           3(2-2-5) 
  Health Promotion II 

 ความหมาย ความส าคัญ กลยุทธ์และกลวิธี
ทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นโยบายและขอบเขต
ของงานอนามัยวัยท างาน อนามัยวัยทอง อนามัยผู้สูงอายุ 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากร วัยท างาน วัย
ทอง วัยผูสู้งอายุ ปัญหาและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของวัย
ท างาน วัยทอง วัยผู้สูงอายุ ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของวัยท างาน วัยทอง วัยผู้สูงอายุ  การเตรียม
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  หลักการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพในท้อง ถ่ินที่
สัมพันธ์กับวิถีชีวิตแบบองค์รวม ประโยชน์ของการใช้
นวัตกรรมต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน อันน าไปสู่การ
ส่ ง เส ริมสุ ขภาพใน ชุมชน  โรงพยาบาลและสถาน
ประกอบการ มีประสิทธิผลและยั่งยืน การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วม  
327331 การดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น           2(1-2-3) 
 Primary Health Care 

 ความหมาย ความส าคัญ  ประโยชน์ของการ
ดูแลสุขภาพ การวิเคราะห์และการเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพ ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์และการสื่อสารสุขภาพ
โดยใช้ภาษาอังกฤษ การประเมินสภาพผู้ป่วย การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น การจัดหายาที่จ าเป็น การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เทคนิคการให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าด้านสุขภาพ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ฝกึปฏิบัติการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น  
327332 สารสนเทศสุขภาพ             2(1-2-3) 
  Health Information 

 แ น ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ 
องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศทาง
สุขภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารด้าน
สุขภาพ การสืบค้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
การน าวิธทีางสถิติไปใช้ในการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ 
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การเก็บข้อมูล การเลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์การกระจาย 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Z-test, t-test, F-test, Wilcoxon 

test, Mann-Whitney test, Kruskall-Wallis test ก า ร
ประยุกต์ใช้ χ2 การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้าน
สาธารณสุขและการประมาณค่าความเสี่ยง การน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานสาธารณสุข 

327334 ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ 
                3(2-2-5) 
 System of Primary Health Promotion 

  Services 

 ความหมาย ระบบบริการสุขภาพอดีตถึง
ปัจจุบัน การวิเคราะห์และการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
การบริการส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ หลักการส่งเสริม
สุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน หลักการ
ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม การดูแล
ผูป้ว่ยเร้ือรัง การดูแลสุขภาพแบบต่อเนื่อง การส่งต่อผู้ป่วย 
การดูแลสุขภาพที่บ้าน การบริการเชิงรุกแบบองค์รวม 
เทคนิคการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าด้านสุขภาพ การ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ มาตรฐานงานสุข
ศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษา
และส่งเสริมสุขภาพ 

327335 การวางแผนและประเมนิผลโครงการ 
 ส่งเสริมสุขภาพ           3(2-2-5) 
  Program Planning and Project  

 Evaluation in Health Promotion 

  แนวคิดพื้นฐานทางด้านการวางแผนและการ
ประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพ  ความหมาย ความส าคัญ 
ประเภท รูปแบบ กระบวนการ การวางแผนและการ
ประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐานงานสุขศึกษา
และการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หลักการวางแผนและ
การประเมินผล การวางแผนและการประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ เม่ือสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป ปัจจัย

ที่มีผลกระทบต่อการวางแผนและการประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ   
327336 นโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผนงาน 

 ส่งเสริมสุขภาพ           3(2-2-5) 
 Health Promotion Policy, Strategy and  

 Planning 

 วิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมสุขภาพตามกฎ
บัตรออตตาวาในต่างประเทศ กลยุทธ์ของการส่งเสริม
สุขภาพในต่างประเทศ การคาดการณ์แนวโน้มและทิศ
ทางด้านสุขภาพอนามัยในอนาคต ทิศทางแนวโน้ม
โครงสร้างประชากรกับการพัฒนาในอีก 20 ปีข้างหน้า 
ของโลกและของประเทศไทย นโยบายสุขภาพของประเทศ
ไทยใน 2 ทศวรรษหน้า จากสาธารณสุขมูลฐานสู่เมืองไทย
แข็งแรง มาตรการส่งเสริมสุขภาพ แนวใหม่สู่อนาคต 
มาตรฐานงานสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
บริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ใช้พื้นที่เป็นฐานบูรณา
การทุกภาคส่วน การส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยอายุยืน การ
วางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ การสร้างคุณคา่และความตระหนักในการส่งเสริม
สุขภาพทั้ง 4 มิติ 17 เป้าหมายกาย ใจ สังคม และจิต
วิญญาณ เศรษฐกิจพอเพียง หลักการประชาสังคม การ
ประยุกต์ทฤษฎีส่งเสริมสุขภาพ  
327337 ระบบสุขภาพกับเศรษฐศาสตร์  3(2-2-5) 
 Health System and Economics     

 ระบบการดูแลสุขภาพ การปฏิรูประบบ
สุขภาพไทย แนวคิด หลักการพื้นฐาน ด้านเศรษฐศาสตร์ 
กลไกเศรษฐกิจพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานงานสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคล้องกับระเศรษฐกิจ, อุปสงค์ อุปทานของระบบ
สุขภาพต้นทุนของบริการสุขภาพ การบริการสุขภาพเชิง
ธุรกิจ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ อุปสงค์ อุปทานของระบบ
สุขภาพ   
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327433 การศึกษาเฉพาะทางสุขศึกษาและส่งเสริม 

 สุขภาพ                            2(1-2-3) 
 Special study in Health Education and  

 Health Promotion 

 ศึกษาปัญหาและงานวิจัยในขอบเขตงานสุข
ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ นวัตกรรมทางสุขศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน
ภายใต้การควบคุมและการแนะน าของอาจารย์ การ
น าเสนอการศึกษาและผลงานวิจัยในประเด็นที่สนใจ 

327491 การฝึกงาน           6 หน่วยกิต 

 Professional Training   

  การฝึกปฏิบัติ  เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์ในงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 
การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ การวางแผนงาน จัดท า
โครงการ ฝึกทักษะการให้สุขศึกษารายบุคคล/กลุ่ม และ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ชุมชน 
โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานประกอบการ 

327492 การศึกษาอิสระ          6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย การท า
โครงการในหัวข้อทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

327493 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co – operative Education   

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ใน
ฐานะพนักงานฝกึหัด ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน 

328121 ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา 
 การแพทย์แผนจีน                  3(3-0-6) 
 Classical Chinese for Traditional  

 Chinese Medicine Study 

 ประวัติ  วิวัฒนาการ การก าเนิดภาษาจีน
โบราณ วรรณกรรมจีนโบราณไวยากรณ์จีนโบราณ และ
พืน้ฐานภาษาจีนทางการแพทย์แผนจนี

328211 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย  

                                                           2(2-0-4) 

 Chinese Medicine and Health system  

 in Thailand 

 ประวัติความเป็นมาการแพทย์แผนจีนใน
ประเทศไทย งานบริการแพทย์แผนจนีในโรงพยาบาล และ
ระบบสาธารณสุข ประกันสุขภาพกฎหมายการประกอบ
โรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจนีจรรยาบรรณแพทย์ 
328220 พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1  

                                                           2(2-0-4) 

 Fundamental of Traditional Chinese  

 Medicine I 

 แนวคิดและทฤษฏีพื้ น ฐานของศาสต ร์
การแพทย์แผนจีน ทฤษฎีหยินหยาง คุณสมบัติ  และ
ความสัมพันธ์ของธาตุหยินและหยาง ทฤษฎีปัญจธาตุ 
คุณสมบัติของธาตุทั้ง 5 ในธรรมชาติ คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง 
น้ า และทฤษฎีอวัยวะใน (จั้งฝู่) อวัยวะในร่างกายตาม
แนวคิดของแพทย์จีนซ่ึง แบ่งออกเป็น อวัยวะตัน อวัยวะ
กลวง และอวัยวะพิเศษ 

328221 พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2  

                                                          3(3-0-6) 

 Fundamental of Traditional Chinese  

  Medicine II 

 แนวคิดและทฤษฏีพื้ น ฐานของศาสต ร์
การแพทย์แผนจนี หน้าท่ีและความสัมพันธ์ ของสารจ าเป็น 
จิง ช่ี เลือด และสารน้ า จินเย่ ในร่างกาย สาเหตุการเกิด
โรค กลไกการด าเนินโรค หลักการป้องกันและรักษาตาม
แนวคิดของแพทย์จีน 

328222 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน
                                            4(3-3-8) 

 Diagnosis of Traditional Chinese  

 Medicine 

 การตรวจวินิจฉัยโดยการมอง การดม การฟัง 
การถาม และการสัมผัส วิธีวิเคราะห์กลุ่มอาการ การ
วิเคราะห์กลุ่มอาการ 8 หมวด การวิเคราะห์กลุ่มอาการ
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จากลักษณะของโรค กลุ่มอาการของอวัยวะภายใน กลุ่ม
อาการของระบบเส้นลมปราณ 

328311 กฎหมายและจรรยาบรรณ       2(2-0-4) 
 Law and Ethics 

 แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ หลักกฎหมายวิชาชีพ กฎหมายและระเบยีบอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง แนวทางการน าไปใช้ในวิชาชีพ และการด าเนิน
ชีวิต 

328320 ฝังเข็มและการรมยา 1 3(3-0-6) 

 Acupuncture and Moxibustion I 

 เส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม ในระบบเส้น
ลมปราณ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้และความลึกในการแทงจุด
ฝังเข็ม 

328321 เภสัชวิทยาจีน 1           4(4-0-8) 

 Chinese Pharmacology I  

 ทฤษฎีเภสัชวิทยาจนี คุณสมบัติ สรรพคุณ ข้อ
บ่งใช้ของ กลุ่มยาสมุนไพรรักษากลุ่มอาการภายนอก ยา
ขับความร้อน ยาระบาย ยาขับความช้ืนและลม ยาห้าม
เลือด ยากระตุ้นการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ยา
ช่วยย่อย 

328322 เภสัชวิทยาจีน 2           3(3-0-6) 

 Chinese Pharmacology II 

 คุณลักษณะ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา
ปรับการไหลเวียนช่ี ยาช่วยนอนหลับ ยาสงบลมตับ ยา
บ ารุง ยาขับเสมหะแก้ไอ ยาขับพยาธิ ยาสมาน ยาอุ่น
ภายใน 

328323 ต ารับยาจีน 1           3(3-0-6) 

 Chinese Medicine Formulary I 

 องค์ประกอบของการตั้งต ารับยา กฎเกณฑ์
การตั้งต ารับยา ส่วนประกอบ สรรพคุณ ขอ้บง่ใช้ของต ารับ
ยาแก้กลุ่มอาการภายนอก ต ารับยาขับความร้อน ต ารับยา
อุ่นภายใน ต ารับยาปรับการไหลเวียนของช่ี ต ารับยา
กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ต ารับยา
บ ารุง

328324 ต ารับยาจีน 2           3(3-0-6) 

 Chinese Medicine Formulary II 

 ส่วนประกอบ สรรพคุณ ขอ้บง่ใช้ของต ารับยา
แก้ไอขับเสมหะ ต ารับยาระบาย ต ารับยาสมาน ต ารับยา
ช่วยนอนหลับ ต ารับยาขับลม ต ารับยารักษาความแห้ง 
ต ารับช่วยย่อย 

328325 ทุยหนา 1                            2(1-2-3) 

 Tuina I 

 ท่าและเทคนิคการนวดทุยหนา ข้อห้ามและ
ขอ้พึงระวังในการนวดทุยหนา 
328326 ทุยหนา 2                           3(2-2-5) 

 Tuina II 

 การใช้นวดทุยหนารักษาโรคที่พบบ่อย เช่น 
ปวดเอว ข้อหัวไหล่อักเสบ ปวดประจ าเดือน ปวดศีรษะ 
นอนไม่หลับ วิธีและต าแหน่งการนวดใหส้อดคล้องกับการ
วิเคราะห์กลุ่มอาการ 
328327 ฝังเข็มและการรมยา 2            2(1-2-3) 

 Acupuncture and Moxibustion II 

 เทคนิคการแทงเข็ม เทคนิคการครอบแก้ว 
เทคนิคการรมยา ข้อห้ามและข้อควรระวังในการแทงเข็ม 
การครอบแก้วและการรมยา 
328328 ฝังเข็มและการรมยา 3           3(2-2-5) 

 Acupuncture and Moxibustion III 

 การใช้การฝังเข็มและรมยาในการรักษาโรคที่
พบบ่อย เช่นไข้หวัด ปวดศีรษะ อัมพฤกษ์อัมพาต นอนไม่
หลับ ปวดประจ าเดือน ปวดเอว เป็นต้น การเลือกจุดให้
เหมาะสมจากการวิเคราะห์กลุ่มอาการ 
328412  ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

 Research Methodology 

 หลักการท าวิจัยทางการแพทย์แผนจีน การ
ก าหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การ
ก าหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การเขยีนโครงการ การสร้าง
และทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเลือกใช้สถิติส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล รายงานการวิจัย และ
การประเมินโครงการวิจยั  
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328420 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน
                                            3(0-6-3) 

 Pediatric of Traditional Chinese 

  Medicine 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเ กิดโรค 
หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม
อาการ ของไข้หวัด ปอดอักเสบ ไอ หืดหอบ เบื่ออาหาร 
ตาลขโมย ลมชัก หัด อีสุกอีใส 

328421 คัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีน  

                                                           4(4-0-8) 

 Selected Classical Literature of Traditional  

 Chinese Medicine 

 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน การตรวจวินิจฉัย 
การรักษาโดยหลักของคัมภีร์จักรพรรดิเหลือง คัมภีร์ซาง
หานจ๋าปิงหลุ่น และเอกสารโบราณในการรักษาโรคที่เกิด
จากความร้อน(เวินปิ้ง) 
328422 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน  

                                                           4(4-0-8) 

 Osteopathy of Traditional Chinese 

 Medicine 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเ กิดโรค 
หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม
อาการของอาการกระดูกหัก ขอ้หลุด เส้นเอ็นเคล็ด  
328423 อายุรกรรมแพทย์จีน 1           5(3-6-9) 

 Chinese Internal Medicine I 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเ กิดโรค 
หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิ เคราะห์กลุ่ม
อาการทางปอด กลุ่มอาการทางหัวใจ กลุ่มอาการทางตับ 

328424 อายุรกรรมแพทย์จีน 2 5(3-6-9) 

 Chinese Internal Medicine I 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเ กิดโรค 
หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม
อาการทางม้ามและกระเพาะอาหาร กลุ่มอาการทางไต 
กลุ่มอาการทางช่ี เลือดและสารน้ าในร่างกาย กลุ่มอาการ
ทางแขนขา

328425 จักษุทางการแพทย์แผนจีน       2(2-0-4) 

 Ophthalmology of Traditional Chinese  

 Medicine 

 ทฤษฎีห้าล้อ ค านิยาม สาเหตุและกลไกการ
เกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์ 
กลุ่มอาการทางโรคตา เช่น ตาแดง ต้อกระจก ต้อหิน ตา
บอดสี จอประสาทตาเสื่อม 

328426 โรค หู คอ จมูกทางการแพทย์แผนจีน
                                            2(2-0-4) 

 Ear Nose Throat Disease of Traditional  

 Chinese Medicine 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเ กิดโรค 
หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม
อาการของโรคหูอักเสบ หูอื้อหูหนวก แมลงเข้าหู คอ
อักเสบ ไซนัส ภูมิแพ้ มะเร็งโพรงจมูก  
328427 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน  

                                                           4(2-4-6) 

 Gynecology Obstetrician of Traditional  

 Chinese Medicine 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเ กิดโรค 
หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม
อาการเก่ียวกับความผิดปกติของประจ าเดือน ตกขาว 
อาการเม่ือมีครรภ์ และหลังคลอด ถุงน้ า เนือ้งอกท่ีมดลูก  
328428 สัมมนา                            1(0-2-1) 

 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นที่สอดคล้องทางการแพทย์แผนจนี 

328429 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน
                                            4(4-0-8) 

 External Medicine of Traditional  

 Chinese Medicine 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเ กิดโรค 
หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม
อาการทางแผล โรคผิวหนัง กามโรค โรคทรวงอก ริดสีดวง  
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328530 ฝึกงานทางคลินิก 1             15  หน่วยกิต 

 Clinical Work Practice I 

 ตรวจรักษาผู้ป่วยโดยหลักการแพทย์แผนจีน
ภายใต้การดูแลของแพทย์ ในแผนกอายุรเวท กุมารเวช นรี
เวชโดยการจ่ายยาสมุนไพรจีนฝังเข็ม นวดทุยหนารักษา
โรค จัดสมุนไพรจีนตามใบสั่งของแพทย์  
328531 ฝึกงานทางคลินิก 2             15 หน่วยกิต 

 Clinical Work Practice II 

 ตรวจรักษาผู้ป่วยโดยหลักการแพทย์แผนจีน
ภายใต้การดูแลของแพทย์ ในแผนกอายุรเวท อายุรเวท
ภายนอก ห ูตา คอ จมูก โดยการจา่ยยาสมุนไพรจีนฝังเข็ม 
นวดทุยหนารักษาโรค 

329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม           3(2-2-5) 
 Environmental Health 

   หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบของมลพิษทางน้ า อากาศ และ ของเสียอันตราย
ที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ าสะอาด 
การบ าบัดน้ าเสีย และ สิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย และ
ของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และ 
ความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่
อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ การควบคุมสัตว์
แทะ สัตว์ และแมลงน าโรค พาหะน าโรค การจัดการเหตุ
ร าคาญ การจั ดการอนา มัยสิ่ ง แวดล้อมใน ชุมชน 
ความส าคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ปรากฎการณ์เรือนกระจกและภาวะโลก
ร้อน 

329202 การจัดการและควบคุมระบบก าจัด 

 มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล             3(2-2-5)  
 Solid waste and sewage management  

 หลักการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
และอุตสาหกรรม แหล่งก าเนิด และองค์ประกอบของมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์มูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล หลักการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
นวัตกรรมในการจัดการขยะในชุมชนและอุตสาหกรรม 
งานวิจัย/โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม

329203 การควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 และกฎหมายส่ิงแวดล้อม          3(2-2-5) 
 Environmental quality control and 

  environment laws 

 คว ามหมา ย ขอ ง คุณภาพสิ่ ง แ วดล้ อม 
มาตรการควบคุมและปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกับสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

329304 การสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

 และโรงงานอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 
 Environmental Sanitation in Community 

  and Industrial 

 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุน
ด้านสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตในชุมชนและในโรงงานอุตสาหกรรม การ
สุขาภิบาลเพื่อความปลอดภัยในชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งในด้านการจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล 
การควบคุมเหตุร าคาญ การควบคุมแมลงและพาหะน าโรค  
329305 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย 

 ของอาหาร              2(1-2-3) 
 Food Sanitation and Food safety 

 การสุขาภิบาลอาหาร ความม่ันคงทางอาหาร 
โรคที่ เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่ออันตรายจากการ
ปนเปื้อนในอาหาร การจัดการและการตรวจสอบสถานที่
ผลิตและจ าหน่ายอาหาร วิกฤติกรมอนามัยที่ถูกต้องของผู้
สัมผัสอาหาร การคุ้มครองผู้บ ริโภคและกฎหมายที่
เก่ียวข้อง การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอาหารทาง
ห้องปฏิบัติการ การทดสอบความสะอาดของภาชนะ และ
อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร มาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) มาตรฐานหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) การวิเคราะห์และ
ควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP) ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภท
ต่าง ๆ 
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329306 การควบคุมพาหะน าโรค แมลง  
 และสัตว์ฟันแทะ             2(1-2-3)  
 Insects Vectors Control and Rodent 

 หลักการในการควบคุมแมลงและสัตว์ฟันแทะ 
ความส าคัญของแมลงและสัตว์ฟันแทะ ในฐานพาหนะน า
โรค วงจรชีวิตและพฤติกรรมของแมลงและสัตว์ฟันแทะ 
โรคที่เกิดจากแมลงและ สัตว์ฟันแทะ วิธีการควบคุมแมลง
และสัตว์ฟันแทะ 
329307 การจัดการน้ าสะอาดและการจัดการ 
 คุณภาพน้ า            3(2-2-5)  
  Water Supply and Water Quality  

 Management 

           ความส าคัญของการจัดการน้ าส ะอาด 
คุณลักษณะของน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน  กฎหมายและ
มาตรฐานของน้ าดื่ม น้ าใช้ แหล่งน้ า การจัดการคุณภาพ
น้ ากระบวนการป รับป รุงคุณภาพน้ า ใน ชุมชนและ
อุ ตสาหกรรม  ระบบการจ่ ายน้ า ใ ห้ แ ก่ ชุ มชน และ
อุตสาหกรรม 

329308 มลพิษทางน้ าและเทคโนโลยี 
 การบ าบัดน้ าเสีย                     3(2-2-5)  
 Water pollution and Waste water 

  treatment technology 

 ปัญหา ความส าคัญ และผลกระทบของน้ า
เสีย  การจัดการน้ า เสียในชุมชน  และอุตสาหกรรม 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการและควบคุมน้ าเสีย 
แนวคิดและวิธีการในการป้องกันมลพิษทางน้ าและการ
ผลิตที่สะอาดเพื่อลดน้ าเสีย การด าเนินการและพัฒนา
โครงการป้องกันมลพิษทางน้ าและ การผลิตที่สะอาดใน
สถานประกอบการ การควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขและ
บ ารุงรักษาระบบรวบรวมน้ าเสีย เทคโนโลยีการบ าบัดน้ า
เสีย  วิธีการและการด าเนินการควบคุม ตรวจสอบแก้ไข
และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดและก าจัดน้ าเสียทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพ

329309 การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย       3(1-6-5) 
 Water and Wastewater Analysis 

  หลักการและปฎิบัติการตรวจวิ เคราะห์
คุณภาพน้ าและน้ าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การ
เก็บและรักษาตัวอย่างน้ า  วิธีมาตรฐานส าหรับการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย ทางห้องปฎิบัติการ การ
แปลผลข้อมูลคุณภาพน้ า การจัดท ารายงาน งานวิจัย/
โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

329310 การประเมนิความเส่ียงทางส่ิงแวดล้อม 

 และสุขภาพ                            3(2-2-5)  
 Risk Assessment in Environmental and  

 Health 

 แนวคิด ขอบเขต และประโยชน์ของความ
เสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประเมิน ความเสี่ยง
ทางสิ่งแวดล้อมมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ระบุ
เหตุการณ์อันตราย การวิเคราะห์ปริมาณการรับและการ
ตอบสนอง การประเมินการแพร่กระจายของผลกระทบ 
และการระบุระดับความเสี่ยง การรับรู้เก่ียวกับความเสี่ยง 
การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง        
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
329411 การจัดการและควบคุมมลพิษเสียง 
 และความส่ันสะเทอืน               3(2-2-5) 
          Noise and Vibration management and  

 control 

 ทฤษฎีของเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน 
จากกิจกรรมต่างๆ การจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียง
และความสั่นสะเทือน มาตรการลดมลพิษทางเสียงการ
ความสั่นสะเทือน การตรวจวัดและติดตามตรวจสอบ
มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทอืน 

329412 การจัดการและควบคุมระบบบ าบัด 

 ของเสียอันตราย              3(2-2-5) 
 Hazardous waste management and  

 control  

 ความหมายของของเสียอันตราย แหล่งก าเนิด
ของเสียอันตราย ชนิดของของเสียอันตราย ปัญหาของเสีย
อันตราย ผลกระทบจากของเสียอันตราย การจัดการของ
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เสียอันตราย การเก็บกักของเสียอันตราย การบ าบัดของ
เสียอันตราย การวางแผนปฏิบัติการ การควบคุมระบบ
บ าบัดของเสียอันตราย กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
ของเสียอันตราย 

329413 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ 
              3(2-2-5)  
 Air pollution management and control 

 ความรู้พื้นฐานมลภาวะทางอากาศ มลสาร
ทางอากาศ แหล่งก าเนิดมลภาวะทางอากาศ มลพิษทาง
อากาศภายในอาคาร ผลจากมลพิษทางอากาศที่ มีต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาด้านมลพิษทาง
อากาศ แบบจ าลองการแพร่กระจายด้านมลพิษใน
บรรยากาศ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการและควบคุม
มลพิษทางอากาศ การด าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจ
วิเคราะห์มลพิษ ทางอากาศ การจัดการมลพิษทางอากาศ 
และการควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ งานวิจัย/
โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

329414 การประเมนิผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 

 และสุขภาพ             3(2-2-5)  
 Environmental and Health Impact  

 Assessment 

 ห ลั ก ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ วิธีการวิ เคราะห์และการรายงานการศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการประเมินโครงการ มาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรมสังคม 
ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านโครงสร้างประชากร การ
ติดตามตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ การมีส่วน
ร่วมของ ชุมชน  มาตรฐานเกณฑ์และดัชนี ช้ีวั ดทาง
สิ่งแวดล้อม องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัย/โครงการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

329415 การจัดการเหตุร าคาญ กล่ินและเสียง 
              3(2-2-5) 
 Control for Nuisance Odor and Noise 

 บทบาทอ านาจหน้าที่ ของ เจ้ าพนั ก งาน
สาธารณสุขในการควบคุมเหตุร าคาญ กลิ่น เสียง และของ
เสียอันตรายตามที่กฎหมายก าหนด การร่างข้อก าหนด
ท้องถ่ิน ระบบและกลไกในการควบคุม เหตุร าคาญ 
มาตรฐานที่ใช้ควบคุมเหตุร าคาญ  
329416 สัมมนา                            1(0-2-1) 
  Seminar 

  การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย การตอบข้อ
ซักถาม โครงงาน ปัญหาพิ เศษในประเด็นด้านการ
สาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สนใจและทันสมัย 

329417  ระบาดวิทยาส่ิงแวดล้อม           3(2-2-5) 
 Environmental Epidemiology 

 แนวคิด หลักการวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม 
การคน้หาสาเหตุ และปัจจัยที่ท าใหเ้กิดโรคจากสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยด้านสิ่งที่ท าให้เกิดโรค ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัย
บุคคล การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา เพื่อการควบคุมปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้ซอฟต์แวร์ 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล และกรณีศึกษาที่ เดี่ยว
ขอ้ง 
329418 เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ 

 ใช้ในการจัดการ ส่ิงแวดล้อม  
 อนามัยสิ่งแวดล้อม                3(2-2-5) 
  Information technology system for  

 Environmental Health Management 

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และอนามัยสิ่งแวดล้อม การ
ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล การสื่อสาร
ข้อมูลบนระบบเครือข่ายระบบฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล
ต่างๆ การใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศส าหรับจัดการ
สิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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329491 การศึกษาอิสระ          6 หน่วยกิต  
 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงานการน าเสนอ และการอภิปราย 
ในหัวข้อทางด้านสาธารณสุข การสัมมนาเชิงวิชาการ การ
สื่อสารในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

329492 การฝึกงานวิชาชีพ           6 หน่วยกิต  
 Professional Training 

           การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับงานสาธารณสุข     ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน การสัมมนา
ผลการฝึกงานวิ ชา ชีพ  การสื่ อสาร ในงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
329493 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต  
 Co-operative Education 

 เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงาน
ที่เก่ียวข้องกับงานสาธารณสุขในฐานะพนักงานฝึกหัดใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน การสัมมนา
เชิงวิชาการ การสัมมนา ผลปฏิบัติสหกิจศึกษา การสื่อสาร
ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

341141 บทน าสู่วิชาชพีเภสัชกรรม         1(1-0-2) 

 Introduction to Pharmacy Profession 

 บทน าเข้าสู่การศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม 
ปรัชญาแห่งวิชาชีพ วิวัฒนาการและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
หลักสูตร สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ และสาขา
วิชาชีพต่างๆ จรรยาบรรณ และ บทบาทของเภสัชกรกับ
งานสาธารณสุข 

341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 3(2-3-6) 

 Pharmaceutical Quality Control  I  

รายวิชาบังคับก่อน    : 242101 หลักเคมี  
   242141 เคมีอนิทรีย์ 

 ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพเภสัช
ภัณฑ์ ข้อก าหนด หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยวิธี
วิเคราะห์โดยน้ าหนักและปริมาตร ได้แก่ การไตเตรทกรด-

ด่าง การไตเตรทโดยปฏิกิริยารีดอกซ์ การไตเตรทโดยใช้วิธี
ตกตะกอนและการไตเตรทโดยใช้ปฏิกิ ริยาเชิงซ้อน 

หลักการวิเคราะห์โดยวิธีโพเทนทิออเมตรีและปฏิบัติการ
เบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณเภสัชภัณฑ์ 
341221 บทน าทางเภสัชกรรม            2(2-0-4) 

 Introduction to Pharmaceutics  

 การแนะน าหนังสือและเภสัชต ารับที่จ าเป็นต่อ
การคน้ขอ้มูลที่ส าคัญในทางเภสัชกรรม การศึกษาเก่ียวกับ
ภาษาละตินที่ ใ ช้ในใบสั่งยา ศัพท์ทางเภสัชกรรมและ
ทางการแพทย์ เทคนิคพืน้ฐานและการค านวณเบื้องต้นทาง
เภสัชกรรม เภสัชภัณฑ์รูปแบบต่างๆ สารปรุงแต่งในทาง
เภสัชกรรมโพลิเมอร์ที่ใช้ในทางเภสัชกรรม และเภสัชบรรจุ
ภัณฑ์ 
341222 เภสัชกรรม 1           3(2-3-6) 

 Pharmaceutics  I 

รายวิชาบังคับก่อน : 341221 บทน าทางเภสัชกรรม   
                                            

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการ 

  ประยุกต์ 
 รูปแบบ และส่วนประกอบของยาเต รียม
รูปแบบยาน้ าใส รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการเตรียมยา
น้ าใส หลักการทางเคมีฟิสิกส์ที่เก่ียวข้องกับการตั้งต ารับ 

ความคงตัว และประสิทธิภาพของยาเตรียมรูปแบบยาน้ า
ใส เช่น การละลายและวิธเีพิ่มการละลาย จลนศาสตร์และ
ความคงตัวของยา ปฏิบัติการเตรียมและการตั้งต ารับยา
น้ าใส 

341301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 4(3-3-8) 

 Pharmaceutical Quality Control II  

รายวิชาบังคับก่อน : 341201 การควบคุมคุณภาพ 

  เภสัชภัณฑ์ 1 
 ความรู้เบื้องต้นและปฏิบัติการด้านการ
วิเคราะห์เภสัชภัณฑ์โดยใช้ เทคนิคสเปกโตรสโคปี โครมา
โตกราฟีและเทคนิคอื่นๆที่เก่ียวข้องรวมทั้งความรู้เบื้องต้น
ในการเลือกและประเมินวิธีวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ 
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341302 เภสัชเคม ี1            3(3-0-6) 

 Pharmaceutical Chemistry  I  

รายวิชาบังคับก่อน : 242141 เคมีอนิทรีย์ 
 ความรู้พื้นฐานทางเคมีของยา ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมตาบอลิ
สม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ วิธีการสังเคราะห์ และการ
ดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาชา ยาที่มีผลต่อ
ระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ยาที่มีผลต่อระบบ
หัวใจและหลอดเลือด และยาที่มีผลต่อระบบทางเดิน
ปัสสาวะและระบบเลือด 

341311 บทน าสู่เภสัชเวท             2(1-3-4) 

 Introduction to Pharmacognosy  

 ค าจ ากัดความของเภสัชเวทและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับแหล่งที่มาของยาจาก
ธรรมชาติ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน การตรวจสอบ
ลักษณะทางจุลภาคของผงยาสมุนไพร และสมุนไพรที่มีใช้
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงการให้ค าปรึกษาด้าน
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในชุมชน 

341312 เภสัชเวท 1            3(2-3-6) 

 Pharmacognosy  I 

 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ ร ร ม ช า ติ  ต า ม ก ลุ่ ม ข อ ง
องค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญ การตรวจสอบเบื้องต้น และ
วิธีการสกัดแยก  กระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่ มี
แหล่งที่มาจากธรรมชาติ มาตรฐานสมุนไพร และการ
ตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรตามข้อก าหนดในต ารา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย 

341321 เภสัชกรรม 2            4(3-3-8) 

 Pharmaceutics  II 

รายวิชาบังคับก่อน : 341222 เภสัชกรรม 1 
 รูปแบบ และส่วนประกอบของยารูปแบบ
กระจายตัว เช่น คอลลอยด์ ยาน้ าแขวนตะกอน อิมัลชัน 
โลชัน ยาทาถูนวด ขี้ผึ้ง ครีม เจลลี่ และยาเหน็บ หลักการ
ทางเคมีฟิสิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการตั้งต ารับ ความคงตัว และ
ประสิทธิภาพของยาเตรียมรูปแบบยากระจายตัว เช่น 
วิทยาศาสตร์การไหล ปรากฏการณ์บนพื้นผิว คอลลอยด์ 

และการแพร่ผ่านผิวหนังของยา ปฏิบัติการการศึกษา
ทฤษฎีพื้นฐาน และการเตรียมยารูปแบบก่ึงแข็ง 
341322 เภสัชกรรม 3            4(3-3-8) 

 Pharmaceutics III 

รายวิชาบังคับก่อน : 341321  เภสัชกรรม 2 

 อนุภาคศาสตร์ แนวคิดการออกแบบและการ
เตรียมยาผง ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ แคปซูล เพลเลท ไมโคร
แคปซูล และระบบน าส่งยาอื่นๆ  การควบคุมคุณภาพยา
ของยาเตรียมรูปแบบของแข็ง เช่น ความแข็ง ความหนา 
ความแปรปรวนของน้ าหนัก การแตกกระจายตัว การ
ละลาย การปฏิบัติที่ดีในการผลิตยา ปฏิบัติการการศึกษา
คุณสมบัติของอนุภาค การเตรียมและการควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง 
341331 เภสัชวิทยา 1           4(4-0-8) 

 Pharmacology I 

รายวิชาบังคับก่อน : 363218 กายวิภาคศาสตร์
พืน้ฐาน 

 : 367222 สรีรวิทยาทาง
การแพทย์ 2 

 หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับพื้นฐาน
การใช้ยาบ าบัดโรค การเปลี่ยนแปลงยาภายในร่างกาย 
หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยาต้นแบบใน
ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ กลไกการออก
ฤทธิ์ ข้อควรระวัง และอาการข้างเคียงของยาต่อระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่มีผลต่อระบบ
ทางเดินอาหาร ยาที่มีผลต่อระบบเลือด รวมถึงผลิตภัณฑ์
ต่างๆที่เก่ียวกับเลือด 

341332 เภสัชวิทยา 2           3(3-0-6) 

 Pharmacology II 

รายวิชาบังคับก่อน : 341331 เภสัชวิทยา 1 
 หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยา
แม่บทในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ ข้อ
ควรระวัง และอาการข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบ
ภูมิคุ้มกัน ยาแก้แพ้ ยาที่ใช้รักษาการอักเสบและความ
เจ็บปวด ยาที่ใช้ในโรคหืด ยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ ยา
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ต้านแบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส และปรสิต ยาต้านมะเร็ง ยา
ฆ่าเช้ือ ยาตา ยาที่ใช้ทาภายนอก การใช้ยาในหญิงมีครรภ์ 

ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีภาวะการท างานของตับและไต
ผดิปกติ  หลักการทางพิษวิทยา ยาต้านพิษ และเภสัชพันธุ
ศาสตร์ 
341333 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ 

                                                          3(3-0-6) 

 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 

รายวิชาบังคับก่อน : 341331 เภสัชวิทยา 1 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเอื้อประโยชน์ของยา 
เช่น ปัจจัยทางชีวภาพ คุณสมบัติทางฟิสิกส์-เคมีของยา 
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยา และวิธีการให้ยา รวมถึงปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงยา และการ
ขจัดยา การใช้แบบจ าลองทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่ออธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของระดับยาในร่างกายต่อเวลา และ
กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ หลักในการค านวณ 
และปรับแบบแผนการให้ยาให้เหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละคน
บนพืน้ฐานของคา่พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ 

341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น                 3(3-0-6) 

 Basic Pharmacology    

 การน าสู่ เภสัชวิ ทยา รูปแบบยาเต รียม 
ลักษณะและวิธีการให้ยา การค านวณขนาดของยา และ
กฎหมายยา เภสัชศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาใน
ระบบต่างๆ ที่มีความผิดปกติ กลไกการออกฤทธิ์ อาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวังและปฏิกิริยา
ระหว่างยา 
341336  เภสัชวิทยาพื้นฐาน 1                3(3-0-6) 

 Fundamental Pharmacology I 

 ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา กฎหมายยา เภสัช
จลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาในระบบต่างๆ 
กลไกการออกฤทธ์ิ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อ
ควรระวังและปฏิกิริยาระหว่างยาของยาต่อระบบประสาท
อัตโนมัติ ยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาที่มี
ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่มีผลต่อระบบเลือด

341337 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 2                2(2-0-4) 
 Fundamental Pharmacology ll 
 หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยา
แม่บทในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ ข้อ
ควรระวัง และอาการข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบ
ภูมิคุ้มกัน ยาแก้แพ้ ยาที่ใช้รักษาการอักเสบและความ
เจ็บปวด ยาชาเฉพาะที่ ยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ  ยา
ต้านแบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส ยาต้านมะเร็ง ยาฆ่าเช้ือ ยาที่
ใช้ทาภายนอก การใช้ยาในผูป้ว่ยกลุ่มพิเศษ และเภสัชพันธุ
ศาสตร์ 
341341 เภสัชเวชศาสตร์ครอบครัว        3(2-3-6) 

 Family Medicine Pharmacy 

 เภสัชเวชศาสตร์ครอบครัวมุ่งเน้นการดูแล
สุขภาพผู้ป่วยเบื้องต้นในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัว  โดย
ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเขา้สู่ระบบการบริบาลสุขภาพ ส่งเสริม
การดูแลสุขภาพในรูปขององค์รวม ทั้งด้านสุขภาพกาย, 

สุขภาพจิต และสุขภาพสังคมแวดล้อม ให้บริบาลทั้งด้าน
การป้องกัน, การรักษาและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย โดยเร่ิม
จากตัวผู้ป่วยเป็นจุดเร่ิมเพื่อเขา้ถึงครอบครัวและอาจไปถึง
ชุมชนที่ผูป้ว่ยอาศัยอยู่ เขา้ใจหลักการเบื้องต้นเก่ียวกับการ
สาธารณสุข นโยบาย และระบบสุขภาพของประเทศไทย 
ปัจจัยด้านครอบครัวที่ มีผลต่อการให้บริการสุขภาพ 

ผลกระทบของปัญหาสุขภาพต่อผู้ป่วย ครอบครัวและ
ชุมชน บทบาทของเภสัชกรเยี่ยมบ้าน การค้นหาปัญหา
สุขภาพจากการเยี่ยมบา้น และวางแผนแกไ้ขปัญหาสุขภาพ 

การบริหารจัดการแก้ปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับลักษณะของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน 

341401 เภสัชเคม ี2            3(3-0-6) 

 Pharmaceutical Chemistry II 

 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและ
การออกฤทธิ์ วิถีเมตาบอลิสม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ 
วิธีการสังเคราะห์ และการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยา
ในกลุ่มยาต้านจุลชีพ ยาต้านมะเร็ง ยาต้านไวรัส สเตอ
รอยด์ ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ไอ  ยาลดกรดยู ริค  ยา
ไทรอยด์และยาต้านไทรอยด์ ฮีสตามนีและยาต้านฮีสตามนี 
และยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร 
  



920 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

341411 เภสัชเวท 2            3(2-3-6) 

 Pharmacognosy II 

รายวิชาบังคับก่อน   : 341312  เภสัชเวท 1 
 : 341332  เภสัชวิทยา 2 

 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษและอาการไม่พึง
ประสงค์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ศึกษาผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติ หลักเภสัชกรรม
แผนไทย และน าเสนอผลการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรใน
ลักษณะของการสัมมนา 
341421 เภสัชกรรม 4           3(2-3-6) 

 Pharmaceutics  IV 

รายวิชาบังคับก่อน : 341322  เภสัชกรรม 3 

 รูปแบบ ส่วนประกอบ และหลักการเตรียมยา
ปราศจากเช้ือ เช่น ยาฉีด ยาส าหรับตา หู จมูก และคอ ยา
เตรียมชนิดผสมส าหรับให้ทางหลอดเลือดด า กระบวนการ
ท าไร้เช้ือ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาเตรียม
ปราศจากเช้ือ เภสัชภัณฑ์รังสี เภสัชภัณฑ์โปรตีนและเปป
ไทด์  และผลิตภัณฑ์ฝอยละอองเบือ้งต้น ปฏิบัติการเตรียม
และการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ยาปราศจากเช้ือ 

341431 การทบทวนข้อมูลยาใหม่          1(0-3-2) 

 Current Drug Review 

รายวิชาบังคับก่อน   :  341332 เภสัชวิทยา 2 

 :  341451  เภสัชสนเทศ  
 การทบทวนข้อมูลยาและน าเสนอเก่ียวกับยา
ใหม่ที่ก าหนดให้ การประเมินคุณค่าทางเภสัชวิทยาและ
คุณสมบัติ อื่ นที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับการที่ จ ะน ายานั้ น มา
บ าบัดรักษาโรค  โดยเปรียบเทียบระหว่างยาใหม่และยา
เก่าท่ีใช้แพร่หลายทางคลินิก 

341441 เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว         3(0-9-5) 
 Family Practice Pharmacy  

 ระบบสาธารณสุขไทย ความเป็นมา นโยบาย
และแผนพัฒนาสาธารณสุข โครงสร้างองค์กร การ
ประสานงานสาธารณสุข ข้อมูลสถิติสาธารณสุข รวมทั้ง
เขา้ใจถึงหลักการ แนวคิดด้านสุขภาพ การเจ็บปว่ย โรค  
คุณภาพชีวิตและการบริการสุขภาพ บทบาทของเภสัชกร
เยี่ยมบา้น การคน้หาปัญหาสุขภาพจากการเยี่ยมบา้น และ

วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ การบริหารจัดการแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับลักษณะของผู้ป่วย 
ครอบครัว และชุมชน 

341442 กฎหมายทางเภสัชกรรม           2(2-0-4) 

 Laws in Pharmacy 

 หลักกฎหมายเบื้องต้นและประเภทต่างๆ ของ
กฎหมาย เจตนารมณ์และสาระส าคัญของกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การคุ้มครอง
สิทธปิระโยชน์ของผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สิทธ ิหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเภสัชกรในสังคม  
341443 เภสัชระบาดวิทยาเบ้ืองต้น        2(2-0-4) 

 Basic Pharmacoepidemiology  

 ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ท า ง ร ะ บ า ด วิ ท ย าที่
ประยุกต์ใช้กับยา รูปแบบการศึกษา หลักการทางสถิติที่
เก่ียวข้อง วิธีการวัดผลลัพธ์และสิ่งกระทบ การวิเคราะห์
แบบเมตาและการประยุกต์ใช้หลักเภสัชระบาดวิทยาในงาน 

เภสัชกรรม 

341444 จริยธรรมเชิงวิชาชพี             1(0-2-1) 

 Professional Ethics 

รายวิชาบังคับก่อน : 341442  กฎหมายทาง                              
  เภสัชกรรม 

 สิทธ ิหน้าท่ี และความรับผดิชอบของเภสัชกร
ในสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม 
ปรัชญาการด าเนินชวีิตเพื่อพัฒนาสังคม 

341445 การบริหารทางเภสัชศาสตร์และบทบาท
 เภสัชกร            3(2-2-5) 

 Pharmacy Administration and 

 Pharmacist Role 

 หลักการการบริหารจัดการองค์การและการ
ประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวในวิชาชีพเภสัชกรรม บทบาท 
หน้าที่ ของเภสัชกร รวมถึงทิศทางและแนวโน้มในการ
พัฒนาวิชาชีพ  
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341451 เภสัชสนเทศ           3(2-3-6) 

 Pharmacoinformatics  

รายวิชาบังคับก่อน : 341332  เภสัชวิทยา 2 

 บทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของ
หน่วยบริการเภสัชสนเทศ มุ่งเน้นการจัดการสารสนเทศ
งานเภสัชกรรม การบริการข้อสนเทศอย่างเป็นระบบ การ
ประเมินข้อมูลทางยาจากแหล่งข้อมูลทุกระดับ กิจกรรม
สนับสนุนงานเภสัชกรรมปฏิบัติและความปลอดภัยของ
ผูป้ว่ย 

341452 เภสัชบ าบัดประยุกต์ 1           5(4-2-9) 

 Applied Pharmacotherapeutics I 

รายวิชาบังคับก่อน : 341332  เภสัชวิทยา 2 

 บทน าสู่วิชาเภสัชบ าบัดประยุกต์ เน้นหลักการ
ให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ตั้งแต่การตรวจสอบใบสั่ง
ยาหรือยาที่ผู้ป่วยได้รับ สัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วย การตรวจ
ร่างกายพื้นฐาน หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาและ
อาการแสดงทางคลินิก การแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ปฏิกิริยาระหว่างยา การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น หลักการเภสัชจลนพลศาสตร์คลินิก หลักการ
พื้นฐานในการจ่ายยา ระบบการกระจายยาและความ
ปลอดภัยในการใช้ยา การจัดท าบันทึกกิจกรรมการให้
บริบาลเภสัชกรรม การท าประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย 
ระบาดวิทยา สาเหตุการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา การ
แสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษา
ส าหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนบน
และส่วนล่าง ความผิดปกติทางผิวหนัง ความผิดปกติทาง
สูตินรเีวช และความผิดปกติท่ีพบบ่อยในสตรีมีครรภ์ 

341453 เภสัชบ าบัดประยุกต์ 2           5(3-6-9) 

 Applied Pharmacotherapeutics II 

รายวิชาบังคับก่อน   : 341452  เภสัชบ าบัดประยุกต์ 1 
 การเรียนการสอนแบบบูรณาการทาง ระบาด
วิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทาง
คลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษาของโรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจล้มเหลว โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
ความผิดปกติของไต โรคเบาหวาน ความผิดปกติของระบบ
ตา หู คอ จมูก ระบบหายใจ และโรคติดเช้ือเบื้องต้น  โดย

จะเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลเภสัชกรรม
แก่ผู้ป่วย การฝึกทักษะในการให้บริบาลเภสัชกรรมซ่ึง
รวมถึงการสัมภาษณ์และท าประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย 
การหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของการใช้ยาในผู้ป่วย 
การติดตามผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมใน
การใช้ยาแก่ผู้ป่วยแต่ละราย การให้ค าปรึกษาและให้
ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การ
จ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นในร้านยา การส่ง
ต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณีที่จ าเป็น การฝึกปฏิบัติโดยใช้
สถานการณ์จ าลองเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คลินิก 

341454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับบริบาล 

 เภสัชกรรม             3(2-3-6) 

 Research Methodology and Biostatistics 

 for Pharmaceutical Care 

 กระบวนการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
การเลือกหัวข้อวิจัย ตัวแปร การวางแผนและออกแบบ
งานวิจัย การเก็บข้อมูล เคร่ืองมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานพารา
เมตริกและนอนพาราเมตริกด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การ
แปลผลข้อมูล การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย และ
จริยธรรมที่เก่ียวขอ้งกับงานวิจัยสาขาต่างๆ 

341541 การส่ือสารเชิงวิชาชีพ            2(1-3-4) 

 Professional Communication 

 หลักการและทักษะในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล รวมถึงการจัดท าสื่อสุขศึกษา เน้นการปฏิบัติเพื่อ
น าไปใช้จริงส าหรับเภสัชกรเพื่อการสื่อสารด้านการบริบาล
ผูป้ว่ยและการสื่อสารกับบุคลากรสายงานอื่น ๆ  
341542 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม 2(2-0-4) 

 Social and Behavioral Aspects in 

 Pharmacy 

 แนวคิดสุขภาพในมิติสังคมและวัฒนธรรม 
พฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ แนวคิดพื้นฐานและการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดจิตวิทยาสังคม สังคมวิทยาการแพทย์ 
มานุษยวิทยาการแพทย์ และสังคมศาสตร์อื่นๆ เพื่ออธบิาย
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักการเบื้องต้นในการ



922 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

วางแผนการให้สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ ปัญหา
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน แนวคิดการใช้ยา
อย่างเหมาะสม 

341543 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น      2(2-0-4) 

 Basic Pharmacoeconomics 

 หลักการของเศรษฐศาสตร์ทั่วไปและเภสัช
เศรษฐศาสตร์ เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ 

การประยุกต์ใช้หลักเภสัชเศรษฐศาสตร์ในงานเภสัชกรรม 

 

341551 เภสัชบ าบัดประยุกต์ 3           5(3-6-9) 

 Applied Pharmacotherapeutics III 

รายวิชาบังคับก่อน :   341453 เภสัชบ าบัด 

    ประยุกต์ 2 

 การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาด
วิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทาง
คลินิก หลักการวินิจฉัยและการรักษาโดยเน้นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย
ของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะ
ลิ่มเลือดแข็งตัวผิดปกติ ความผิดปกติของระบบโครงร่าง 
กระดูกและข้อต่อ โรคติดเช้ือที่ซับซ้อนรวมถึงไข้เลือดออก 
ความผิดปกติของสมดุลกรด-ด่าง การบ าบัดทดแทนไต 
ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกไต ความ
ผดิปกติทางพิษวิทยา และความผิดปกติของระบบเลือด  
341552 เภสัชบ าบัดประยุกต์ 4           5(3-6-9) 

 Applied Pharmacotherapeutics IV 

รายวิชาบังคับก่อน : 341452 เภสัชบ าบัด
ประยุกต์ 1 

 การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาด
วิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทาง
คลินิก หลักการวินิจฉัยและการรักษาโดยเน้นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย
ของความผิดปกติทางจิตเวช ความผิดปกติทางประสาท
วิทยา (การปวดและไมเกรน โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กิน
สัน โรคลมชัก เป็นต้น) ความผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกัน 
ความผิดปกติที่ เก่ียวเนื่องกับโภชนาการการเลิกบุหร่ี 

มะเร็งวิทยา และความผิดปกติที่พบได้บ่อยในเด็กและ
ผูสู้งอายุ  
341553 บทน าสู่ปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม 

                                            3(1-6-5) 

 Introduction to Clerkship  

รายวิชาบังคับก่อน : 341551 เภสัชบ าบัด 

  ประยุกต์ 3   

 บทน าสู่ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ในการ
ดูแลผู้ป่วย เน้นการสร้างความคุ้นเคยกับการให้บริบาล
เภสัชกรรมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ฝึกรวบรวม
ข้อมูลของผู้ป่วยและวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้ยาและ
วางแผนในการติดตามการใช้ยารวมถึง การให้ข้อมูลและ
ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 
341554 การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม  7หน่วยกติ
 Pharmacy Training 

รายวิชาบังคับก่อน : 341551 เภสัชบ าบัด 

  ประยุกต์ 3 

 จ านวนช่ัวโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 400 

 ช่ัวโมง 
 กา รฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง เ ภสั ช ก ร ร ม ใ น
โรงพยาบาลและ/หรือร้านยา กระบวนการสั่งจ่ายยา การ
ประเมินความถูกต้องปลอดภัย การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ
ใบสั่งยาส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย เรียนรู้เก่ียวกับเภสัชภัณฑ์
ที่มีในสถานบริการสาธารณสุข การจัดเตรียมยาส าหรับ
ผูป้ว่ยเฉพาะรายและกระจายยาไปยังผูป้ว่ย 

341591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์   3(0-9-5) 

 Research Project in Pharmaceutical 

 Sciences 

รายวิชาบังคับก่อน : 341454 ระเบยีบวิธวีิจัย 

  และ สถิติส าหรับบริบาล  
  เภสัชกรรม 

 กระบวนการวางแผนการวิจัย การท าการวิจัย 

การวิเคราะห์การแปลผล การอภิปรายผลสรุปผล และการ
น าเสนอผลงานวิจัย 
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341601 ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 และเคมยีา          5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Natural Products and 

 Medicinal Chemistry Research 

รายวิชาบังคับก่อน : 341301 การควบคุม 

  คุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 

: 341401  เภสัชเคมี 2 

: 341411  เภสัชเวท 2 

: 341454 ระเบยีบวิธวีิจัย 

  และ สถิติส าหรับบริบาล 

  เภสัชกรรม 

 การปฏิบัติการด้านการวิจัยทางผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติและเคมียาขั้นสูง  เ ช่น  การหายาใหม่จาก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของสาร
ที่จะน ามาพัฒนาเป็นยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและ
เภสัชวิทยา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและเคร่ืองส าอาง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
การศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมียา  และ
การส ารวจการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในชุมชน 

341611 ปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก     5 หน่วยกติ 

 Clerkship : Complementary and 

 Alternative Medicine 

รายวิชาบังคับก่อน : 341542  เภสัชศาสตร์ 

  สังคม และพฤติกรรม 

 : 341553 บทน าสู่ 
  ปฏิบัติการทาง บริบาล 

  เภสัชกรรม 

 การค้นคว้า  ฝึกปฏิบัติ อภิปรายเ ก่ียว กับ
การแพทย์ทางเลือกรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์จีน การแพทย์อายุรเวทของอินเดีย และ
การแพทย์ทางเลือกของประเทศทางตะวันตก วิเคราะห์
และแปลผลข้อมูลที่ได้จากวารสารทางการแพทย์และ
ขอ้มูลการใช้การแพทย์ทางเลือกที่เก็บจากสถานให้บริการ
หรือในชุมชน 

341621 ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะราย 5 หน่วยกิต 

 Clerkship: Extemporaneous Preparation 

 รายวิชาบังคับก่อน : 341421 เภสัชกรรม 4 

 ฝึกปฏิบัติการการเตรียมเภสัชภัณฑ์ที่เตรียม
เพื่อใช้ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ทั้งในรูปแบบยาเตรียมเพื่อ
รับประทาน และยาเตรียมปราศจากเช้ือ และการศึกษา
ความคงสภาพเบือ้งต้น 

341641 ปฏิบัติการวิจัยด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ
                           5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Research in Pharmacy 

 Practice 

รายวิชาบังคับก่อน   : 341454 ระเบยีบวิธวีิจัยและ 
  สถิติส าหรับบริบาลเภสัชกรรม 

  : 341552  เภสัชบ าบัด 

   ประยุกต์ 4 

  : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ  
   ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 ปฏิบัติการท าวิจัยในหัวข้อที่นิสิตสนใจด้าน
เภสัชกรรมปฏิบัติโดยความเห็นชอบและภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ประจ าวิชา 
341642 ปฏิบัติการการจัดการระบบยา 5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Medication management 

 system 

 การฝึกปฏิบัติการในการจัดการระบบยา ใน
สถานบริการสาธารณสุข สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน องค์กรประเภทต่างๆ ครอบคลุมการวิเคราะห์ระบบ 

การวางแผน การน าลงสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล
การด าเนินการ 
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341651 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์  

                                                        5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Medicine 

รายวิชาบังคับก่อน : 341552  เภสัชบ าบัด 

  ประยุกต์ 4 

 : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

  ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 

 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมใน
สถานพยาบาลส าหรับผู้ป่วยอายุรกรรม การเข้าร่วมกับ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย ซ่ึง
รวมถึงการวางแผนและติดตามการใช้ยา การให้บริการ
สารสนเทศทางยา และการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย การ
พัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ 

341652 ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศทางยา
            5 หน่วยกิต
 Clerkship : Drug Information Service 

รายวิชาบังคับก่อน   : 341451  เภสัชสนเทศ 

 : 341552  เภสัชบ าบัด 

  ประยุกต์ 4 

 : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

  ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในหน่วย
ให้บริการสารสนเทศทางยา ประสบการณ์ในการค้นหา
ขอ้มูล การประเมินคุณคา่ และการน าเสนอสารสนเทศทาง
ยาแก่ผู้สอบถาม การเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วย
ให้บริการ ซ่ึงรวมถึงการจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแก่
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด การตีพิมพ์
จดหมายข่าวสารและวารสาร การประเมินผลการใช้ยา 
และการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การ
บริหารจัดการและการก่อตั้งหน่วยให้บริการสารสนเทศ
ทางยาการพัฒนาทักษะของการสื่อสารสัมพันธภาพกับ
ผูป้ว่ย บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ และประชาชน

341653 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน    5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Community Pharmacy 

รายวิชาบังคับก่อน : 341552  เภสัชบ าบัด  
  ประยุกต์ 4 

 : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

  ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประสบการณ์ในการให้บริบาล
เภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ ซ่ึงรวมถึงการ
ด าเนินการเก่ียวกับใบสั่งยา การจา่ยยา การให้ความรู้และ
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยเก่ียวกับยา โรค และการดูแลรักษา
ตนเอง การจ่ายยาโดยไม่มีใบสั่งยาของแพทย์เพื่อการ
รักษาโรคที่ไม่ซับซ้อน การติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยเรือ้รัง 
การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร และสัมพันธภาพกับ
ผูป้ว่ยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ 

341654 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก  5 หน่วยกติ 

 Clerkship : Ambulatory Care 

รายวิชาบังคับก่อน : 341552  เภสัชบ าบัด     
  ประยุกต์ 4 

 : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

  ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมใน
สถานพยาบาลส าหรับผู้ป่วยนอก การเข้าร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย ประสบการณ์
ในการให้บริบาลเภสัชกรรม ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการ
เก่ียวกับใบสั่งยาและการจ่ายยา การให้ความรู้และ
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยเก่ียวกับยา โรค และการดูแลรักษา
ตนเอง การติดตามการใช้ยาในผู้ปว่ยโรคเรื้อรัง การพัฒนา
ทักษะและการสื่อสาร สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่นๆ 
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341655 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วย
 เฉพาะกลุ่ม          5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Pharmaceutical Care in 

 Special Group 

รายวิชาบังคับก่อน : 341552  เภสัชบ าบัด  
  ประยุกต์ 4 

 : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

  ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 การฝึกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้น
สูงส าหรับผู้ป่วยพิเศษ (เช่น ผูสู้งอายุ, เด็ก, วารฟ์ารนิ เป็น
ต้น) ในการวางแผนและการติดตามการใช้ยา  การให้
ค าแนะน าสารสนเทศทางยา การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย 

การพัฒนาทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ  

341656 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมข้ันสูง 
                                                        5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Advanced Pharmaceutical 

 Care  

รายวิชาบังคับก่อน : 341552  เภสัชบ าบัด 

  ประยุกต์ 4 

 : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

  ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 การฝึกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้น
สูงส าหรับผู้ป่วยอาการเฉพาะโรค ในการวางแผนและการ
ติดตามการใช้ยา การให้ข้อมูลสารสนเทศทางยา การให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะและการสื่อสาร
สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขา
อื่นๆ

341657 ปฏิบัติการด้านข้อมูลยาในบริษัทยา 
            5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Drug Information in 

 Pharmaceutical Industry 

รายวิชาบังคับก่อน : 341451  เภสัชสนเทศ 

 : 341552  เภสัชบ าบัด 

  ประยุกต์ 4 

 : 341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

  ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 การปฏิบัติการจัดเตรียม วิเคราะห์ ประเมิน
ข้อมูลทางยา ส าหรับบริษัทยาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

การปฏิบัติการนี้รวมถึงการฝึกตอบค าถามทางยาให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์และการได้มีโอกาสศึกษาระบบ
การวิจัยทางคลินิก  

341658 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์คลินิก 

                                                        5 หน่วยกิต 

 Clerkship : Clinical Pharmacokinetics 

รายวิชาบังคับก่อน :  341552  เภสัชบ าบัด 

   ประยุกต์ 4 

 :  341553  บทน าสู่ปฏิบัติการ 

   ทางบริบาลเภสัชกรรม 

 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในหน่วย
ให้บริการทางเภสัชจลนศาสตร์คลินิก การประยุกต์ ใช้
หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ซ่ึงรวมถึงการค านวณขนาด
ยาเร่ิมต้นและขนาดยาต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 
การติดตามระดับยาในเลือด และการปรับเปลี่ยนการให้ยา
อย่างเหมาะสมตามค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ท่ี
ได้จากการค านวณและตามสภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย 
การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ที่เก่ียวกับ
ข้อควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เก่ียวข้องเพื่อให้
การดูแลผูป้ว่ยเป็นไปอย่างเหมาะสม การพัฒนาทักษะของ
การสื่อสาร และสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ 
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341691 สหกิจศึกษา        6   หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การฝึกป ฏิบั ติ ง านด้ าน เภสั ชศาสต ร์ ใน
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 

342210 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางเบ้ืองต้น 

              2(2-0-4) 
 Introduction to Cosmetic Science 

 ความรู้พื้นฐาน และหลักการของรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์เวชส าอาง ได้แก่ 
อิมัลชัน เจล รูปแบบน้ าใส สารแขวนลอย รูปแบบผง ขี้ผึ้ง 
ละอองฝอย รูปแบบแท่ง เพสต์ และการน าไปใช้ประโยชน์  
342211 วัตถุดิบที่ใช้ในเคร่ืองส าอาง       2(2-0-4) 
 Raw Materials for Cosmetics  

 หลักการ คุณลักษณะ คุณสมบัติ และหน้าที่ 
ของวัตถุดิบ การน าไปใช้ในเคร่ืองส าอางดูแลผิวหนัง              
เส้นผม และเคร่ืองส าอางแต่งสี 
342220 กฎหมายและจริยธรรมทางเคร่ืองส าอาง
              2(2-0-4) 
 Laws and Ethics in Cosmetics 

 พระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง ระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์
เค ร่ืองส าอาง  กฎหมาย เ ก่ีย ว กับสารควบคุมทาง
เคร่ืองส าอาง หลักการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การจดสิทธิบัตร 
และเคร่ืองหมายทางการค้า แนวคิดเร่ืองการคุ้มครอง
ผู้บริโภค การจดแจ้ง การขึ้นทะเบียน อย. ของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ข้อก าหนด
ทางกฎหมายเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลาก และ
การปรับประสานกฎระเบยีบเคร่ืองส าอางให้สอดคล้องกัน
ในประเทศอาเซียน ความลับทางการค้า พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

342221   การผลิตเค ร่ืองส าอางที่ เ ป็นมิตรกั บ
 ส่ิงแวดล้อม            2(2-0-4) 
 Good and Green Manufacturing in  

 Cosmetics 

 กระบวนการผลิตที่ดีในการผลิตเคร่ืองส าอาง 
วิธีการตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการผลิต อาคาร
สถานที่ผลิต อุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสม การคัดเลือก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การฝกึอบรมบุคลากร สุขอนามัยส่วน
บุคคล และการประเมินกระบวนการผลิต  การผลิต
เคร่ืองส าอางที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวัด การ
ตรวจสอบสารพิษในวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงของสารพิษต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

342222 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง           3(2-3-6) 
 Skin Care Products 

 โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของผิวหนัง 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับผิวหนัง โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง 
ผิวหนังอักเสบ บวม คัน ผื่นแพ้ วิทยาภูมิคุ้มกัน เซลล์ที่
เก่ียวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน 
แอนติ เจนและแอนติบอดี  การตั้ งต า รับผลิต ภัณฑ์
เคร่ืองส าอางส าหรับผวิหนัง เช่น ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ 
ผลิต ภัณฑ์ ให้ ความ ชุ่ม ช้ืน  ผลิต ภัณฑ์ท า ให้ ผิ ว ขาว 
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวแพ้และ
อักเสบ ผลิตภัณฑ์ขจัดสิว และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
ผิว การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง การฝึกปฏิบัติเทคนิคการเตรียมและวิธีการ
ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางส าหรับ
ดูแลผวิหนัง 
342320 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม           3(2-3-6) 
 Hair Care Products 

 โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของเส้นผม 
การตั้งต ารับผลิตภัณฑ์เค ร่ืองส าอางส าหรับเส้นผม 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเส้นผม ผลิตภัณฑ์นวดเส้นผม
และผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ดัดผม 
ยืดผม ป้องกันผมร่วง และขจัดรังแค เทคนิคการเตรียม 
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และวิธกีารทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
ส าหรับดูแลเส้นผม  
342321 สารธรรมชาติท่ีใช้ในเคร่ืองส าอาง 
              4(3-3-8) 
 Natural Substances in Cosmetics 

 การใช้สารจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบทาง
เคร่ืองส าอาง แหล่งที่มา พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ชนิดและ
ประ โยชน์ ของพื ชส มุนไพรที่ น ามา ใ ช้ ในผลิต ภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก           
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ฤทธ์ิ
ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ การสกัดสารส าคัญจาก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเชิง
คุณภาพและปริมาณของสารส าคัญและผลิต ภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง ด้วยเทคนิคพื้นฐาน เช่น ไตเตรชัน สเปกโตร
โฟโตเมทรี โครมาโตกราฟฟี เอกลักษณ์และควบคุม
คุณภาพของสารสกัดธรรมชาติ  
342322 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการของ
 ธุรกิจเคร่ืองส าอาง           3(2-2-5) 
 Marketing and Entrepreneurship of 

 Cosmetic Business 

 หลั ก ก า ร  แ ล ะ กล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า รตลาด
เคร่ืองส าอาง ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
ใหม่ออกสู่ตลาด การโฆษณา การกระจายสินค้า และ           
ก า รจั ด กา รระบบขนส่ ง ผลิ ต ภัณฑ์ เ ค ร่ื อ งส า อ า ง                        
การวิ เคราะห์พฤติกรรมของผู้บ ริโภคต่อผลิต ภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง แนวโน้มการตลาดเคร่ืองส าอางในประเทศ
ไทย แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
วิธีการเร่ิมธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจใหม่ทางเคร่ืองส าอาง 
การบริหาร จัดการการประกอบการธุรกิจชุมชน OTOP 

SME สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  
342323 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางแต่งสีผิว 

              3(2-3-6) 
 Color Cosmetic Products 

 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ ก่ี ย ว กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เคร่ืองส าอางแต่งสี ประเภทและคุณลักษณะของสีที่ใช้ใน
เคร่ืองส าอาง ความส าคัญของสีที่ใ ช้ในเคร่ืองส าอาง             

การใช้ประโยชน์ ทฤษฎีสี และการตรวจสอบสารสี ความรู้
เบื้องต้นและการพัฒนาต ารับของเคร่ืองส าอางประเภท 
แป้งผัดหน้า เคร่ืองส าอางส าหรับตา เคร่ืองส าอาง             
ใช้แต่งแก้ม เคร่ืองส าอางใช้แต่งปาก หรือลิปสติก และ
เคร่ืองส าอางส าหรับเล็บ การเตรียมและวิธีการทดสอบ
ความคงตัวของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางส าหรับแต่งสีผิว  
342324 ระเบียบวิธีวิจัย           3(3-0-6) 
 Research Methodology 

 กระบวนการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ การเลือก
หัวข้อวิจัย ตัวแปร การวางแผนและออกแบบงานวิจัย              
การเก็บข้อมูล เคร่ืองมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปลผลข้อมูล การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย และ
จริยธรรมที่เก่ียวขอ้งกับงานวิจัย 

342325 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัย
 เคร่ืองส าอาง           3(2-3-6) 
 Quality and Safety Assessment of 

 Cosmetics  

 สารเคมีต้องห้ามในเคร่ืองส าอาง ข้อก าหนด
และป ริมาณการใ ช้สารประกอบใน เค ร่ืองส าอาง                   
ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง การแพ้ 
การระคายเคือง และการอักเสบของผิวหนัง ที่เกิดจาก
สารประกอบที่ ใ ช้ ใน เค ร่ื องส าอาง  ห รือผลิต ภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง การวิธีการทดสอบทางคลินิก ข้อแนะน า  
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม จุลินทรีย์ที่พบบนผิวหนัง   
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในเคร่ืองส าอาง การใช้และ
ประสิทธิภาพของสารต้านจุลินทรีย์  หลักการประเมิน
คุณภาพและความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางทั้งการ
ทดสอบในห้องทดลอง และการทดสอบทางคลินิก การ
ป ร ะ เ มิ น คุณสมบั ติ ท า ง ก า ย ภ าพ ขอ ง ผลิ ต ภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง การประเมินความปลอดภัยทางคลินิก 
จริยธรรมในการทดสอบทางคลินิก และการฝึกปฏิบัติทาง
เทคนิค  
342326 สุคนธบ าบัด            3(2-3-6) 
 Aromatherapy 

 ความเป็นมา วัตถุดิบ  กระบวนการผลิต            
การวิเคราะห์ทางเคมีของน้ ามันหอมระเหย การตรวจวัด
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ทางประสาทสัมผัสของสุคนธบ าบัดและน้ าหอม เทคนิค
การใช้น้ ามันหอมระเหยในสุคนธบ าบัด สุคนธบ าบัดเพื่อ
การรักษา สุคนธบ าบัดเพื่อความงามและผลิตภัณฑ์ การ
ฝึ กป ฏิบั ติ ก า ร รับ รู้ กลิ่ น  ก า รส กัด  กา รวิ เ ค ร า ะห์
องค์ประกอบของน้ ามันหอมระเหย และการใช้น้ ามันหอม
ระเหยในการพัฒนาต ารับเคร่ืองส าอาง 
342327 เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองส าอาง 
              3(2-2-5) 
 Technology in Cosmetic Formulation 

 เทคโนโลยีในการผลิตเคร่ืองส าอาง หลักการ 
วิธีการใช้ เคร่ืองมือ เทคนิคและวิธกีารใหมท่ี่ทันสมัยในการ
วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ และการผลิตเคร่ืองส าอาง  
ความรู้เบื้องต้นทางนาโนเทคโนโลยี เวชส าอาง การน าส่ง
ทางผิวหนังและนวัตกรรมปัจจุบัน 

342328 สัมมนา             1(0-3-2) 
 Seminar 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย ในหัวข้อ
ทางด้านงานวิชาการครอบคลุมเนื้อหาที่ เ ก่ียวข้องกับ
งานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง  
342329 โครงงาน 1             1(0-3-2) 
 Senior Project I 

 กระบวนการวางแผนการวิ จัย  แนวคิด                
การค้นคว้าเบื้องต้นในหัวข้อที่ก าหนด การรวบรวมข้อมูล 
และการน าเสนอ 

342340 สปาเพื่อสุขภาพ           3(2-2-5) 
 Spa for Health  

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับองค์ประกอบและ
ประเภทของสปา สมุนไพรไทยที่ใช้ในสปา เอกลักษณ์   
สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในสปา การบริหารจัดการธุรกิจสปา คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพสปา กฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกับกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  

342341 เทคโนโลยีชวีภาพทางเคร่ืองส าอาง 
              3(2-2-5) 
 Biotechnology in Cosmetics 

 ค า จ า กั ดคว ามของ เทค โน โลยี ชี วภาพ 
ความส าคัญของเทคโนโลยี ชีวภาพต่อวิทยาศาสตร์
เค ร่ืองส าอาง เทคโนโลยีการหมัก พันธุวิศวกรรม                  
การเพาะเลี้ ย ง เนื้ อ เยื่ อ  ผลิต ภัณฑ์ทาง ชีวภาพและ                    
การน าไปใช้ในการตั้งต ารับทางเคร่ืองส าอาง การวิเคราะห์
ฤทธ์ิทางชีวภาพ  
342342  อาหารเสริม            3(2-2-5) 
 Dietary Supplements 

 ชนิดของอาหารเสริม โครงสร้าง คุณสมบัติ 
กระบวนการผลิต แนวโน้มที่ เ ก่ียวกับอาหารเสริมใน                  
ยุคปัจจุบัน และประโยชน์ของสารอาหารที่มีต่อสุขภาพ 
การประยุกต์สมุนไพรท้องถ่ินในรูปแบบอาหารเสริม  
342343 สุขภาพและความงาม           3(2-3-6) 
 Health and Beauty  

 การดูแลสุขภาพองค์รวม อาหารเพื่อสุขภาพ
และความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการควบคุม
น้ าหนัก การปรนนิบัติดูแลผิวหน้า  เส้นผมและเล็บ                  
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางให้เหมาะสมกับผิวหน้า 
การแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน  การออกแบบทรงผม และ                   
การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคโนโลยีทางด้านความงาม เช่น 
ไอออนโต โฟโนโฟเรซีส อินเท็นส์พัลส์ไลท์ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและความงามร่วมกับชุมชน 

342430 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 
              3(2-3-6) 
 Cosmetic Products Development 

 การพัฒนาต ารับเคร่ืองส าอาง ให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาต ารับเคร่ืองส าอาง
จากสารธรรมชาติในท้องถ่ิน การฝกึปฏิบัต ิและการพัฒนา
สูตรต ารับเคร่ืองส าอางรว่มกับสถานประกอบการ 
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342431 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
 เคร่ืองส าอาง           3(2-2-5) 
 Labeling and Packaging of Cosmetics 

 ป ร ะ เ ภ ท  ช นิ ด  แ ล ะ วั ส ดุ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์
เคร่ืองส าอาง ฉลาก เอกสารแทรก การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เค ร่ืองส าอาง  การควบคุม
คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ ข้อก าหนดทางกฎหมายเก่ียวกับ
บรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลาก การออกแบบฉลากและ
บรรจุภัณฑ์ 
342432 โครงงาน 2             1(0-3-2) 
 Senior Project II 

 การท างานวิจัย การวิเคราะห์และแปลผล 
การอภิปรายผล สรุปผล และการน าเสนองานวิจัย 

342433  การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  
342434 สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง
ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป           4(3-3-8) 
 General Microbiology 

 โครงสร้างและหน้าที่ ของเซลล์จุลินทรีย์   
สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์  เมแทบอลิซึม 
วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ 
ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม 
สิ่งแวดล้อม การแพทย ์และสาธารณสุข 

361102 จุลชีววิทยาเบ้ืองต้น           3(2-3-6) 
 Introductory Microbiology 

 โครงสร้างและหน้าที่ ของเซลล์จุลินทรีย์  
สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์  เมแทบอลิซึม 
วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ 

ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม 
การแพทย์ และสาธารณสุข 

361151 จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบ้ืองต้น 

              3(3-0-6) 
 Introductory Medical Microbiology 

 จุลินทรีย์ก่อโรคในคน ลักษณะโครงสร้างและ
รูปร่าง การติดเช้ือ โรคติดเช้ือที่ส าคัญ อาการ  ระบาด
วิทยา แหล่งของเช้ือในธรรมชาติ การติดต่อ การป้องกัน
และควบคุม ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

361201 แบคทเีรียวิทยา           3(2-3-6) 
 Bacteriology 

 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ระบบการจ าแนก
หมวดหมู่ของแบคทีเรีย วิธีการจ าแนกชนิดของแบคทีเรีย 
อนุกรมวิธานแบบนิวเมอริคัล หลักการอนุกรมวิธานแบบ
โพลีฟาสิก การเพาะเลี้ยง ประโยชน์และโทษ และการ
ประยุกต์ใช้ 

361202 ปรสิตวิทยา            3(2-3-6) 
 Parasitology 

 ชีววิทยาของปรสิตทางการแพทย์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างโฮสต์และปรสิต การจ าแนก รูปร่าง ลักษณะ วงจร
ชีวิต นิเวศวิทยา ระบาดวิทยา กลไกการติดเช้ือปรสิตและ
การก่อพยาธิสภาพ ผลกระทบของโรคติดเช้ือปรสิตจาก
สัตว์สู่คน ลักษณะอาการทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา 
การปอ้งกันและควบคุม  
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา      3(2-3-6) 
 Microbiology and Parasitology          

 ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิต
ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา การ
ป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเช้ือและกลไกการต้านทาน
ต่อการติดเช้ือ 

361204  การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ 

 จุลชีววิทยา            3(2-3-6) 
        Science Communication for Microbiology 

    ค าศัพท์เฉพาะทางจุลชีววิทยา ทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ
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ด้านจุลชีววิทยา หลักการในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
เทคนิคการน าเสนอในที่สาธารณะ และการออกแบบสื่อ
การเรียนรู้ส าหรับจุลชีววิทยา  
361205   ไวรัสวิทยา            3(2-3-6) 
 Virology 

 โครงสร้าง การจัดหมวดหมู่ การเพิ่มจ านวน 
การก่อให้เกิดโรค การเพาะเลี้ยง และการวินิจฉัย ไวรัสใน
คน สัตว์ พืช และแบคทีเรีย ความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และการประยุกต์ใช้ 

361206 ราวิทยา            3(2-3-6) 
 Mycology  

 รูปร่าง สรีรวิทยา การเจริญ การสืบพันธุ์  
ว ง จ ร ชี วิ ต  อนุ ก รมวิ ธ านแล ะวิ วัฒนาการของ รา 
ความสัมพันธ์ของรากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ประโยชนและโทษ
ของรา ความส าคัญทางเศรษฐกจิ และการประยุกต์ใช้ 

361281 เทคนิคและการใช้เคร่ืองมือ 

 ทางจุลชีววิทยา           3(2-3-6) 
 Techniques and Instrumentation in 

 Microbiology  

 หลักการ เทคนิค และหลักปฏิบัติในการใช้
เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา การเตรียมอุปกรณ์และตัวอย่าง
ส าหรับปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา การเตรียมอาหารเลี้ยง
เช้ือ เทคนิคปลอดเช้ือ การคัดแยกเ ช้ือบริสุทธิ์  การ
เพาะเลีย้ง และการเก็บรักษาสายพันธุจ์ุลินทรีย์  
361301 ระเบียบวิธีวิจัย            3(1-6-5) 
 Research Methodology  

 ห ลั ก ก า ร ท า วิ จั ย ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
จรรยาบรรณการวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม การ
วางแผนการทดลอง การเขยีนโครงร่าง การฝกึปฏิบัต ิการ
เขยีนรายงานการวิจัย การเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

361302 ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์           3(2-3-6) 
 Yeast and Yeast Technology 

 โครงสร้างและหน้าที่ วงจรชีวิต การสืบพันธุ์ 
เมแทบอลิซึม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และการเก็บรักษา
สายพันธุข์องยีสต์ การปรับปรุงสายพันธุ์ กระบวนการหมัก
และผลิตภัณฑ์

361303 สาหร่ายวิทยา           3(2-3-6) 
 Phycology  

 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วงจรชีวิต การจัด
หมวดหมู่ การจ าแนกชนิด นิเวศวิทยาของสาหร่ายน้ าจืด
และสาหร่ายทะเล ความส าคัญของสาหร่ายในสิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งช้ีทางชีวภาพ การเพาะเลี้ยง สารออกฤทธิ์จาก
สาหร่าย ความส าคัญทางเศรษฐกจิและการประยุกต์ใช้ 

361304 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของเห็ด 3(2-3-6) 
 Biology and Technology of Mushroom 

 โครงสร้าง การเจริญ การสืบพันธุ์ การจัด
หมวดหมู่ การจ าแนกชนิด สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ การ
เพาะเห็ด การปรับปรุงสายพันธุ์ ประโยชน์และโทษของเห็ด 
ความส าคัญทางเศรษฐกจิ และการประยุกต์ใช้ 

361311 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์            3(2-3-6) 
 Microbial Genetics  

 โครงสร้างและลักษณะทางพันธุกรรมของ
จุลินทรีย์ การจ าลองดีเอ็นเอ การถอดรหัส และการแปล
รหัส การควบคุมการแสดงออกของยีน การถ่ายทอดยีน 
การกลายพันธุ ์พันธุวศิวกรรม และการประยุกต์ใช้ 

361331 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์           3(2-3-6) 
 Microbial Physiology  

 อ งค์ ป ร ะ กอบทา ง เ ค มี แล ะหน้ าที่ ข อ ง
โครงส ร้า งของ เซลล์ จุ ลิ นท รีย์  การ เ กิด  และการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ การเจริญและการสืบพันธุ์ 
ปัจจัยที่ มีผลต่อการเจริญ เมแทบอลิซึม เอนไซม์จาก
จุลินทรีย์ และการควบคุมจุลินทรีย์ 
361341 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม           3(2-3-6) 
 Environmental Microbiology  

 พืน้ฐานทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายและ
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ บทบาทและ
ความส าคัญของจุ ลิ น ท รีย์ ในดิ น  น้ า  อากาศและ
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การ
ย่อยสลายสารประกอบที่ย่อยสลายยาก และการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม  
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361342 จุลชีววิทยาการเกษตร           3(2-3-6) 
 Agricultural Microbiology 

 จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น ดิ น  จุ ลิ น ท รี ย์ ก่ อ โ ร คท า ง
การเกษตรและปศุสัตว์ การควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ 
การบ าบัดของเสียจากการเกษตร เทคโนโลยีจุลินทรีย์ทาง
การเกษตร การประยุกต์ใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์ที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติทางด้านการเกษตร  
361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน           3(2-3-6) 
 Immunology 

 เซลล์ และ เนื้ อ เยื่ อ ของระบบ ภู มิ คุ้ ม กั น 
ภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะและแบบจ าเพาะ แอนติเจน 
แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ ไซโตไคน์ ระบบภูมิคุ้มกันใน
ภาวะปกติและผิดปกติ ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันท าลาย
ตัวเอง ภูมิคุ้มกันต่อการติดเช้ือ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษา และการประยุกต์ใช้ 

361352  แบคทเีรียวิทยาทางการแพทย์   3(2-3-6) 
 Medical Bacteriology 

 แบคทีเรียประจ าถ่ินในคน ความสัมพันธ์
ระหว่างโฮสต์และแบคทีเรียก่อโรค สัณฐานวิทยาของ
แบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์ ระบาดวิทยา โรคและการ
ก่อโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและการ
ควบคุม 

361353 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเช้ือ
              3(2-3-6) 
 Microbiology Parasitology and  

 Infectious Diseases 

  หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา 
ราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ระบาดวิทยา 
สาเหตุและปัจจัยก่อโรค การก่อโรค พยาธิสรีรวิทยา 
อาการและอาการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค การ
ตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ การป้องกันและการ
ควบคุม 

361354  วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์            2(1-3-4) 
   Applied Immunology   

 ภู มิคุ้มกันต่อโรคติดเ ช้ือ  ภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

ภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภูมิคุ้มกัน
บ าบัด และการน าไปใช้  

361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1      3(2-3-6) 
 Medical Microbiology I 

 ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่
ปกติ ไวรัสก่อโรค สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิ
สภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา การ
ปอ้งกันและการควบคุม 

361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2     3(2-3-6) 
 Medical Microbiology II 

 แบคทีเรียและราก่อโรคที่มีความส าคัญทาง
การแพทย์ สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิสภาพและ
อาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา การควบคุมและ
การปอ้งกัน 

361357 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป 

              2(2-0-4) 
 General Medical Parasitology 

 สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การ
ติดต่อ พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย การ
รักษา การปอ้งกันและควบคุม ความสัมพันธร์ะหว่างโฮสต์
กับปรสิตและกรณีศึกษา 
361358 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์        3(2-3-6) 
 Medical Parasitology 

 รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มีความส าคัญทาง
การแพทย์ วงจรชีวิต กลไกการก่อโรค พยาธิสภาพและ
อาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา ระบาดวิทยา การ
ปอ้งกันและควบคุม 

361359 เทคนิคทางปรสิตวิทยา            3(2-3-6) 
 Techniques in Parasitology 

 การเก็บสิ่งส่งตรวจ การเพาะเลีย้ง การเตรียม
ตัวอย่าง การรักษาสภาพ การย้อมสี การเตรียมสไลด์
ถาวร การถ่ายภาพปรสิต เทคนิคการตรวจวินิจฉัยปรสิต
เชิงปริมาณและคุณภาพ 
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361371 จุลชีววิทยาอาหาร            3(2-3-6) 
 Food Microbiology 

 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของอาหาร 
จุลินทรีย์ในอาหาร การปนเปื้อน การถนอมอาหาร การ
เน่าเสียและการควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร 
มาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการผลิตอาหาร การประกัน
คุณภาพอาหารในระบบมาตรฐาน  
361372 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม          3(2-3-6) 
 Industrial Microbiology 

 การแยก การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์
ของจุลินทรีย์เพื่อใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
กระบวนการหมักและจลนพลศาสตร์การเจริญของ
จุลินทรีย์ การเก็บเก่ียวผลิตภัณฑ์และการท าให้บริสุทธิ์  
การก าจัดของเสีย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
361401  ชีวสารสนเทศเบ้ืองต้น            2(1-3-4) 
 Introduction to Bioinformatics 

 การสืบค้นข้อมูลทางจุลชีววิทยาและชีววิทยา
โมเลกุลของจุลินทรีย์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประเภท
ของฐานข้อมูล การจัดเก็บ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ 
การแปลผลขอ้มูล และการประยุกต์ใช้   

361451  จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินิจฉัย           
              3(2-3-6)  
 Diagnostic Medical Microbiology    

 การวินิจฉัยจุลินทรีย์ก่อโรคในคน การเก็บ
ตัวอย่าง การเพาะเลี้ยงเช้ือ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
ทางชีวเคมี และทางน้ าเหลืองวิทยา ชุดตรวจสอบส าเร็จรูป 
เทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ เทคนิคทางชีวโมเลกุล นวัตกรรม
ในการตรวจวินิจฉัย การแปลผลการตรวจวินิจฉัย 

361452 โรคติดเช้ืออุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  
              3(3-0-6) 
 Emerging and Re-emerging Infectious 

 Diseases 

 โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าจากจุลินทรีย์และ
ปรสิตก่อโรค ประวัติความเป็นมา เช้ือสาเหตุ  ระบาด
วิทยา สถานการณ์ปัจจุบันของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  
อาการ การวินิจฉัย การรักษา การปอ้งกันและควบคุม  

361481 การจัดการและการประเมนิคุณภาพ 

 ห้องปฏิบัติการ            2(2-0-4) 
 Management and Laboratory 

 Assessment 

 หลักการและการจัดการห้องปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยา มาตรฐานระบบการจัดการห้องปฏิบัติการและ
เกณฑ์การตรวจประเมิน ระบบการจัดการความปลอดภัย 
มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร  ระบบและแนว
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ  และระบบประกัน
คุณภาพ   
361491 สัมมนา             1(0-2-1) 
 Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านจุลชีววิทยา 
361492 การฝึกงาน          6 หน่วยกิต  
                                      (ไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมง) 
 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับจุล ชีววิทยาในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

361493 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ ก่ียวข้องกับจุล ชีววิทยาในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน 

361494 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขยีนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านจุลชีววิทยา  
363213  กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1   3(2-3-6) 

 Human Anatomy I 

 กระดูก หลังส่วนตื้นและส่วนลึก บริเวณท้าย
ทอย ด้านหลังของหัวไหล่ หน้าอก รักแร้ รยางค์บน ช่องอก
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และปอด ประจันอก หัวใจและหลอดเลือด ผนังหน้าท้อง
และขาหนีบ อวัยวะภายในช่องท้อง ผนังด้านหลังช่องท้อง
และอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
363214  กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2   3(2-3-6) 

 Human Anatomy II 

 ศีรษะและกะโหลกศีรษะ ช่องปาก โครงสร้าง
ทางด้านนอกของช่องปาก ดวงตา ห ูจมูก ขอ้ต่อขากรรไกร
และกล้ามเนือ้บดเคี้ยว คอ 

363231 จุลกายวิภาคศาสตร์                3(2-3-6) 

 Histology 

 เซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเก่ียวพัน 
ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะ
รับความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เลือดและ
ระบบน้ าเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
และระบบสืบพันธุเ์พศหญิง 
363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์         4(3-3-8) 

 Neuroanatomy 

 บทน าสู่วิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ของ
มนุษย์ ไขสันหลัง ก้านสมอง สมองน้อย  ไดเอนเซฟาลอน 
ระบบประสาทรับกลิ่นและระบบลิมบิก  สมองใหญ่  
เส้นประสาทสมอง เบซอลแกง เกลีย หลอดเลือดในสมอง
และไขสันหลัง ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทรับ
ความรู้สึก การได้ยินและการทรงตัว การมองเห็น และ
ระบบประสาทอัตโนมัติ 
363251 คัพภวิทยา                              1(1-0-2) 

 General Embryology 

 กระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย์ เร่ิมตั้งแต่
การสร้างและพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์  การปฏิสนธิ 
การเจริญขั้นต้นของเอ็มบริโอ การเจริญและพัฒนาของ
อวัยวะในทุกระบบ ดังนี้  ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบ
ไหลเวียนโลหิต หลอดเลือดและหัวใจ ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบ
ประสาท รวมท้ังปัจจัยต่างๆที่ควบคุมการเจริญเติบโต และ
ความผิดปกติท่ีมีมาแต่ก าเนิด 

364311 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1      3(2-3-6) 

 Medical Microbiology l 

 ระบบภูมคุ้มกันของร่างกายในสภาวะปกติ
และผิดปกติ และศึกษาเก่ียวกับไวรัสที่มีความ ส าคัญทาง
การแพทย์ในด้านสัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง สรีรวิทยา 
การจัดจ าแนกและการบ่งช้ีชนิด การท าให้เกิดโรคระบาด
วิทยา การควบคุมและปอ้งกัน 

364312 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2      3(2-3-6) 

 Medical Microbiology ll 

 เก่ียวกับแบคทีเรียและราที่มีความส าคัญทาง
การแพทย์ ในด้านสัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง สรีรวิทยา 
พันธุกรรม การจัดจ าแนกและการบ่งช้ีชนิด การท าให้เกิด
โรค ระบาดวิทยา การควบคุมและการปอ้งกัน 

364316 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป 2(2-0-4) 

 General Medical Parasitology 

 รูปร่างลักษณะของปรสิตชนิดต่างๆ  ที่ มี
ความส าคัญซ่ึงก่อโรคในคน วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การ
ติดต่อ พยาธวิิทยาและอาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา 
การปอ้งกันและควบคุม รวมท้ังความสัมพันธร์ะหว่างโฮสต์
กับปรสิตชนิดต่างๆ และกรณีศึกษา 
365210  ชีวเคมเีบ้ืองต้น            3(2-3-6) 
 Fundamental Biochemistry   

 คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์
โบโฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและ
การท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม 
เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของ
ฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเม
แทบอลิซึม ความสัมพันธข์องชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ 
ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติ
ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

365211  ชีวเคมกีารแพทย์เบ้ืองต้น         4(3-3-8) 
 Fundamental Medical Biochemistry   
 คุณสมบัติทางเคมีของคาร์โบโฮเดรต เนื้อเยื่อ
เก่ียวพัน โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและ
การท างานของเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 
ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออก
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ของยีน อณูชีววิทยาและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรค
และความผิดปกติทางชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด ฮอร์โมน
และการส่งสัญญาณทางชีวภาพ กลไกการเกิดมะเร็ง และ
การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

365212  ชีวเคมพีื้นฐาน            3(2-3-6) 
 Basic Biochemistry    

 หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและ
คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างานของ
เอนไซม์ การถ่ายทอดขอ้มูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณู
ชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงาน
ศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับ
ภาวะความผดิปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการ
ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

365213  ชีวเคมกีารแพทย์พื้นฐาน 1       3(2-3-6) 
 Basic Medical Biochemistry I      

 โครงส ร้าง  และคุณสมบัติทาง เคมีของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด นิวคลีโอไทด์ วิตามินและแร่
ธาตุ ชีวเคมีของเลือด คุณสมบัติและการท างานของ
เอนไซม์ การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน การถ่ายทอด
ข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน 
เทคนิคทางอณูชีววิทยา และการทดสอบคุณสมบัติทาง
ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

365214  ชีวเคมกีารแพทย์พื้นฐาน 2       3(3-0-6) 
 Basic Medical Biochemistry II      

 ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมและความ
ผิดปกติของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด นิวคลีโอไทด์ 
วิตามินและแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม 
การส่งสัญญาณของเซลล์ ชีวเคมีของการเกิดมะเร็งและเม
แทบอลิซึมของซีโนไบโอติก ชีวเคมีของภาวะเครียด
ออกซิเดชัน 

365215  ชีวเคมทีั่วไป             4(3-3-8) 
 General Biochemistry  

 นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทาง
เคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างาน

ของเอนไซม์ การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอด
ข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน 
เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการ
ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

365216  ชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ   2(1-2-3) 
 Biology of Cells and Tissues 

 ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ กลไกและการควบคุม
การท างานของเซลล์และเนื้อเยื่อ การขนส่งผ่านเยื่อหุ้ม
เซลล์ และศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ วัฏจักรเซลล์ การ
ตายของเซลล์ และเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์และ
เนือ้เยื่อ 

365217  ชีวเคมแีละชีววิทยาโมเลกุล      4(3-3-8) 
 Biochemistry and Molecular Biology 

 คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิซึม 
ของสารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และ
นิวคลีโอไทด์ การเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลในภาวะปกติ
แล ะความสั มพั น ธ์ กั บภาว ะการ เ กิ ดพยาธิ ส ภาพ             
การแสดงออกของยีน เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล                
และการประยุกต์ใช้ชีวเคมีในการแพทย์ 
365219  ชีวเคมกีารแพทย์ทั่วไป           4(3-3-8) 
 General Medical Biochemistry  

 คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์
โบโฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ ความสัมพันธ์
ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน 
คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ อณูชีววิทยาและ
เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรคและความผิดปกติทาง
ชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทาง
ชีวภาพ ชีวเคมีของการเกิดมะเร็ง  และการทดสอบ
คุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

365222  หลักการของชีวเคมี             4(3-3-8) 
 Principles of Biochemistry  

 องค์ประกอบทางชีวเคมีของเซลล์ โครงสร้าง
และหน้าที่ของน้ า สารละลายบัฟเฟอร์ โครงสร้าง สมบัติ
และหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอ
ไทด์ วิตามินและแร่ธาตุ คุณสมบัติและการท างานของ
เอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุม
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การแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงาน
ศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด 
และนิวคลีโอไทด์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม 
การควบคุมการท างานของฮอร์โมน คุณสมบัติของเยื่อ
ชีวภาพและการขนส่งผ่านเยื่อเซลล์ การสื่อสัญญาณของ
เซลล์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีว
โมเลกุล 

365323  เคร่ืองมอืพื้นฐานทางชีวเคมี      3(1-6-5) 
 Basic Biochemical Instruments 

 การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ
ชีวเคมี: ปิเปต เคร่ืองนึ่งฆ่าเช้ือ โครมาโทกราฟี เคร่ือง
กรอง เคร่ืองสกัด เคร่ืองท าแห้งแบบสุญญากาศ เคร่ือง
กลั่นระเหยสุญญากาศ เคร่ืองปั่นเหวี่ยง เคร่ืองปั่นเหวี่ยง
ความเร็วสูง ความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิต (จีเอ็มพี) ระบบมาตรฐานไอเอสโอ การ
จัดการและการบ าบัดของเสีย 

365324  โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี  
                                                          3(2-3-6) 
 Biochemical Disorders and Diseases 

 ความสัมพันธ์ทางคลินิคของสารชีวโมเลกุล
กับโรคและความผิดปกติทาง เมแทบอลิ ซึม  ได้แ ก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด นิวคลีโอไทด์ กลไกทางชีวเคมี
เชิงสรีรวิทยา ความผิดปกติในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ การ
แสดงออกของยีน ฮีโมโกลบิน ภูมิคุ้มกัน ต่อมไร้ท่อ และ
เอนไซม์เพื่อการวินิจฉัย 

365331  ชีวเคมส่ิีงแวดล้อม           3(3-0-6) 
 Environmental Biochemistry  

 กระบวนการทางชีวเคมี ในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สารชีวโมเลกุลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การประยุกต์ใช้ชีวเคมีในวิถีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ ชีวเคมี
ของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง พืชสมุนไพรท้องถ่ินเพื่อสุขภาพและ
ความงาม การป้องกันโรคจากอาหารและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบจากสารเคมีสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

365332  ชีวเคมีของสุขภาวะและการมีอายุยืน 
               3(2-3-6) 
 Biochemistry of Wellness and Longevity 

 สารชีวโมเลกุล โมเลกุลแห่งชีวิต สาเหตุของ
ความชรา กลไกทางชีวเคมีของความชราและการมีอายุยืน
ในมนุษย์ การเกิดไกลเคช่ัน ภาวะเครียดออกซิเดช่ัน และ
ยีนที่เก่ียวข้องกับความชรา ความเสื่อมสภาพของมนุษย์ 
การปรับเปลี่ยนวิถี ชีวิตเพื่อสุขภาวะและการมีอายุยืน 
อาหารและสมุนไพรเพื่อชะลอวัย  
365333  ชีวเคมเีชิงโภชนาการ           3(2-3-6) 
 Nutritional Biochemistry 

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของสารอาหาร
หลักและสารอาหารรอง ความต้องการพลังงานและธาตุ
อาหารของร่างกาย ความสัมพันธร์ะหว่างโภชนาการกับเม
แทบอลิซึมในสภาวะปกติและผดิปกติ การประยุกต์ในด้าน
การส่ ง เส ริมพัฒนาสุ ขภาพและการแ ก้ปัญหาทุพ
โภชนาการในชุมชน กลไกของพยาธิสภาพที่เกิดจากการ
ได้รับธาตุอาหารในสัดส่วนที่ไม่สมดุลและสารปนเปื้อนที่
เป็นพิษในอาหาร 
365334  ชีวสารสนเทศศาสตร์พื้นฐาน     3(1-6-5) 
 Basic Bioinformatics    

 ฐานข้อ มูลทาง ชีววิทยา  โครงส ร้างของ
ฐานข้อมูล เคร่ืองมือในการสืบค้นข้อมูล การเรียกหาและ
การวิเคราะห์ขอ้มูล การเปรียบเทยีบและการจัดเรียงล าดับ
ข้อมูลทางด้านดีเอ็นเอ โปรตีน การท านายโครงสร้างและ
หน้าท่ีของโปรตีน จโีนมของโปรคาริโอทและยูคาริโอท  
365335  เทคนิคปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา   

                 3(1-6-5) 
 Laboratory Techniques in Molecular  

 Biology 

 หลักการ ทฤษฎี วิธีการทางอณูชีววิทยา 
กระบวนการสกัดแยก การท าบริสุทธิ์และวิเคราะห์ อาร์
เอ็นเอ ดีเอ็นเอ และโปรตีน การท าปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอ
เรส การหาล าดับเบสของดีเอ็นเอ การวิเคราะห์การเกิดมิว
เตชัน การเตรียมดีเอ็นเอพาหะจากแบคทีเรีย การตัดต่อดี
เอ็นเอ การท าโคลนนิ่ง การผลิตโปรตีนลูกผสมและอีไลซา 
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365341  เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล์       3(1-6-5) 
 Techniques in Cell Culture 

 เทคนิคการเพาะเลีย้งเซลล์ปฐมภูมิ เซลล์เกาะ
พืน้ผวิ และเซลล์แขวนลอย การนับจ านวนเซลล์ การเจริญ
และการทดสอบความเป็นพิษของเซลล์ การปฏิสนธิใน
หลอดทดลอง การเก็บรักษาเซลล์และการประยุกต์ใช้ 

365351  ชีวเคมขีองผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  

               3(2-3-6) 
 Biochemistry of Natural Products  

 โครงสร้างและคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ที่
พบในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บทบาทในวิถีเม
แทบอลิซึม กลไกการออกฤทธิ์เชิงชีวเคมี คุณสมบัติเชิง
ป้องกันหรือบรรเทาความผิดปกติของโรค การเตรียมสาร 
การแยกสาร การระบุชนิด และการวิเคราะห์สารชีวภาพ
โดยเทคนิคทางชีวเคมี การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ดั้งเดิมในทอ้งถ่ินเพื่อป้องกันความผิดปกติทางชีวเคมี 

365361  ชีวเคมพีันธุศาสตร์                 3(2-3-6)  
 Biochemical Genetics 

 สารพันธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของสาร
พันธุกรรม กระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ การซ่อมแซมดีเอ็น
เอ ยีนและการแสดงออกของยีน กระบวนการถอดรหัส
และแปลรหัสพันธุกรรม กลไกควบคุมการแสดงออกของ
ยีนในโปรคาริโอตและยูคาริโอต เทคโนโลยีการดัดแปลง
สารพันธุกรรม การกลายพันธุร์ะดับยีนและการตรวจสอบ 

365371  ชีวเคมเีทคโนโลยี            2(2-0-4) 
 Biochemical Technology 

 เทคโนโลยีของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน 
เอนไซม์ ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การประยุกต์ใช้ชีวเคมีกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการหมักเบื้องต้น เทคโนโลยี
นาโน ชีวเคมีของกลิ่น รส และสารหอมเบื้องต้น นิติ
วิทยาศาสตร์เบื้องต้น  หัวข้อปัจจุบันเ ก่ียวกับชีวเคมี
เทคโนโลยี  
365390  ระเบียบวิธีวิจัย            3(2-3-6) 
 Research Methodology 

 หลักการท าวิจัยด้านชีวเคมี การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวสถิติ การเขียนโครงร่าง

งานวิจัย การคิดแบบวิทยาศาสตร์เชิงวิ เคราะห์  การ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ จริยธรรมการวิจัยในจุลชีพ 
สัตว์และมนุษย์ การน าเสนอผลงาน การเขยีนรายงาน การ
วิ เคราะห์และวิจารณ์บทความวิจัยจากบทความทาง
วิทยาศาสตร์  
365436  ชีวเคมขีองภาวะเครียดออกซเิดชัน  

               3(2-3-6) 
 Biochemistry of Oxidative Stress 

 โครงสร้างและสมบัติของอนุมูลอิสระ การ
สร้างสารอนุมูลอิสระ สารออกซิเจน และสารไนโตรเจนที่
ไวต่อการท าปฏิกิริยา การวัดปริมาณภาวะเครียดทาง
ออกซิเดชัน บทบาทของภาวะเครียดทางออกซิเดชันในโรค
ติดเช้ือและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความเสื่อมและชราของ
เซลล์ ชนิด โครงสร้าง สมบัติและการท างานของสารต้าน
อนุมูลอิสระ แหล่งสารต้านอนุมูลอิสระจากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
365437  ชีวเคมกีารกีฬาและการออกก าลังกาย 

               3(2-3-6) 
 Biochemistry of Sports and Exercise  

 บทบาทส าคัญของโครงสร้างทางเคมีและ
หน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิ
วคลีโอไทด์ การท างานของเอนไซม์ ชีวพลังงานศาสตร์ 
ฮอร์โมน โภชนาการเพื่อสุขภาพและการกีฬา เมแทบอลิซึม 

 

ในการออกก าลังกายและภาวะเครียดออกซิเดชันจากการ
ออกก าลังกาย  
365438  พิษวิทยาเชิงชีวเคมแีละการเกิดมะเร็ง 
               3(2-3-6) 
 Biochemical Toxicology and  

 Carcinogenesis 

 การดูดซึม การกระจาย และกลไกการออก
ฤทธิ์ของสารพิษ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของสารซี
โนไบโอติก ขบวนการบาดเจ็บและการตายของเซลล์ กลไก
การเกิดมะเร็ง วงจรเซลล์กับการเกิดมะเร็ง ยีนมะเร็ง ยีน
ต้านมะเร็ง วิถีสัญญาณของเซลล์มะเร็ง การอักเสบ การ
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รุกรานและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง โปรตีโอมิกส์
ในเซลล์มะเร็ง 
365442  เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี     3(1-6-5) 
 Biochemical Laboratory Techniques 

 การปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมี  ได้แก่  
เทคนิคการเตรียมสารละลาย การสกัดและวิเคราะห์
สารพฤษเคมีจากพืชทอ้งถ่ิน การท าปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอ
เรสเชิงปริมาณ การวิเคราะห์โปรตีน และเทคนิคปัจจุบัน
ทางชีวเคมี 

365472  ชีวเคมขีองเวชส าอาง           3(2-3-6) 
 Biochemistry of Cosmeceuticals 

 ลักษณะ สมบัติของเวชส าอาง การน ายาและ
เคร่ืองส าอางเข้าสู่ เซลล์เป้าหมาย กลไกการออกฤทธิ์
ระดับเซลล์และโมเลกุลของยาและสารออกฤทธิ์  การ
ตอบสนองของร่างกายต่อการใช้ยาและเคร่ืองส าอาง 
ประโยชน์และโทษของยาและเคร่ืองส าอาง สารธรรมชาติ 
และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม สุคนธบ าบัด 
และเทคโนโลยีการพัฒนายาและเคร่ืองส าอาง วัตถุที่ห้าม
ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง 
365491   สัมมนา                 1(0-3-2) 
 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นทางด้านชีวเคมี 

365492   การศึกษาอิสระ              6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้าข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การ
ทดลอง การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 
อภิปรายและการสรุปหัวขอ้ทางด้านชีวเคมี 

365493  การฝึกงาน               6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ  การเ รียน รู้  การเพิ่ มพู น
ประสบการณ์และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับชีวเคมีใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน การเขียน
รายงาน การน าเสนอ อภิปรายและการสรุปหัวข้อทางด้าน
ชีวเคมี

365494 สหกิจศึกษา               6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับชีวเคมี ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ อภิปรายและการสรุป
หัวข้อทางด้านชีวเคมี 

367200  สรีรวิทยาพื้นฐาน                    3(2-2-5) 
 Basic physiology   

 บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานของ
ร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ 
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย ตลอดจนการท างานร่วมกันของ
ระบบเหล่านีใ้นการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้
อยู่ภาวะปกติ 
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   

 บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานทั่วไปของ
ร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ 
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย และการท างานร่วมกันของระบบ
เหล่านี้ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ใน
ภาวะปกติ 
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367203  สรีรวิทยาเบ้ืองต้น                   2(2-0-4) 
 Introduction to physiology  

 สรีรวิทยาเบื้องต้นของร่างกายมนุษย์ในระบบ
ต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ การควบคุมอุณหภูมิกาย 
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และสรีรวิทยา
การออกก าลังกายและผูสู้งอายุ 
367204 หลักสรีรวิทยา                        4(3-3-8) 

 Principle of Physiology 

 หน้าท่ีและกลไกการท างานของระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท 
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้
ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

367205  สรีรวิทยา                           4(3-3-8) 
 Physiology 

 น้าที่ กลไกการท างานในสรีรวิทยาของเซลล์ 
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์  การควบคุม
อุณหภูมิในรา่งกายมนุษย์ 
367221 สรีรวิทยาการแพทย์ 1              3(2-3-6) 

 Medical Physiology I 

 ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น  ค ว า ม ห ม า ย  แ ล ะ
ปรากฎการณ์ต่างๆ การท างานของเนื้อเยื่อและอวัยวะของ
ร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ โดยแบ่งศึกษาเป็นระบบต่างๆ 
ตามล าดับ คอื สรีรวิทยาระดับเซลล์ ระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนือ้ และระบบหัวใจและหลอดเลือด 

367222 สรีรวิทยาการแพทย์ 2              4(3-3-8) 

 Medical Physiology II 

 ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น  ค ว า ม ห ม า ย  แ ล ะ
ปรากฎการณ์ต่างๆ ในการท างานของเนื้อเยื่อและอวัยวะ
ของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ โดยแบ่งศึกษาเป็นระบบ
ต่างๆ ตามล าดับ คอื ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์  การ

ควบคุมอุณหภูมิ และการศึกษาแบบบูรณาของการท างาน
ร่วมกันของระบบในร่างกายเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ใน
ภาวะปกติ 
368110   อาหารและโภชนาการพื้นฐาน 2(2-0-4) 
 Food and Basic Nutrition 

 ความส าคัญอาหารและโภชนาการ แนว
ทางการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู่ 
อาหารแลกเปลี่ยน มหโภชนาหารและจุลโภชนาหาร ความ
ต้องการพลังงานประจ าวัน  ฉลากอาหารและฉลาก
โภชนาการ ภาวะทุพโภชนาการ โภชนบ าบัดเบื้องต้น 
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 

368111   โภชนาการในวัฏจักรชีวิต          3(3-0-6) 
             Nutrition in Life Cycle 

 การเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการในแต่ละระยะ
ของวัฏจักรชีวิต ความต้องการพลังงาน สารอาหาร และ
การจัดอาหารให้เหมาะสมในแต่ละวัย ประกอบด้วย วัย
ทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผูใ้หญ่ ภาวะตั้งครรภ์และให้นมบุตร 
วัยชรา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระของแต่ละ
กลุ่มวัย โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
และโภชนาการการกีฬา และโภชนาการส าหรับนักมังสวิรัติ 
368200 โภชนบ าบัด            3(3-0-6) 
 Nutritional therapy  

 ความส าคัญของโภชนาการต่อการบ าบัดโรค 
ความต้องการพลังงานและสารอาหารในแต่ละวัย สมดุล
พลังงาน ภาวะทุพโภชนาการ กระบวนการดูแลทาง
โภชนาการ โภชนบ าบัดเบื้องต้น ความเช่ือและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินที่เก่ียวกับอาหารและสุขภาพ โภชนบ าบัดเบื้องต้น 
ส าหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่สัมพันธกั์บโภชนาการ 
368212 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร  
                                                          3(2-3-6) 
 Science of Cooking 

 โครงสร้างและสารประกอบทางเคมีในอาหาร 
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของ
อาหารก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการประกอบอาหาร 
การวิเคราะห์สารอาหาร การทดลองอาหารตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน 
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368213 หลักการประกอบอาหาร          3(2-3-6) 

 Principle of cooking  

 หลักในการประกอบอาหาร หลักการเลือก
และการจัดเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคและวิธีการในการช่ังตวง
อาหาร การใช้เคร่ืองปรุงรสและเคร่ืองเทศ การประกอบ
อาหารจากเนื้อสัตว์ การประกอบอาหารจากผักและผลไม้ 
การประกอบอาหารจากธัญพืชและแป้ง การประกอบ
อาหารจากน้ ามันและไขมัน เทคนิคการเลือกภาชนะและ
การจัดรูปแบบอาหาร 
368214    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
                              3(2-3-6) 
               Food Science and Technology 

 ทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตร์การ
อาหาร ลักษณะความส าคัญของการแปรรูปอาหาร 
วิทยาศาสตร์การอาหารของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและขณะประกอบอาหาร จุล
ชีววิทยาทางอาหารและการหมัก การรักษาคุณภาพของ
อาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของอาหาร การประเมิน
คุณภาพของอาหาร เทคโนโลยีการผลิตอาหาร การเน่า
เสียของอาหาร การใช้สารเคมีในการถนอมและการผลิต
อาหาร การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ภาชนะ
บรรจุอาหาร และการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

368315 โภชนาการมนุษย์และเมแทบอลิซึม  

                             3(3-0-6) 
               Human Nutrition and Metabolism 

 หลักการและความส าคัญของโภชนาการเชิง
ชีวเคมีในมนุษย์  ความส าคัญของสารอาหารต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ การย่อย การดูดซึม และใช้สารอาหาร
ในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงเชิงชีวเคมีของมหโภชนาหาร
และจุลโภชนาหาร เมแทบอลิซึมผสมผสาน ของเหลว
และอิเล็กโตรไลต์ในร่างกาย สมดุลพลังงาน ภาวะทุพ
โภชนาการและความผิดปกติเชิงชีวเคมี  และผลของ
สารอาหารต่อการส่งเสริมสุขภาพและการปอ้งกันโรค  

368316   อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร 
              2(1-3-4) 
              Food safety and Sanitation  

 หลักการสุขาภิบาลอาหาร เส้นทางการผลิต
อาหารให้ปลอดภัย การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ส าหรับงานบริการอาหาร สุขลักษณะของสถานที่และ
บุคคล การจัดการของเสีย  การดูแลรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ มาตรฐานอาหาร ขอ้ก าหนดด้านอาหาร  
368320    การประเมนิภาวะโภชนาการ   3(2-3-6) 
 Nutritional Assessment 

 หลักการและความส าคัญของการประเมิน
ภาวะโภชนาการ ปัญหาทุพโภชนาการของสารอาหารหลัก
และสารอาหารรอง วิธีการและเทคนิคการประเมินภาวะ
โภชนาการทั้งทางตรงและทางอ้อม เกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินทางโภชนาการในแต่ละบุคคล กลุ่ม และระดับ
ชุมชน การประเมินภาวะทางโภชนาการ โดยการวัดสัดส่วน
ร่างกาย การประเมินผลการตรวจทางชีวเคมี การประเมิน
ทางคลินิก การประเมินอาหารที่บริโภคและวิเคราะห์
คุณค่าทางโภชนาการของสารอาหาร การแปลผลข้อมูล
จากการประเมินทางโภชนาการ  
368321 โภชนาการและการก าหนดอาหาร  
                                                          3(2-3-6) 
             Nutrition and Dietetics 

  หลักการและความส าคัญของโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร อาหารทั่วไปในโรงพยาบาล อาหาร
เฉพาะโรค การค านวณรายการอาหารแลกเปลี่ยน การ
ก าหนดพลังงานและสารอาหาร การจัดอาหารส าหรับ
บุคคล การดัดแปลงอาหารตามภาวะรา่งกายและโรค  
368322    การจัดการการบริการอาหาร    3(2-3-6) 
 Food Service Management 

 แนวคิดพื้นฐานและหลักการบริหารงาน
บริการอาหาร การบริหารงานบุคคล การออกแบบแผนผัง
ครัว การวางแผนจัดท าเมนู การจัดซื้อวัตถุดิบอาหาร 
เลือกซือ้และการจัดเก็บอาหาร การเตรียมอาหาร การปรุง
ประกอบและการควบคุมการผลิตอาหาร การควบคุมบัญชี 
การควบคุมการจัดส่งอาหาร และการจัดการบริการ
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อาหารให้ถูกหลักโภชนาการในโรงพยาบาลหรือสถาน
ประกอบการ 
368323  การให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ  
                                                          3(2-3-6) 
              Nutritional Counseling 

 หลักการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ ทฤษฎี
การใหค าปรึกษา เทคนิคและวิธีการใหค าปรึกษาดาน
โภชนาการแกบุคคลและชุมชน การสื่อสารในที่สาธารณะ
และการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การใหค าปรึกษาทาง
โทรศัพท์  การให้ ค าปรึกษาในแต่ละช วงวัย  การให้
ค าปรึกษาส าหรับโรคเร้ือรังและโรคที่สัมพันธ์กับทุพ
โภชนาการ  
368324   จรรยาบรรณทางวิชาชีพนักโภชนาการ  
 และนักก าหนดอาหาร               1(1-0-2) 
 Professional Ethics of Nutritionists and 

  Dietitians 

    บทบาท สมรรถนะ และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของนักก าหนดอาหาร ขอบเขต ความรับผิดชอบ
ของนักก าหนดอาหารในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน มรรยาทวิชาชีพ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
จริยธรรมวิชาชีพที่ เ ก่ียวข้องด้านโภชนาการและการ
ก า หนดอาหาร  คว ามส า คัญของ จ ริย ธ ร ร มแล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  จริยธรรมของผู้ ให้บริการด้าน
สุขภาพ  
368325 โภชนาการชุมชน                     3(2-3-6) 
 Community Nutrition  

 การวินิจฉัยโภชนาการชุมชนและระบาดวิทยา 
การประเมินสถานการณ์ทางโภชนาการโดยรวมของ
ประเทศและชุมชน ปัจจัยของการเกิดปัญหาโภชนาการ
และการปอ้งกัน การประยุกต์ใช้วิธีการทางโภชนาการ เพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโภชนาการ แนวทางส าหรับการ
ให้ค าแนะน า ควบคุม ป้องกัน ติดตาม และแก้ไขปัญหา
โภชนาการ 

368330    ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-3-6) 
              Research Methodology 

 ความหมายและประเภทการวิจัยในสาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ แนวคิดวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
กระบวนการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การใช้
โปรแกรมส าเ ร็จ รูปในการวิจัย  การวิ เคราะห์  การ
ประเมินผล การอ่านรายงานการวิจัยอย่างเป็นระบบตาม
ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย 

368331    การฝึกประสบการณ์โภชนาการชุมชน 

                           ไม่น้อยกว่า 150 ช่ัวโมง 
 Field Experience in Community 

  Nutrition 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และทักษะในงานโภชนบ าบัดและให้ความรู้ด้านโภชนาการ 
และงานอื่นที่เก่ียวขอ้งกับโภชนาการในชุมชน 

368332    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการ 
 และการก าหนอาหาร  
                                         ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง 
   Field Experience in Nutrition and 

  Dietetics         

 การฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ทักษะด้านโภชนคลิ
นิก โภชนาการชุมชน และการบริหารจัดการอาหารใน
โรงพยาบาล 

368340   การก าหนดอาหารอาเซยีน       3(2-3-6) 
 Asian Food Dietetics  

 ค าจ า กัดความและแนวคิดพื้ นฐานของ
วัฒนธรรม วิวัฒนาการอาหารและการรับประทานอาหาร 
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มอาเซียน อาหารกับ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อาหารประจ าชาติอาเซียน 
ส่วนประกอบและวิธีการปรุงประกอบอาหารในอาเซียน 
ปัจจัยที่มีความเก่ียวขอ้งกับการก าหนดอาหารของอาเซียน 

368341 โภชนาการส าหรับนักกีฬา        3(2-3-6) 
              Sports Nutrition 

 บทบาทของมหโภชนาหารและจุลโภชนาหาร 
ผลกระทบของน้ า สารน้ า วิตามนิและเกลือแร่ต่อสมรรถนะ
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ของร่างกาย อาหารและโภชนาการในช่วงฝึกซ้อม ช่วง
แข่งขัน และช่วงการฟื้นตัวหลังออกก าลังกาย ข้อค านึง
ทางด้านโภชนาการส าห รับนัก กีฬาแต่ละประ เภท 
โภชนาการและวิธีการช่วยเพิ่มสมรรถนะทางการกีฬา และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับการกีฬา 
368342  ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ    3(2-3-6) 
   Health Food Products  

 ความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
ชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใน
ท้องตลาด ความรู้เก่ียวกับการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คุณค่าทางโภชนาการและการ
ให้ความรู้ของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค ผลการใช้ผลิตภัณฑ์
ต่อสุขภาพและผลข้างเคียง  งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ กฎหมายการใช้ผลิตภัณฑ์  
368343  องค์การและการจัดการ            3(2-3-6) 
   Organization and Management  

 ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ 
เก่ียวกับองค์การหลัก และวิธีการจัดองค์การ การก าหนด
อ านาจหน้าที่ในองค์การ หลักการและหน้าที่ของการ
จัดการ การวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู้น าและการจูง
ใจ การติดตามและควบคุม พฤติกรรมองค์การ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง  
368344 โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ       3(2-3-6) 
   Nutrition for Aging 

 สถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทย ปัญหา
สุขภาพของผู้สูงอายุ  ปัญหาโภชนาการของผู้สูงอายุ  
ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับผู้สูงอายุ การดูแลอาหาร
บริโภคในผู้สูงอายุ บทบาทของครอบครัว ชุมชน สถาน
บริการสาธารณสุขเพื่อการด าเนินงานโภชนาการของ
ผู้สูงอายุ ความต้องการพลังงานและสารอาหารที่จ าเป็น
พิเศษส าหรับแต่ละช่วงอายุของวัยชรา การประเมินภาวะ
โภชนาการในผู้สูงอายุ การวิเคราะห์อิทธิพลของวิตามิน 
และอาหารเสริมส าหรับผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์สมุนไพร
เพื่อรักษาโรค อาหารและความเช่ือดั้งเดิม  

368426 โภชนาการทางคลินิก           3(2-3-6) 
               Clinical Nutrition 

 ความสมดุลระหว่างการได้ รับและความ
ต้องการสารอาหารในภาวะเจ็บป่วย ความสัมพันธร์ะหว่าง
โภชนาการ กับโรคห รือการ เจ็ บป่ วย  ภาวะวิ กฤต 
กระบวนการดูแลทางโภชนาการ บันทึกแผนการดูแลทาง
โภชนาการ การให้โภชนบ าบัดทางระบบทางเดินอาหาร 
การให้อาหารทางสายให้อาหาร การให้โภชนบ าบัดทาง
หลอดเลือดด า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับยาที่ให้
ผ่านระบบทางเดินอาหารและหลอดเลือดด า ผลิตภัณฑ์
อาหารทางการแพทย์ โภชนาการทางเลือกที่สัมพันธ์กับ
โรค ค าศัพท์ทางการแพทย์ที่ เก่ียวข้องกับอาหารและ
โภชนาการ 
368427 โภชนบ าบัดทางการแพทย์        3(2-3-6) 
               Medical Nutrition Therapy  

 หลักการและความส าคัญของการให้โภชน
บ าบัดทางการแพทย์ การให้โภชนบ าบัดทางการแพทย์
ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรคพันธุกรรมเมตา
บอลิก ภาวะขาดสารอาหาร เมตาบอลิกซินโดรม โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะความ
ผิดปกติของไขมันในเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าต์ 
โรคตับและตับอ่อน โรคไต โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคมะเร็ง โรคเอชไอวี/เอดส์   
368433   ปัญหาพิเศษทางอาหารและโภชนาการ 
                              1(0-3-2) 
 Special Problem in Food and Nutrition 

 การศึกษาปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ 
การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล 
การอภิปรายและสรุปผล การเขียนรายงานและน าเสนอ
ผลงานวิจัย  
368434    สัมมนา                            1(0-2-1) 
                Seminar  

 การน าเสนอและอภิปรายผลในประเด็น
ปัญหาหรือได้รับความสนใจทางด้านโภชนาการหรือการ
ก า หนดอาหารจากการสืบค้ นจากแหล่ งข้ อ มูลที่
หลากหลาย โดยใช้ข้ันตอนและกระบวนการจัดสัมมนา 
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368435   การฝึกงานด้านโภชนาการและ 

 การก าหนดอาหาร                 6 หน่วยกิต 

 Professional Training in Nutrition and  

 Dietetics 

                         (ไม่น้อยกว่า 400 ช่ัวโมง) 
รายวิชาบังคับก่อน : 368331 การฝกึประสบการณ์ 

  โภชนาการชุมชน 

   368332 การฝกึประสบการณ์ 
  วิชาชีพโภชนาการและการ          
  ก าหนอาหาร     

Prerequisite : 368331 Field Experience in 

  Community Nutrition 

   368332Field Experience in 

  Nutrition and Dietetics 

 ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ  เ รี ย น รู้  แ ล ะ เ พิ่ ม พู น
ประสบการณ์ทางวิชาชีพในงานโภชนบริการ โภชนบ าบัด
ทางการแพทย์  การให้ค าปรึกษาและให้ความ รู้ด้าน
โภชนาการในระดับชุมชนและบุคคล และงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง
กับโภชนาการในโรงพยาบาลและองค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน 

368436  การศึกษาอิสระ          6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

  การตั้งค าถามวิจัย การค้นคว้า การรวบรวม
ขอ้มูล  การวิเคราะห์ การเขยีนรายงาน   การน าเสนอ และ
การอภิปรายในหัวข้อทางด้านโภชนาการหรือการก าหนด
อาหารทางการแพทย์ 
368437   สหกิจศึกษา          6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และทักษะในงานที่เก่ียวขอ้งกับโภชนาการหรือการก าหนด
อาหารในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ 
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

381110 บทน าวิชาชพีกายภาพบ าบัด      1(1-0-2) 
 Introduction Physical Therapy 

 ประวัติ และแนวคิดพื้ น ฐานของวิ ช า ชีพ
กายภาพบ าบั ด  บทบาทความ รับผิด ชอบขอ งนั ก

กายภาพบ าบัด ความรู้เบื้องต้นงานกายภาพบ าบัดในระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต เด็ก ชุมชน การฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นพืน้ฐาน
ในชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารทาง
การแพทย์ หลักการน าเสนอผลงาน การสร้างเครือข่าย 
บทบาทของทีมสหวิชาชีพ อัตลักษณ์บัณฑิตกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลัยพะเยา หลักเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล 
หลักการดูแลปอ้งกันให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนและการ
ช่วยชีวิตขั้นพืน้ฐาน 

381210 การประเมนิความแข็งแรงกล้ามเนื้อ 

 และช่วงการเคล่ือนไหวของข้อต่อ 

                                                          3(2-3-6) 
 Assessment of Muscle Strength and 

  Joint Range of Motion 

 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นของข้อต่อและ
กล้ามเนื้อ หลักการในการตรวจและทดสอบก าลังของ
กล้ามเนื้อใบหน้า รยางค์บนและล่าง และแกนกลาง การ
วัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ ภายในร่างกาย การ
ประเมินความยาวของกล้ามเนื้อ และการคล าเนื้อเยื่ออ่อน
และปุม่กระดูก 

381211 ชีวกลศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย์ 
                                            2(1-2-3) 
 Biomechanics of Human Movement 

 การน าหลักการทางชีวกลศาสตร์มาประเมิน
สภาวะของร่างกายในขณะอยู่นิ่งและเคลื่อนไหว การ
วิเคราะห์การเคลื่อนไหว ท่าทางต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
การทรงท่า การเดิน และการเคลื่อนไหวของข้อต่อทั้งใน
ภาวะปกติและผิดปกติ หลักการพื้นฐานทางการยศาสตร์
ในการวิเคราะห์ และประเมินสถานที่ท างานและท่าทาง
ของร่างกายที่เหมาะสม 

381212 สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อ 

 การบ าบัด                            2(1-3-4) 
 Physical Performance and Therapeutic  

 Massage 

 ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ และ
วิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ การวัดสัดส่วน
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ของร่างกาย ความแข็งแรง ความทนทาน และพลังของ
กล้ามเนื้อ ความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ความอ่อนตัว ความเร็ว ความแคล่วคล่องว่องไว สมดุล
การทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ ทฤษฎี เทคนิค ข้อ
บ่งช้ี ข้อห้าม ข้อควรระวัง และประโยชน์ของการนวด การ
นวดสวีดิช การนวดไทย การประยุกต์การนวดส าหรับการ
รักษาทางกายภาพบ าบัด การนวดน้ ามัน สุคนธบ าบัด การ
นวดกดจุด การนวดทารก การนวดสตรีมีครรภ์ และการ
ท าสปา 
381220 การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 1 
                                                           2(1-3-4) 
 Exercise Therapy I  

 หลักพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรมการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อป้องกัน
การยึดติดของข้อ กล้ามเนื้อฝ่อลีบและกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
หดสั้น เพิ่มความแข็งแรง ก าลังและความทนทานของ
กล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบหายใจ
และไหลเวียนโลหิต เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย เพิ่มการ
ประสานสัมพันธส์่วนต่างๆ ของร่างกาย เพิ่มความสามารถ
ในการทรงตัว การออกก าลังกายเพื่อความผอ่นคลาย การ
ออกก าลังกายโดยใช้อุปกรณ์ การออกก าลังกายแบบกลุ่ม
โดยใช้กิจกรรม การออกก าลังกายเพื่อป้องกันและรักษา
กลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรม 

381230 การบ าบัดด้วยความร้อนและความเย็น 

                                            2(1-3-4) 
 Thermotherapy 

 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น คลื่น
เหนือเสียง รังสีอัลตร้าไวโอเลต รังสีอนิฟาเรด แสงเลเซอร์ 
คลื่นไมโคร คลื่นสั้น และเคร่ืองมือไฟฟ้าทางกายภาพบ าบัด
อื่นๆ การเลือกวิธีการรักษาและเคร่ืองมือให้เหมาะสมกับ
สภาพผู้ป่วย การบ ารุงรักษา และการตรวจสอบแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นเก่ียวกับเคร่ืองมือ 

381301 สรีรวิทยาการออกก าลังกายส าหรับ 

 กายภาพบ าบัด           2(2-0-4) 
 Exercise Physiology for Physical Therapy 

 การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยา
ของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้
ทอ่ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบอื่นๆ ในร่างกายมนุษย์ที่มีต่อ
การออกก าลังกาย สารอาหาร การสร้างพลังงาน และ
หลักการฝกึต่างๆ ที่เหมาะสมส าหรับกายภาพบ าบัด  
381313 อุปกรณ์ช่วยและการเคล่ือนย้าย 

                                                           2(1-3-4) 
 Assistive Devices and Transferring 

 หลักการพื้นฐานและเทคนิคการเคลื่อนย้าย 
การวัด การเลือกใช้ และวิธีการใช้เคร่ืองช่วยเดินและ
รถเข็นนั่ง  ชนิดและประเภทของแขนขาเทียม และกาย
อุปกรณ์ การใส่และการประเมินสภาพผู้ป่วยที่ต้องใส่
อุปกรณ์เทยีมหรืออุปกรณ์เสริม การพันผา้ยืด  
381321  การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย 2  

                                                           2(1-3-4) 
 Exercise Therapy II 

 การบ าบัดด้วยการออกก าลังกายในสตรีมี
ครรภ์ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด ระบบ
ไหลเวียนโลหิตและน้ าเหลือง ภาวะปวดคอ ข้อไหล่ และ
หลัง การออกก าลังกายเพื่อปรับปรุงท่าทางที่ผดิปกติ เพื่อ
กระตุ้นการท างานของการประสานสัมพันธ์ของระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ เทคนิคเฉพาะและการประยุกต์ใช้ 
ธาราบ าบัดและการออกก าลังกายในน้ า 
381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า            2(1-3-4) 
 Electrotherapy 

 ลั กษณะขอ ง ก ร ะ แส ไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ใ นทา ง
กายภาพบ าบัด การวินิจฉัยด้วยวิธีทางไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ
และเส้นประสาท การปอ้นกลับทางชีวภาพ หลักการรักษา
ด้วยกระแสไฟฟ้าความถ่ีต่ า และความถ่ีปานกลาง เช่น 
การชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ การลดปวด และการ
เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ผลทางสรีรวิทยา ข้อบ่งช้ี ข้อ
ห้ า ม แ ล ะ ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง ใ นก าร ใ ช้ ไ ฟฟ้ า เ พื่ อ รั กษา 
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กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อ
รักษา การเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม และการตรวจสอบ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเคร่ืองมือ  
381340 การบ าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง     2(1-3-4) 
 Manipulative Therapy 

 หลักในการจัด ดัด ดึงข้อต่อในผู้ป่วยระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ ความหมายของสัญลักษณ์และการ
บันทึก ระดับการเคลื่อนไหว ผลการรักษา ขอ้บง่ช้ี ขอ้ห้าม
และข้อควรระวัง การเคลื่อนไหวระบบประสาท การ
ประยุกต์ และเลือกใช้เทคนิคการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วย
ที่มีปัญหาการเจ็บปวด และจ ากัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
แขน ขา และกระดูกสันหลัง 
381341 กายภาพบ าบัดในระบบโครงร่าง 
 และกล้ามเนื้อ 1           3(2-2-5) 
 Musculoskeletal Physical Therapy I 

 สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง 
การด าเนินโรค หลักการซักประวัติ ตรวจประเมินและการ
รักษาทางกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ
กระดูกสันหลัง แขนและขา ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ 
ความผิดปกติของข้อจากโรครูมาโตโลยี และภาวะกระดูก
พรุน กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก เพื่อการวินิจฉัย 
การวิเคราะห์ปัญหา การตั้งเป้าหมายในการรักษา การ
วางแผนการรักษาโดยวิธีการทางกายภาพบ าบัด การ
พยากรณ์โรค และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคที่
เก่ียวกับกระดูกและกล้ามเนือ้ 

381342 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 1  

                                                          3(2-2-5) 
 Neurological Physical Therapy I 

 สาเหตุ พยาธสิภาพ อาการ อาการแสดง การ
ด าเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การปอ้งกัน การพยากรณ์โรค 
การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ผูป้ว่ยที่มีพยาธิ
สภาพที่หลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บที่สมอง การฟื้น
ตัวของระบบประสาท การควบคุมและการเรียนรู้การ
เคลื่อนไหว กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ าบัด การวิเคราะห์

ปัญหา และการวางแผนการรักษา วิธีการรักษาฟื้นฟูทาง
กายภาพบ าบัด  
381343 กายภาพบ าบัดในระบบทางเดินหายใจ 

 และไหลเวียนโลหติ 1           3(2-2-5) 
 Cardiopulmonary Physical Therapy I 

 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ 
และพยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ การแปลผล
ทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัยทรวงอก อุปกรณ์ส าหรับ
บ าบัดด้วยออกซิเจน เคร่ืองช่วยหายใจและการหย่า
เคร่ืองช่วยหายใจ การรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ ซัก
ประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยทางกายภาพบ าบัด รวมถึง
การวิเคราะห์สรุปปัญหา วางแผนการรักษา และการรักษา
ด้วยเทคนิคทางกายภาพบ าบัดด้วยกระบวนตัดสินใจทาง
คลินิก 

381344 กายภาพบ าบัดในเด็ก 1           3(2-2-5) 
 Pediatric Physical Therapy I 

 พัฒนาการและการเจริญเติบโต ก่อน  ขณะ 
และหลังคลอด พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ปฏิกิริยา
ดั้งเดิม และปฏิกิริยาอัตโนมัติ สาเหตุ พยาธิสภาพของโรค 
อาการและอาการแสดงในผู้ป่วยเด็ก โรคทางระบบ
ประสาทและระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ การตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ าบัด ตลอดจนการ
วิเคราะห์และสรุปปัญหา วางแผนการรักษา และให้การ
รักษาเบื้องต้นทางกายภาพบ าบัด โดยใช้กระบวนการคิด
และตัดสินใจทางคลินิก   
381345 กายภาพบ าบัดในระบบโครงร่าง 
 และกล้ามเนื้อ 2           3(2-2-5) 
 Musculoskeletal Physical Therapy II 

 สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง 
การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์และทาง
กายภาพบ าบัดในผูป้ว่ยกระดูกหัก เอ็นขาด ขอ้เคลื่อน การ
ตัดแขน ขา และกระดูกสันหลังคด รวมถึงออร์โธปิดิกส์
และกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปลี่ยน
ขอ้เขา่และขอ้ตะโพกเทยีม ภาวะแทรกซ้อน ขอ้ห้ามและข้อ
ควรระวังในการรักษา ตลอดจนการแปลผลรังสีวินิจฉัยใน
ผูป้ว่ยกระดูกหัก ขอ้เคลื่อน และเปลี่ยนขอ้เทยีม 
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381346 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 2  

                                                          3(2-2-5) 
 Neurological Physical Therapy II 

 สาเหตุ พยาธสิภาพ อาการ อาการแสดง การ
ด าเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การปอ้งกัน การพยากรณ์โรค 
การฟื้นตัว การตรวจประเมินวินิจฉัย และการรักษาทาง
การแพทย์ ใ นผู้ ป่ ว ย ที่ มี ก า รบ าด เ จ็ บที่ ไ ขสั น หลั ง 
เส้นประสาทส่วนปลาย รอยต่อระหว่างเส้นประสาทและ
กล้ามเนือ้ โรคของกล้ามเนื้อ ความผิดปกติอื่นๆ ทางระบบ
ประสาท การอ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีทางรังสีวิทยา 
กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก การตรวจประเมินวินิจฉัย 
การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา วิธีการรักษา 
และฟื้นฟูทางกายภาพบ าบัด หลักการรักษาทางอรรถ
บ าบัด กิจกรรมบ าบัด และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
โดยชุมชน 

381347 กายภาพบ าบัดในระบบทางเดินหายใจ 

 และไหลเวียนโลหติ 2           3(2-2-5) 
 Cardiopulmonary Physical Therapy II 

 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ 
พยาธสิรีรวิทยา การด าเนินโรค การวินิจฉัยโรค การรักษา
ทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคหัวใจและไหลเวียนโลหิต การ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การทดสอบความทนทานของหัวใจ
และปอด การตรวจร่างกายและการรักษาฟื้นฟูทาง
กายภาพบ าบัดที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยทางระบบหัวใจและ
ไหลเวียนโลหิต ผู้ป่วยหนักในหออภิบาล ผู้ป่วยทางอายุรก
รรม ผู้ป่วยทางศัลยกรรม ผู้ป่วยทางระบบประสาท ผู้ป่วย
เด็ก การทดสอบสมรรถภาพปอด การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ปอดและหัวใจ และการจ าลองสถานการณ์ผูป้ว่ย 

381348 กายภาพบ าบัดในเด็ก 2            2(1-3-4) 
 Pediatric Physical Therapy II  

 พัฒนาการของระบบหัวใจ หลอดเลือด และ
ระบบหายใจ สาเหตุ พยาธิสภาพของโรค อาการและ
อาการแสดง  ของโรคทางระบบหัวใจและหายใจ โรคทาง
พันธุกรรม และความผิดปกติอื่นๆ ที่พบบ่อยในเด็ก การ
ตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ าบัด ร่วมกับการ
อ่านบันทึกรายงานทางการแพทย์และการใช้แบบทดสอบ

เพื่อประเมินพัฒนาการ ตลอดจนวิเคราะห์และสรุปปัญหา 
วางแผนการรักษา การให้การรักษาเบื้องต้น รวมท้ังการใช้
อุปกรณ์เคร่ืองช่วยที่เก่ียวข้องทางกายภาพบ าบัด โดยใช้
กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การส่งเสริม
พัฒนาการทัง้ด้านร่างกายและจติใจภายใต้แนวคิดของการ
ท างานเป็นทีมสหวิชาชีพ 

381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 1  

                                                           1(0-4-2) 
 Practice in Physical Therapy I 

 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัดขั้นพื้นฐาน 
สังเกตการณ์งานกายภาพบ าบัด ฝึกปฏิบัติศิลปะการเข้า
หาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ และการสืบค้น
ขอ้มูลทางการแพทย์ของผูป้ว่ย  
381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 2  

                                                          2(0-6-3) 
 Practice in Physical Therapy II 

 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัดขั้นพื้นฐาน 
สังเกตการณ์งานกายภาพบ าบัด ฝึกปฏิบัติเทคนิคการเข้า
หาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ การสืบค้นข้อมูล
ทางการแพทย์ของผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การวางแผน
การรักษาเบื้องต้น และการเขยีนรายงาน 

381352 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 3  

 (ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง)      3(0-35-18) 

 Practice in Physical Therapy III  

 การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยเน้น
กระบวนการทางกายภาพบ าบัด อันประกอบด้วย การซัก
ประวัติ รวบรวมข้อมูล ตรวจร่างกาย การประเมินผลการ
ตรวจ  การวินิจฉัย   การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการ
รักษา  ให้การรักษาฟื้นฟู  ประเมินผลการรักษาและ
ป รับ เปลี่ ย น โปรแกรมการ รักษา ให้ ผู้ ป่ ว ย อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพด้วยกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก  
และการเขยีนรายงานผูป้ว่ย   
381360 ระเบียบวิธีวิจัย           2(2-0-4) 
 Research Methodology  

  ความหมาย หลักการ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้
ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้สถิติ
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ในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงร่าง
งานวิจัยและการน าเสนอโครงร่างงานวิจัย 

381370 กายภาพบ าบัดในชุมชน 1          2(1-3-4) 
 Physical Therapy in Community I 

 หลักทฤษฎีเก่ียวกับกายภาพบ าบัดชุมชน 
ระบาดวิทยาเบื้องต้น การตรวจประเมินและการคัดกรองผู้
พิการ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับกายภาพบ าบัดชุมชน  ระบบ
บริการสุขภาพชุมชนและการควบคุมมาตรฐานการ
ให้บ ริการ การวินิจ ฉัย ชุมชน โดย ชุมชน มีส่วน ร่ วม 
อารยสถาปัตย์ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการดูแล
ผู้ป่วยในชุมชน เคร่ืองมือศึกษาชุมชน การเขียน การ
น าเสนอ การด าเนินการ และการประเมินโครงการบริการ
วิชาการในชุมชน การประยุกต์ใช้ทักษะผสมผสานในการ
ปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด 4  

 (ไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง)      5(0-35-18) 

 Practice in Physical Therapy IV  

      การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง โดยเน้นการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การ
วิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและให้การรักษา การฟื้นฟู 
การติดตามผลการรักษาและการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการ
รักษาในผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก รวมถึงการ
ส่งเสริมสุขภาพและการปอ้งกันภาวะผิดปกติของประชาชน
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยจิตบริการ และศึกษาการ
บริหารงานทางกายภาพบ าบัด  
381461 สัมมนาทางกายภาพบ าบัด        1(0-3-2) 
 Seminar in Physical Therapy 

 การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา การอ่าน
และวิพากษ์บทความทางวิชาการหรืองานวิจัยทาง
กายภาพบ าบัดใหม่ๆ ในเชิงวิเคราะห์ ทักษะในการน าเสนอ
ในที่ประชุมเชิงวิชาการ การมีส่วนร่วมในการฟังและการ
เสนอแนวคิดเชิงอภิปราย น าไปสู่เหตุผลในการเลือกการ
รักษาทางกายภาพบ าบัดที่มีประสิทธิภาพ 

381462 ภาคนิพนธ์                             1(0-3-2) 
 Term Paper    

   การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิ เคราะห์ผล 
รายงานผล การอภิปรายและสรุปผล น าเสนอผลงานวิจัย 
และการน าเสนองานวิจัย 

381471 กายภาพบ าบัดในชุมชน 2         1(0-3-2) 
 Physical Therapy in Community II  

             ปฏิบัติ การส า รวจปัญหา ชุมชน  การใ ช้
เคร่ืองมือส ารวจชุมชน เวทีประชาคม น าเสนอปัญหา การ
เขียนโครงการ การด าเนินโครงการ การประเมินผล
โครงการ การเยี่ยมบ้าน การดูแลสุขภาพที่บ้าน และการ
สร้างนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผูป้ว่ยในชุมชน  
381480 กายภาพบ าบัดในการกีฬา         2(1-2-3) 
 Physical Therapy in Sports 

 บทบาทของนักกายภาพบ าบัดทางการกีฬา 
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา การ
บาดเจ็บจากการเล่นกฬีา การปฐมพยาบาลขา้งสนาม การ
ตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบ าบัดในนักกีฬาและ
การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การรักษาและ
การฟื้นฟูสภาพร่างกายนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ เคร่ืองดื่ม
โภชนาการส าหรับนักกีฬา ยาและสารต้องห้ามในการกีฬา 
และกีฬาส าหรับคนพิการ 
381481 กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ   2(2-0-4) 
 Physical Therapy in Special Conditions 

 การดูแลทางกายภาพบ าบัดในผูท้ี่เป็นโรคอ้วน 
กลุ่มอาการอ้วนลงพุง ผู้ป่วยโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยโรคไต 
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาระบบการทรงตัว ผู้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บซ้ าซาก
จากการท างาน ผูป้ว่ยที่ถูกไฟไหม้น้ าร้อนลวก ผูป้ว่ยจติเวช 
ผูท้ี่สูบบุหร่ี ผูป้ว่ยมะเร็ง ผูป้ว่ยมะเร็งเต้านม เพศศึกษาและ
การดูแลแบบประคับประคองในผู้ปว่ยระยะสุดทา้ย สาเหตุ 
พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง และภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ ท่ีตามมา
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381482 การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชพี  

                                                           2(2-0-4) 
 Administration and Professional Ethics 

 นโยบายทางด้านสาธารณสุข หลักการและ
ทฤษฎีของการบริหารงานเบื้องต้น การจัดตั้งและบริหาร
หน่วยงานกายภาพบ าบัดในองค์กรต่างๆ ของระบบ
สาธารณสุขทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน การบริหาร
จัดการคลินิกกายภาพบ าบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
การพัฒนาคุณภาพงาน รวมถึงการจัดการความ รู้  
จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทวิชาชีพ ขอบเขตการท างาน 
การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการประสานงาน
ระหว่างบุคลากรที่เก่ียวข้อง พระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พระราชบัญญัติวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
มาตรฐานการบริการกายภาพบ าบัด ค าประกาศสิทธิของ
ผู้ป่วย ระบบสุขภาพ และนโยบายการประกันสุขภาพของ
ประเทศ 

381483 กายภาพบ าบัดในสุขภาพสตรี 
 และผู้สูงอายุ           2(2-0-4) 
 Physical Therapy in Woman Health and  

 Geriatrics 

 สุขภาพสตรีตลอดช่วงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างการตั้งครรภ์ รูปแบบการคลอด การจัดการและ
ดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะคลอดและหลังคลอด โรค
ทางนรีเวชเก่ียวข้องกับการรักษาทางกายภาพบ าบัด 
ทฤษฎีความชรา การปัญหาสุขภาพและการทดสอบ
สมรรถภาพในผู้สูงอายุ การให้ค าแนะน าและการดูแลทาง
กายภาพบ าบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีในสตรีวัยต่างๆ และ
ผูสู้งอายุ 
381484 กายภาพบ าบัดกับความงาม      3(2-2-5) 
 Aesthetic Physical Therapy 

         กายภาพบ าบัดเพื่อความงาม การดูแลความ
งามแบบองค์รวม การใช้เคร่ืองมือเพื่อสุขภาพผิวขั้น
พื้นฐาน การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดี การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ แนวคิดการ
ดูแลสุขภาพและความงามแบบไทย 

381485 กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยเบาหวาน 

                                                          3(2-2-5) 
 Physical Therapy in Diabetes Mellitus 

         สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินัจฉัย 
สรีรวิทยา การรักษาทางการแพทย์ การรักษาทางเลือก 
โภชนาการ กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ของเท้า 
พยาธิสรีรวิทยาของปัญหาเท้า การตรวจประเมินเท้า เล็บ 
หนังแข็ง แผล อุปกรณ์ท าแผล รองเท้า กายอุปกรณ์ การ
ให้ความรู้และการออกก าลังกายในผูป้ว่ยเบาหวาน 

382101 เทคโนโลยีและเคร่ืองมือทางเทคนิค 

 การแพทย์                            1(0-3-2) 
 Technology and Instruments in Medical  

 Technology 

 ปฏิบัติการและความรู้เ ก่ียวกับหลักการ
ท างาน องค์ประกอบส าคัญ วิธีการใช้งาน การบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือตามยุคสมัยปัจจุบัน และความรู้เก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหมท่างเทคนิคการแพทย์ 
382102 พื้นฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์   
                                                           2(1-3-4) 
 Fundamental of Medical Technology 

 วิวัฒนาการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์บทบาท
และคุณลักษณะของนักเทคนิคการแพทย์ การท างาน
ร่วมกับสหวิชา ชีพหลักการและเทคนิคพื้นฐานทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เทคนิคปลอดเช้ือ การ
เตรียมน้ ายา อันตรายต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ การป้องกัน
และการแก้ไข การปอ้งกันแบบครอบจักรวาล  
382203 เทคนิคพื้นฐานทางอณูชวีวิทยา  

                                                           2(1-3-4) 
 Basic Techniques in Molecular Biology 

 เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา ได้แก่ การ
แยกสกัดกรดนิวคลีอิก การเพิ่มจ านวนกรดนิวคลีอิก  
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสขั้นสูง  การวิ เคราะห์ด้วย
เอนไซม์ตัดจ าเพาะ การโคลนนิ่ง การตรวจหาล าดับดีเอ็น
เอ ชีวสารสนเทศ การแยกกรดนิวคลีอิกและโปรตีนด้วย
กระแสไฟฟ้า เทคนิคไฮบริไดเซช่ันส าหรับกรดนิวคลีอิก 
การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ 
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เทคโนโลยีไมโครอะเรย์ โพลิมอฟิซมึของยีนมนุษย์และการ
ประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัย และการประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางอณูชีววิทยาเพื่อตรวจวินิจฉัยทางคลินิก 

382211 เคมคีลินิก 1            3(2-3-6) 
 Clinical Chemistry I 

 เทคนิคพื้นฐานในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
คลินิก เคร่ืองแก้ว การค านวณเพื่อเตรียมสารละลายและ
บัฟเฟอร์ หลักการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ สเปกโตรโฟโตเมทรี 
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลกลูโคส โปรตีน ไขมัน 
การท างานของเอนไซม์ โครมาโตกราฟี และไฟฟ้าเคมี 

382221 โลหติวิทยาพื้นฐาน            2(1-3-4) 
 Basic Hematology 

 โลหิตวิทยาเก่ียวกับการก าเนิด  ลักษณะ 
ส่วนประกอบ และหน้าที่ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว 
และเกล็ดเลือด ลักษณะเฉพาะและความส าคัญของเม็ด
เลือดชนิดต่างๆ ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคการเจาะเลือด 
การใช้สารกันเลือดแข็งทางโลหิตวิทยา การใช้เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา การตรวจนับเม็ด
เลือดชนิดต่างๆ การวัดความเข้มข้นของเลือดและปริมาตร
เม็ดเลือดแดงอัดแน่น การเตรียมฟิล์มเลือดและการย้อมสี 
การจ าแนกเซลล์ชนิดต่างๆ ในฟิล์มเลือดและไขกระดูก 
การประเมินปริมาณเกล็ดเลือดและการปรับค่าเม็ดเลือด
ขาว 
382231 จุลชีววิทยาคลินิก 1           3(2-3-6) 
 Clinical Microbiology I 

 เช้ือแบคทีเรียก่อโรคท่ีส าคัญทางการแพทย์ใน
กลุ่มแอโรบ แอนแอโรบ แบคทีเรียช้ันสูง ริกเก็ตเซีย คลา
มัยเดีย มัยโคแบคทีเรียม และมัยโคพลาสมาระบาดวิทยา 
ลักษณะรูปร่าง การเพาะเช้ือ คุณสมบัติทางชีวเคมี พยาธิ
ก า เ นิ ด อ าการทา งคลิ นิ ก  กา รต รวจวิ นิ จ ฉั ยทา ง
ห้องปฏิบัติการ การทดสอบความไวของเช้ือแบคทีเรียต่อ
สารต้านจุลชีพ การป้องกันและรักษาโรคติดเช้ือจากเช้ือ
แบคทีเรีย 

382271 เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน          1(1-0-2) 
 Basic Laboratory Medicine 

 ความหมาย ความส าคัญ การอ่านและการ
แปลผลการตรวจในงานเคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก 
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก 

382293 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน          3(2-3-6) 
  Hematologic and Immune System 

  การเจริญและพัฒนาการของระบบน้ าเหลือง 
ไขกระดูก การสร้างและการท าลายเม็ดเลือด หน้าท่ี กลไก
การท างาน การควบคุมการท างานของระบบเลือดและ
ระบบห้ามเลือด การตอบสนองของระบบภูมิคุ้ มกัน
กระบวนการป้องกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่
ร่างกายโดยระบบภูมิคุ้มกัน วัคซีนและการใช้ 

382304 ระเบียบวิจัย            1(1-0-2) 
 Research Methodology  

 ความหมาย หลักเกณฑ์และวิธกีารต่างๆ ที่ใช้
ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การ
ประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การ
พัฒนาโครงร่างวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและ
การน าเสนอผลงานวิจัย 

382305 การบริหารจัดการทางห้องปฏิบั ติการ
                                            2(2-0-4) 
 Laboratory Administration 

 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น บ ริ ก า ร ท า ง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ โครงสร้างองค์กรและการแบง่งานในหน่วยงาน  
ระบบการบริหารห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลภาครัฐและ
เอกชน  ระบบบ ริหารคุณภาพห้องป ฏิบัติ การทาง
การแพทย์สุ่การรับรองมาตรฐาน แผนปฏิบัติการทาง
ห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพและการประกัน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ แนวทางการจัดท า เอกสาร
คุณภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 
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382312 เคมคีลินิก 2            3(2-3-6) 
 Clinical Chemistry II 

 สรีรวิทยาและพยาธสิรีรวิทยาของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ตับ ตับออ่น ไต ระบบทางเดินอาหาร และ
กระดูก ตัวช้ีวัดชีวภาพของมะเร็ง วิตามิน เกลือแร่ สมดุล
กรด-ด่างและอิเลคโทรไลท์ ความผิดปรกติของเมตาบอลิ
สมที่มีมาแต่ก าเนิด หลักการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ความส าคัญทางคลินิก และการแปลผล
การทดสอบต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ และการควบคุม
คุณภาพทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก 

382313 เคมคีลินิก 3            2(1-3-4) 
  Clinical Chemistry III  

 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบต่อม
ไร้ท่อ หลักการทดสอบ ความส าคัญทางคลินิกและการ
แปลผลการทดสอบต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การ
ทดสอบการท าหน้าที่ของต่อมใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ ต่อม
พาราธัยรอยด์ ต่อมหมวกไต และฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับ
ระบบสืบพันธุ์  การตรวจสารชีวเคมีในของเหลวจาก
ร่างกายและของเหลวที่ร่างกายขับออกมาได้  หลักการ
ท างานและการใช้งานเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ
ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก การประเมิน
ความใช้ได้ของวิธกีารทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 
382314 ฝึกปฏิบัติทางเคมคีลินิก            1(0-3-2) 
 Practice in Clinical Chemistry 

 การฝึกปฏิบัติงานประจ าวันในห้องปฏิบัติการ
เคมีคลินิกจ าลอง การเก็บสิ่งส่งตรวจ การเตรียมสิ่งส่ง
ตรวจ การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์  การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ 
ระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการและ
โรงพยาบาล การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยและ
บุคคลากรที่เก่ียวขอ้ง 
382322 โลหติวิทยาคลินิก 1           4(2-6-7) 
 Clinical Hematology I 

 พยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของเม็ด
เลื อดแดง  อาการทางคลินิ ก  และการตรวจทา ง

ห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการวินิจฉัย พยาธิก าเนิดและ
พยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวชนิดที่
ไม่เป็นมะเร็ง และที่ เป็นมะเร็ง รวมถึงมะเร็งของต่อม
น้ า เหลือง  การจัดจ าแนกชนิดมะเ ร็ง เ ม็ดเลือดขาว 
กรณีศึกษาที่เก่ียวกับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและ
เม็ดเลือดขาว ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยแยกชนิดมะเร็งเม็ด
เลือดขาว การวิเคราะห์ความผิดปกติของไขกระดูก และ
หลักการตรวจนับเม็ดเลือดด้วยเคร่ืองอัตโนมัติ รวมถึงการ
ควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก 

382323 โลหติวิทยาคลินิก 2            2(1-3-4) 
 Clinical Hematology II 

 ระบบห้ามเลือด โครงสร้าง คุณสมบัติและ
หน้าที่ของหลอดเลือด เกล็ดเลือด และปัจจัยการแข็งตัว
ของเลือด กลไกการท างานและการควบคุมของระบบห้าม
เลือด ความผิดปกติของระบบหลอดเลือด เกล็ดเลือดและ
ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด การตรวจเบื้องต้นเพื่อประเมิน
ความผิดปกติของระบบห้ามเลือดและการตรวจวิเคราะห์
การแข็งตัวของเลือดด้วยวิธีพื้นฐานและเคร่ืองอัตโนมัติ 
382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้ าร่างกาย       
                                                           2(1-3-4) 
 Urinalysis and Body Fluids Analysis 

 การตรวจปัสสาวะและสารน้ าจากช่องต่างๆ 
ของร่างกาย เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค โดยเน้น
รายละเอียดเก่ียวกับการดูตะกอนปัสสาวะ เซลล์ปกติและ
ผดิปกติท่ีพบได้ในสารน้ าต่างๆ และการตรวจหาสารเคมีใน
ปัสสาวะแบบคุณภาพวิเคราะห์และก่ึงปริมาณวิเคราะห์  
รวมทั้งการบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพในการ
ตรวจปัสสาวะและการตรวจสารน้ า ในร่างกายทาง
ห้องปฏิบัติการ 
382325 ฝึกปฏิบัติทางโลหติวิทยาคลินิกและ 

 จุลทรรศนศาสตร์คลินิก            1(0-3-2) 
 Practice in Clinical Hematology and 

  Clinical Microscopy 

 การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโลหิต
วิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิกจ าลอง การจัดระบบ
ห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 
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ทักษะการตรวจทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก การรายงานผล และการแก้ปัญหาในการตรวจ
วิเคราะห์ 
382332 จุลชีววิทยาคลินิก 2           3(2-3-6) 
Clinical Microbiology II 

  เช้ือราวิทยาและไวรัสวิทยาทางการแพทย์  
ระบาดวิทยา ลักษณะรูปร่าง การเพาะเช้ือและพยาธิ
ก า เ นิ ด อ าการทา งคลิ นิ ก  กา รต รวจวิ นิ จ ฉั ยทา ง
ห้องปฏิบัติการยาต้านเช้ือราและไวรัส การป้องกันและ
รักษาโรคติดเช้ือราและไวรัส 

382333 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือจุลชีพ 

 ทางห้องปฏิบัติการ             3(1-6-5) 
 Laboratory Diagnosis of Infectious  

 Disease 

 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส 
และเช้ือราจากสิ่งส่งตรวจ การเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจ
การเพาะแยกเช้ือการจ าแนกชนิดของเช้ือแบคทีเรียประจ า
ถ่ินและก่อโรคจากบริเวณผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต สารน้ าใน
ร่างกายระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์การ
วินิจฉัยเช้ือวัณโรคแบคทีเรียดื้อยา การทดสอบความไว
ของเช้ือแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ กลไกการออกฤธิ์และ
การดื้อต่อสารต้านจุล ชีพ  การควบคุมคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกการตรวจวินิจฉัยเช้ือด้วย
เคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติ เทคโนโลยีก้าวหน้าส าหรับการ
วินิจฉัย รวมถึงการวิเคราะห์ผลกับความสัมพันธท์างคลินิก 

382334  ปรสิตวิทยาคลินิก           3(2-3-6) 
 Clinical Parasitology 

 รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มีความส าคัญทาง
การแพทย์ วงจรชีวิต กลไกการก่อโรคพยาธิสภาพและ
อาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา ระบาดวิทยา การ
ป้องกันและควบคุม เทคนิคหลักการและวิธีการตรวจ
วินิจฉัยโรคติดเช้ือปรสิตที่มีความส าคัญทางการแพทย์ทั้งที่
เป็นงานประจ าในห้องปฏิบัติการและวิธพีิเศษต่างๆ รวมท้ัง
การตรวจด้วยเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาและเทคนิคทาง
อณูชีววิทยา 

382335 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก  1(0-3-2) 
 Practice in Clinical Microbiology 

 การฝึกปฏิบัติ งานในห้องปฏิบัติการจุ ล
ชีววิทยาคลินิกจ าลอง ทั้งในงานประจ าและการตรวจ
เฉพาะ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเช้ือ การเตรียมสีย้อม 
การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การเพาะเลี้ยงเช้ือจากสิ่งส่ง
ตรวจ และการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทัง้ชนิดแอโรบิก แอน
แอโรบกิ และเช้ือรา การทดสอบความไวของเช้ือแบคทีเรีย
ต่อสารต้านจุลชีพ การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาคลินิก และฝึกบริหารจัดการห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาคลินิก 

382341 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน           3(2-3-6) 
 Basic Immunology 

 ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา เซลล์และ
อวัยวะที่เก่ียวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันแอนติเจน แอนติบอดี
การตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์
ภูมิคุ้มกันแต่ก าเนิดและภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาภายหลัง กลไก
การเกิดปฏิกิริยาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน กลไกที่ท าให้
เกิดความหลากหลายของแอนติบอดีการผลิตแอนติบอดี 
ระบบคอมพลีเมนท์  ไซโตไคน์  การท างานของระบบ
ภูมิคุ้มกันในภาวะต่างๆได้แก่ ภาวะติดเช้ือ ภูมิไวเกิน 
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง วิทยาภูมิคุ้มกันมะเร็ง การปลูกภ่ายอ
วัยวะ การควบคุมและการปรับเปลี่ยนการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกัน การให้วัคซีน 

382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก           3(2-3-6) 
 Clinical Immunology  

 การตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน หลักการ 
วิธีการทดสอบ การรายงานผลและการแปลผลเพื่อการ
วินิจฉัย และ/หรือติดตามการรักษาโรคจากการติดเช้ือจุล
ชีพ ภาวะหลังติดเช้ือสเตร็ปโตคอกคัส ภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่องทั้งแบบตั้งแต่ก าเนิด และการได้รับเช้ือเอชไอวี 
ภาวะภูมิคุ้มกันต่อตัวเอง ภาวะภูมิไวเกิน โรคภูมิแพ้ สาร
บ่งช้ีมะเร็ง การตรวจพิเศษเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะระบบ
เอชแอลเอและการตรวจแยกชนิดเคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติ
ทางภูมิคุ้มกันและเทคโนโลยีใหม่ การควบคุมคุณภาพใน
ห้องปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกัน 
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382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมคุ้ิมกันวิทยาคลินิก  

                              1(0-3-2) 
  Practice in Clinical Immunology 

 การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน
วิทยาคลินิกจ าลองทั้งการตรวจประจ าวันและการตรวจ
พิเศษ ฝึกทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน
วิทยาคลินิก การเตรียมตัวอย่าง การรายงานผล การ
แก้ปัญหาในการตรวจวิเคราะห์ การพิจารณาเลือกชุด
ตรวจที่เหมาะสม การจัดการและควบคุมคุณภาพ การ
วิ เคราะห์ผลการด าเนินงานการน าเสนอผลงานและ
แนวทางพัฒนางานการคน้หาเทคโนโลยีใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับ
งานในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 

382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหติ 1 3(2-3-6) 
 Transfusion Science I 

 วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์การบริการ
โลหิต วิทยาภูมิคุ้มกันและพันธุศาสตร์ที่เก่ียวกับระบบหมู่
เลือดและระบบหมู่เลือดของมนุษย์ ปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน
ของเลือดและเทคนิคเบื้องต้นในการตรวจหาแอนติเจน 
แอนติบอดี การทดสอบแอนติโกลบูลินและการประยุกต์ใช้ 
การรับบริจาคโลหิตและการตรวจโลหิตบริจาค สารกัน
เลือดแข็งและการเก็บโลหิต เลือดและส่วนประกอบของ
เลือดและการเตรียมส่วนประกอบต่างๆ ของเลือด รวมถึง
การเก็บรักษาและการใช้ หลักการบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน
และการประยุกต์ใช้ การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย การตรวจ
ระบุความจ าเพาะของแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง ภาวะ
เม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกคลอด การเตรียมเลือด
ส าหรับเด็กและทารกแรกคลอด การประกันคุณภาพใน
งานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

382352 วิทยาศาสตร์การบริการโลหติ 2 3(2-3-6) 
 Transfusion Science II 

  เทคนิคการดูดซับ การแยกแอนติบอดีจาก
เม็ดเลือดแดงและการประยุกต์ใช้ ปัญหาความขัดแย้งของ
การตรวจหมู่เลือดเอบีโอระหว่างเซลล์และซีรัมและการ
ทดสอบความเข้ากันได้ก่อนการให้เลือดส าหรับกรณี
ปัญหาดังกล่าว ปัญหาในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย การ
ตรวจระบุความจ าเพาะแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงในกรณี

ทีมีแอนติบอดีมากกว่าหนึ่งความ จ าเพาะ เทคนิคพิเศษ 
เทคนิคทางเลือกอื่นและเคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติในงาน
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต แอนติเจนและแอนติบอดี
ของเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดและพลาสมาโปรตีน การ
ทดสอบกรณีผลไดเรคแอนติโกลบูลินเป็นบวกและผู้ปว่ยที่
มีภาวะแตกท าลายของเม็ดเลือดแดงแบบมีแอนติบอดีเป็น
ตัวกลาง ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการรับเลือดและการ
ตรวจหาสาเหตุ เมเจอร์ฮิสโตคอมแพตทิบิลิตี้คอมเพล็กซ์ 
การปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและเซลล์ต้นก าเนิด การ
บริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับผู้บริจาคโลหิต การจัดการ
คุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดการข้อมูลในงาน
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิตและงานวิจัยจากงาน
ประจ าวัน 

382353 ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบริการ 
 โลหติ             1(0-3-2) 
 Practice in Transfusion Science  

 ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิตจ าลองและการแก้ปัญหา 
การรับบริจาคโลหิต การเตรียม การทดสอบและการ
ควบคุมคุณภาพส่วนประกอบของเลือด  การตรวจ
ประจ าวันและการตรวจพิเศษส าหรับงานวิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
ของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  
382394 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทาง 
 การแพทย์             2(1-3-4) 
  Principle of Medical Laboratory  

 Investigation 

 การเก็บและการรักษาสภาพตัวอย่างส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ หลักการทฤษฎีและการแปลผลการ
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การเลือกการ
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการมาใช้ในการสืบค้น ยืนยันการ
วินิจฉัยโรค ติดตามผลการรักษาและปอ้งกันโรค 
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382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  
                                                           1(1-0-2) 
 Medical Technology Law 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ จรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  
382407  สารสนเทศทางสุขภาพ 

 เพื่อการประยุกต์ใช้                 2(2-0-4) 
 Medical information system and  

 applications 

 องค์ ป ระกอบ  คว ามส า คัญของ ระบบ
สารสน เทศที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับสุ ขภาพอนา มัย  ที่ ใ ช้ ใน
โรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร การ
ส ารวจ การเก็บ การจัดท าคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล การ
จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพชุมชน การใช้
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน ส่งเสริม
สุขภาพ ปอ้งกันและการควบคุมโรค 

382415 พิษวิทยาเบ้ืองต้น            2(1-3-4) 
 Basic Toxicology  

 หลักการพื้ น ฐานทา งพิ ษวิ ทยาแล ะนิ ติ
พิษวิทยา หลักการและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ยาและ
สารพิษในห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจส าหรับ
งานด้านพิษวิทยา การตรวจวัดระดับยาในเลือด พิษวิทยา
คลินิกของโลหะหนัก บุหร่ีและสารเสพติด ก๊าซพิษและสาร
ระเหย สารพิษและสารปนเป้ือนในพืช สัตว์ อาหาร และน้ า 
สารก าจัดศัตรูพืช การควบคุมคุณภาพด้านพิษวิทยา
382461  ฝึกงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
 (ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง)        6 หน่วยกิต 

 Clinical Laboratory Practice  

 การฝึกปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีการตรวจ
วิเคราะห์ และการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ ณ โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ ครบทุกสาขาได้แก่ งาน

เคมีคลินิก โลหิตวิทยาคลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 
จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์
การบริการโลหิต 

382462 สัมมนา             1(0-3-2) 
 Seminar 

 การน าเสนอความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ จาก
วารสารทางวิชาการ ศึกษาค าถามของการวิจัย การ
ออกแบบวิจัย การทดสอบทางสถิติ การประเมินคุณค่า
ของผลการวิจัย การน ามาประยุกต์ใช้ในงานคลินิกและ
งานวิจัย การอภิปรายทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการ
ของการวิจัย 

382463 การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ 
 และคลินิกสัมพันธ์           2(2-0-4) 
  Laboratory Interpretation and Clinical 

  Correlation 

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรค 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยาคลินิก การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  การตรวจทาง
วิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต ความส าคัญของการ
วิเคราะห์ผลการตรวจการเลือกการทดสอบที่เหมาะสม
เพื่อวินิจฉัยและติดตามการรักษา ความสัมพันธ์และความ
สอดคล้องของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการกับอาการ
แสดง กลไกการเกิดโรคท่ีน าไปสู่ผลการตรวจ 

382464 ภาคนิพนธ์             1(0-3-2) 
 Term Paper 

 การวิจัยตามหัวข้อที่สนใจในวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ในการวิจัย
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สถิติกับ
งานวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ วาจาและ
รูปเล่ม 

382465 เทคนิคการแพทย์ชุมชน            2(1-3-4) 
 Community Medical Technology 

 หลักการการศึกษาชุมชน การประเมินสภาวะ
สุขภาพของชุมชน วิธีการเข้าถึงชุมชน การค้นหาความ
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ต้องการด้านสุขภาพของชุมชน โดยใช้แนวคิดแบบองค์รวม 
การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาสุขภาพ การ
เลือกวิธีการด าเนินกิจกรรมโครงการสุขภาพ การเขียน
โครงการ การด าเนินโครงการสุขภาพ การประเมินผล
โครงการ การน าเสนอโครงการ โดยศึกษาทั้งทฤษฏีและ
ปฏิบัติการในชุมชน 

401218    กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน          3(2-3-6) 

 Basic Anatomy 

 มหกายวิภาคศาสตร์  จุลกายวิภาคศาสตร์  
การเจริญและพัฒนาการขัน้พืน้ฐานของระบบต่าง ๆ ได้แก่
ระบบห่อหุ้มร่างกาย และโครงร่างของร่างกาย ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อย
อาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์  ระบบ
ฮอร์โมน ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก 

405213  พยาธิวิทยา            4(3-2-7) 
  Pathology 

  การเปลี่ยนแปลงของเซลล์และเนือ้เยื่อรวมทั้ง
อวัยวะต่างๆ ภายหลังได้รับอันตรายและเกิดโรคทั่วไป 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง หรือพยาธิสภาพที่มีผลต่อการ
ท างานของอวัยวะนั้นๆ อันเป็นการแสดงอาการของโรค 

405313 พยาธิวิทยาทั่วไป           3(2-3-6) 

 General Pathology 

 ศึกษาสาเหตุ พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพของ
เนื้อเยื่อที่เห็นด้วยตาเปล่าและด้วยกล้องจุลทรรศน์ การ
เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาภายหลังที่เนื้อเยื่อได้รับ
ความบาดเจ็บหรือเกิดโรคต่างๆ การอักเสบ การหายของ
บาดแผลและเนื้อเยื่อ การติดเช้ือ ความผิดปกติของระบบ
ไหลเวียนและเกลือแร่ โรคเนื้องอก โรคภูมิแพ้ โรคอัน
เนื่องจากสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติของการได้รับอาหาร
และวิตามนิ 

407312 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์        3(2-3-6) 
 Medical Parasitology 

 ศึกษาปรสิตชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พวกที่พบและท าให้เกิดโรคในเมืองไทยและทราบถึงรูปร่าง
ลักษณะ วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การท าใหเ้กิดโรค  อาการ

และอาการแสดงของโรค รวมทั้งการวินิจฉัยโรค  การ
ปอ้งกันควบคุม และการรักษาโรคต่างๆ ที่เกิดจากปรสิต 

411222  ชีวเคมพีื้นฐาน            3(2-3-6)  

 Basic Biochemistry 

 เรียนรู้นิยามและหลักการของชีวเคมี ศึกษา
สมบัติและความส าคัญบัฟเฟอร์ ศึกษาชนิด โครงสร้าง 
และสมบัติของชีวโมเลกุล อันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด ไล
โปโปรตีน กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์และกรดนิวคลีอิก 
ศึกษาวิธีการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้าง
โปรตีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน รวมไปถึง
ศึกษากลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน เรียนรู้
บทบาทของโภชนาการต่อการด ารงชีวิต ศึกษาชีว -
พลังงานศาสตร์และความสัมพันธ์ของวิถีเมตาบอลิสม์ 
รวมไปถึงความผิดปกติของเมตาบอลิสม์ ศึกษาชีวเคมีกับ
กลไกการเกิดโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน หลอดเลือดอุดตัน 
ความดัน ฯลฯ และศึกษาชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ 

413200  สรีรวิทยาพื้นฐาน             3(2-3-6) 

 Basic Physiology 

 บทบาทหน้าที่และกลไกการท าง านของ
ร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย ตลอดจนการท างานร่วมกันของ
ระบบเหล่านีใ้นการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้
อยู่ในภาวะปกติ 
421150 วิชาชีพทันตแพทย์             1(1-0-2) 

 Dental Profession  

 หลักการ แนวคิด ประวัติของวิชาชีพทันต
แพทย์ บทบาทและหน้าที่ของทันตแพทย์ในการดูแล
สุขภาพช่องปาก ความส าคัญของวิชาชีพต่อระบบสุขภาพ 

421151 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก            2(1-3-2) 

 Oral Health Promotion 

 หลักการ แนวคิด การส่งเสริมสุขภาพ การ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การส่งเสริมสุขภาพ
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ในชุมชนโดยการให้ทันตสุขศึกษา และการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

421250 การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า
                1(1-0-2) 

 Craniofacial Growth and Development 

 การเจริญของศีรษะและใบหน้า ประกอบด้วย
รูปแบบ โครงส ร้างของการ เจ ริญ  ผลของยีนและ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อยีนที่สัมพันธ์กับการเจริญปกติและ
ผดิปกติ  
421251 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก     3(2-3-4) 

 Oral Histology 

 โครงสร้าง หน้าที่  และความสัมพันธ์ของ
เนื้อเยื่ออวัยวะช่องปากและอวัยวะที่เก่ียวข้อง โดยอาศัย
การศึกษาจากการใช้กล้องจุลทรรศน์ต่าง ๆ 

421252 ทันตกายวิภาคศาสตร์            2(1-3-2) 

 Dental Anatomy 

  รูปร่าง หน้าที่ของฟันแท้และฟันน้ านม การ
เรียกช่ือ การใช้สัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง
ลักษณะของฟันและอวัยวะปริทันต์ ความแตกต่างทาง
สัณฐานวิทยาระหว่างฟันแท้และฟันน้ านม  รวมทั้งฝึกหัด
น าแบบจ าลองยึดติดกับเคร่ืองกลอุปกรณ์ขากรรไกร
จ าลองชนิดปรับได้บางส่วน ฝกึหัดแต่งรูปร่างตัวฟันของฟัน
หน้าบนโดยใช้ขี้ผึ้ง และสร้างด้านบดเคี้ยวของฟันบนและ
หลังล่างด้วยขี้ผ้ึง โดยวิธีเติมแต่งทีละส่วน 

421310 ทันตกรรมบดเค้ียว 1             1(1-0-2) 

 Occlusions I  

 การท าหน้าที่ของอวัยวะของระบบการบด
เคี้ยว ฟัน ขากรรไกร กล้ามเนื้อ ลักษณะการสบฟัน ชนิด
ของการบดเคี้ยว ความสัมพันธ์ของรูปร่างของฟันและทิศ
ทางการเคลื่อนไหว ชนิดและวิธีการใช้เคร่ืองมือจ าลอง 
ความสัมพันธข์องขากรรไกร ฟัน และขอ้ต่อขากรรไกร  
421311 ปริทันตวิทยา 1             1(1-0-2) 

 Periodontology I 

 ลักษณะทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์  การ
จ าแนกชนิดของโรคปริทันต์  ปัจจัยต่ างๆที่ มีผลต่อ
กระบวนการเกิดโรคปริทันต์ พยาธิก าเนิดของโรคปริทันต์ 

ร่องลึกปริทันต์และลักษณะการท าลายของกระดูกเบ้าฟัน 
ลักษณะภาพรังสีของโรคปริทันต์ โรคปริทันต์ชนิดต่างๆ  
และฝีปริทันต์  
421312 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1            1(1-0-2) 

 Oral diagnosis I 

 วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผู้ป่วยทั้ง
ทางทันตกรรม และทางการแพทย์ การประเมินสุขภาพ
ทั่วไปของผู้ป่วย วิธีการตรวจร่างกายทั่วไปโดยเน้นการ
ตรวจ ที่พบได้บริเวณศีรษะ ใบหน้า ล าคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง 
และเยื่อเมือกในช่องปาก การตรวจภายในช่องปาก 
โดยเฉพาะการตรวจเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยจะกล่าวถึง
ลักษณะกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก ลักษณะ Normal 

variation ที่พบได้ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการตรวจ 

เนื้อเยื่ออ่อนในแต่ละบริเวณของช่องปาก รวมทั้งสิ่งที่พึง
ต้องสังเกตในแต่ละบริเวณ 

421313 พยาธิวิทยาช่องปาก            2(2-0-4) 

 Oral pathology 

 การจัดหมวดหมู่ของโรคทางพยาธิวิทยาช่อง
ปาก วิกลภาพของเนื้อเยื่อในช่องปาก ภยันตรายต่างๆ ท่ี
แสดงออกทางคลินิก จุลพยาธวิิทยา รวมถึงการรักษาและ
การพยากรณ์โรคของรอยโรคที่ มีภาวะอักเสบของ
ขากรรไกร รอยโรคบริเวณรอบปลายรากฟัน  การ
แพร่กระจายของการติดเช้ือจากฟัน โรคถุงน้ า และเนื้อ
งอกของขากรรไกร เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก ใบหน้า
ส่วนล่าง คอ และต่อมน้ าลาย การติดเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส 
และเช้ือราภายในช่องปาก โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อยึดต่อและ
ระบบประสาทท่ีสัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการติดเช้ือ
ปรสิต 

421314  ชีววิทยาช่องปาก 1            2(2-0-4) 

 Oral Biology I  

 ความส าคัญของชีววิทยาช่องปาก อนูชีววิทยา 
โกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญานเข้าสู่เซลล์ ทันสาร
ระหว่างเซลล์ และ อินเทกริน พัฒนาการของศิรษะ และ
ใบหน้า อณูชีววิทยาของการพัฒนาการของฟัน ภาวะภูมิ
ต้านทานตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุศาสตร์ระดับ
เซลล์ พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับคลินิก 
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ชีววิทยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง ชีววิทยา
ของเนือ้เยื่อโพรงประสาทฟัน ไบโออินฟอร์เมติกส์ 
421315 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก  1(0-3-0) 

 Oral Pathology Laboratory  

 ปฏิบัติการทางจุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ
ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่ทางพยาธิวิทยา     ที่สัมพันธ์กับ
อาการทางคลินิก ศัพท์ที่ใช้บรรยายลักษณะต่างๆ ทางจุล
พยาธิวิทยาที่ใช้บ่อยๆ สามารถอ่านผลรายงานการตรวจ
ทางจุลพยาธวิิทยา การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
421316 การยศาสตร์              1(1-0-2) 

 Ergonomics 

 ลักษณะทางกายวิภาค สรีระ สภาพจิตของ
ทันตบุคลากร และผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทางทันตกรรม 
ความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ  เนื่องจากการท างาน
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมให้สัมพันธ์กับ
ต าแหน่งและท่าทางของทันตบุคลากรและผู้ป่วย  วิธี
ปอ้งกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน 

421317 ทันตกรรมบดเค้ียว 2             2(1-3-2) 

 Occlusions II  

 หลักการขั้นพื้นฐานของระบบการบดเคี้ยว 
ความผิดปกติของการบดเคี้ยว ลักษณะของโรค การ
วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การท าเฝือกสบฟัน การใส่
เฝือกสบฟัน การแก้ไขการสบฟันผิดปกติ ฝึกปฏิบัติวิธีการ
ตรวจ การบันทึกประวัติ การท าแบบจ าลอง การใส่และ
การปรับเฝอืกสบฟัน  
421318 ปริทันตวิทยา 2             1(1-0-2) 

 Periodontology II  

 การตรวจวินิจฉัยและดัชนีที่ใช้ในทางปริทันต์  
การบันทึกข้อมูลทางปริทันต์ การพยากรณ์โรคปริทันต์  
การวางแผนการรักษาทางปริทันต์และขั้นตอนการรักษา
ทางปริทันต์ในระยะต่าง โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรคทาง
ระบบและความผิดปกติทางพันธุกรรม การปรับพฤติกรรม
อนามัยช่องปากของผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์ท าความสะอาด
ฟันชนิดต่างๆ  การขูดหินน้ าลายใต้เหงือก การเกลาราก
ฟัน การขูดเหงือก และการจัดการฝีปริทันต์ การแก้ไขการ

กัดสบเพื่อผลการรักษาทางปริทันต์  และการประเมิน
ผลการรักษาผู้ป่วยปริทันต์ในเบือ้งต้น 

421319 ปฏิบัติการปริทันตวิทยา            1(0-3-0) 

 Periodontology Laboratory  

 เคร่ืองมือและการใช้เคร่ืองมือที่ใช้ในการขูด
หินน้ าลาย ฝึกปฏิบัติการขูดหินน้ าลายเกลารากฟันใน
หุ่นจ าลอง และช่องปาก การลับเคร่ืองมือ ฝึกใช้อุปกรณ์
ท าความสะอาดฟันชนิดต่างๆ 

421320 การเตรียมความพร้อมก่อนข้ึนคลินิก 

                2(1-3-2) 

 Preclinical Practice  

 การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิก
เก่ียวกับ การควบคุมการติดเช้ือในคลินิก การซักประวัติ
และตรวจร่างกาย การฝึกตรวจช่องปาก การวัดสัญญาณ
ชีพและการกู้ชีพ การเขียนใบสั่งยา การถ่ายภาพรังสีใน
ช่องปาก การควบคุมความช้ืนในหัตถการทันตกรรม 
รวมถึงการสื่อสารระหว่างแพทย์และผูป้ว่ย 

421321 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2            1(1-0-2) 

 Oral diagnosis II 

 ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก 
ลักษณะปกติ ลักษณะแตกต่างที่เป็นปกติ    ที่อาจพบได้
และลักษณะผิดปกติ ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการ
การตรวจหาพยาธิสภาพอย่างละเอียดในช่องปากแต่ละ
บริเวณ โดยวิธีตรวจทางคลินิก ทางภาพรังสี การตรวจ
จากห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัย ท านายโรค การ
วางแผนการรักษา รวมทั้งการขอค าปรึกษา หรือส่งต่อ
ผู้ป่วย ข้อควรระวังในการวางแผนการรักษา ผู้ป่วยที่โรค
ทางระบบ 

421322 ทันตรังสี 1              1(1-0-2) 

 Oral Radiology I 

 การเกิดรังสี เอกซ์  คุณลักษณะของรังสี  
อันตรายและการป้องกันอันตรายจากรังสี เคร่ืองเอกซเรย์
และชนิดของฟิล์มและอุปกรณ์รับภาพดิจิตัลที่ใช้ในทางทัน
ตกรรม เทคนิคในการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก 
ภาพชนิดอื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม การ
ควบคุมคุณภาพภาพรังสี การป้องกันการติดเช้ือในคลินิก
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ทันตรังสี หลักการสั่งถ่ายภาพรังสี การอธิบายอันตราย
ของรังสีต่อผู้ป่วย  
421323 ศัลยศาสตร์เบ้ืองต้น             1(1-0-2) 

 Basic Surgery 

 พื้นฐานหลักการศัลยศาสตร์ การตอบสนอง
ของร่างกายมนุษย์ต่อการบาดเจ็บ สารน้ าและแร่ธาตุ การ
ให้สารน้ าทดแทน และการให้เลือด การตกเลือดและ
ภาวะช็อค เทคนิคการฉีดยาประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการ
เย็บแผล 

421324 ศัลยศาสตร์ช่องปาก             1(1-0-2) 

 Oral Surgery   

 การประเมินผู้ป่วยและฟันโดยการตรวจทาง
คลินิกและภาพถ่ายรังสีก่อนการถอนฟัน ข้อบ่งช้ีและข้อ
ห้ามส าหรับการถอนฟัน และผา่ฟันฝังและฟันคุด เคร่ืองมือ
และหลักการของเคร่ืองมือศัลยกรรม หลักการและเทคนิค
การถอนฟันอย่างง่าย และฟันที่มีความยุ่งยากซับซ้อน การ
ผ่าฟันคุดและฟันฝังในฟันกรามซ่ีสุดท้าย หลักการรักษา
ฟันคุดหรือฟันฝังท่ีไม่ใช่ฟันกรามซ่ีสุดท้าย ภาวะแทรกซ้อน
ที่เก่ียวขอ้งกับการถอนฟันและผา่ฟัน 

421325 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล 

                    1(1-0-2) 

 Pain and anxiety Control 

 สรีรวิทยาพื้นฐานของความเจ็บปวด เภสัช
วิทยาพื้นฐานของยาบรรเทาปวดซ่ึงลดการอักเสบ ยา
บรรเทาปวดชนิดเสพติด ยาชาเฉพาะที่ ยากล่อมประสาท 
ยานอนหลับ และยาคลายกังวล การควบคุมความเจ็บปวด
และความกังวลก่อนการรักษาทางทันตกรรม ได้แก่ การใช้
ยาชาเฉพาะที่     ยากล่อมประสาท ยานอนหลับและยา
คลายกังวล ยาสงบประสาท การดมยาสลบ ข้อบ่งช้ี ข้อ
ห้ามของยาที่ใช้ ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา การเตรียม
ตัวผู้ป่วยก่อนและหลังการใช้วิธีต่างๆ 

421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเคร่ืองมอืทางทันตกรรม 

                   2(2-0-4) 

 Dental Materials and Instrument  

 หลักการ และวิธีการใช้เค ร่ืองมือในการ
ทดสอบหาคุณสมบัติทางด้านทันตวัสดุศาสตร์

421331 ฟันเทยีมทั้งปาก 1             1(1-0-2) 

 Complete Denture I  

 ความรู้พื้นฐานและศัพท์บัญญัติสาขาทันตก
รรมประดิษฐ์ หลักการและล าดับขั้นตอนการรักษาฟัน
เทียมทั้งปาก หลักการและวิธีการพิมพ์ปาก ความสัมพันธ์
ของขากรรไกร และการบันทึกความสัมพันธข์องขากรรไกร 
หลักการของกลอุปกรณ์ขากรรไกร และกลอุปกรณ์
ขากรรไกรจ าลองส าหรับฟันเทยีมทัง้ปาก 

421332 ปฏิบัติการฟันเทยีมทั้งปาก 1     1(0-3-0) 

 Complete Denture Laboratory I  

 การสร้างถาดพิมพ์เฉพาะบุคคลบนช้ินหล่อ
วินิจฉัย การสร้างฟันปลอดทัง้ปากโดยใช้ช้ินหล่อหลัก การ
สร้างแผนฐานช่ัวคราวและแทน่กัดบนชิ้นหล่อหลัก การน า 
ช้ินหล่อติดตั้งบนฐานกลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลอง การ
เรียงฟันหน้าบนและล่าง 
421333 วิทยาการโรคฟันผุ             2(2-0-4) 

 Cariology   

 บทน าสู่วิทยาการโรคฟันผุ พยาธิก าเนิดของ
โรคฟันผ ุบทบาทของเช้ือจุลินทรีย์ แผน่คราบจุลินทรีย์และ
น้ าลายในการเกิดโรคฟันผุ  ลักษณะทางคลินิกและจุล
พยาธิวิทยา การตรวจหาฟันผุ การประเมินความเสี่ยงต่อ
โรคฟันผ ุและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การปอ้งกันโรค
ฟันผ ุ

421334 ทันตกรรมหัตถการ 1            1(1-0-2) 

 Operative Dentistry I 

 ขอบเขตงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุและ
รอยโรคบริเวณคอฟันที่มีสาเหตุอื่น       ข้อค านึงทาง
ชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การจ าแนกและการเรียกช่ือ
ส่วนต่างๆของโพรงฟัน หลักการเตรียมโพรงฟันเพื่อการ
บูรณะฟัน เคร่ืองมือทางทันตกรรมหัตถการ การเตรียม
โพรงฟันเพื่อบูรณะด้วยอมัลกัมและวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน 
การเตรียมโพรงฟันแบบยาก การก าจัดรอยผุในฟัน  
421335 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 1(0-3-0) 

 Operative Dentistry Laboratory I  

 ฝกึการใช้เคร่ืองมือตัดฟัน (Hand instruments) 

และเคร่ืองกรอ (Rotary engine) ในการเตรียมและตกแต่ง
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โพรงฟันส าหรับรองรับวัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ ฝึกการ
ก าหนดขอบเขตและการกรอเตรียมโพรงฟันในรูปแบบ
ต่างๆ ในฟันหน้าและฟันหลัง เพื่อรองรับวัสดุบูรณะฟัน
ถาวรชนิดอมัลกัม   คอมโพสิตเรซิน และกลาสไอโอโน
เมอร์ซีเมนต์ ฝกึกรอก าจัดรอยผุ 
421336 ฟันเทยีมทั้งปาก 2             1(1-0-2) 

 Complete Denture II  

 หลักการและเทคนิคการเลือกขนาด รูปร่าง
(รูปแบบ) และสีของซ่ีฟันเทียม หลักการและเทคนิคการ
เรียงฟันหน้า และฟันหลัง การแต่งขี้ผึ้ ง  และเค้า รูป
ลอกเลียนแบบลักษณะตามธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยน
แบบขี้ผ้ึงเป็นวัสดุฐานฟันเทยีม การเลือกกรอ แก้ไขการสบ
ฟัน การใส่ฟันเทยีม   การบ ารุงรักษา และการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นหลังการใส่ฟันเทยีมทัง้ปาก 

421337 ปฏิบัติการฟันเทยีมทั้งปาก 2     1(0-3-0) 

 Complete Denture Laboratory II 

 การเรียงฟันหลังบนและล่างชนิดปุ่มให้ได้การ
สมดุล การแต่งขี้ผึ้งและสร้างเค้ารูป กระบวนการเปลี่ยน
แบบขี้ผึ้งเป็นวัสดุฐานฟันเทียม การสอบติดตั้งซ้ า การ
เลือกกรอแก้ไขสบฟัน การขัดแต่งฟันเทียมทั้งปาก การ
เรียงฟันบนและล่างส าหรับฟันหลังชนิดแบนราบ และการ
ซ่อมฟันเทยีมทัง้ปาก 

421338 ฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้ 1   1(1-0-2) 

 Removable Partial Denture I  

 ศัพท์เฉพาะเก่ียวกับฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ การแบ่งชนิดของสันเหงือก ส่วนประกอบและ
หน้าที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ เคร่ืองเซอร์เวย์
และวิธกีารใช้งาน 

421339 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
                   1(0-3-0) 

 Removable Partial Denture Laboratory I 

 การท าฟันเทียมบางส่วนช่ัวคราวชนิดถอดได้
ทั้งแบบธรรมดาและแบบใส่ทันทีหลังถอนฟัน การท าฟัน
เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิกแบบมีตะขอลวด 
การซ่อมฟันเทยีมชนิดถอดได้

421350 ทันตกรรมครอบครัว 1            1(1-0-2) 

 Family Dentistry I  

 หลักการ แนวคิด  ทันตกรรมครอบค รัว 
การศึกษาครอบครัว แฟ้มสุขภาพครอบครัว การตรวจ
สุขภาพครอบครัว โรคและปัจจัยที่เก่ียวข้อง ระบบสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เคร่ืองมือการศึกษาชุมชน 

421351 ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน     1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Preventive Dentistry 

 ฝึกปฏิบัติ ในคลินิกเ ก่ียวกับการประ เ มิน
สุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมทันตสุขภาพของผู้ป่วย 
วางแผน และด าเนินการ 
421352  ชีวสถิติพื้นฐาน             1(1-0-2) 

 Basic Biostatistics  

 บทน าสู่วิชาชีวสถิติ แนะน าการเลือก ชนิด
ของชีวสถิติที่ส าคัญ เหมาะสมกับการน ามาใช้ พร้อมทั้ง
เหตุผล แนะน าการเลือก ข้อมูล และชนิดของข้อมูลเพื่อ
การวิเคราะห์ การคาดหวังของผลที่จะได้รับจากการใช้ 
ชีวสถิติ การแบง่กลุ่มขอ้มูล ขนาดของข้อมูล การออกแบบ
การให้ได้มาของข้อมูลที่ถูกต้อง  
421353 วิทยาการระบาดช่องปาก          1(1-0-2) 

 Oral Epidemiology  

 หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาการเกิดโรค
และโรคในช่องปาก ดัชนีอนามัย ดัชนีสุขภาพปาก การ
ส ารวจสุขภาพช่องปาก วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลทาง
ระบาดวิทยา ระบาดวิทยาโรคในช่องปาก ความสัมพันธ์
ระหว่างสุขภาพช่องปากกับโรคทางระบบ การประเมิน
ความเสี่ยงของการ เกิดโรค ตลอดจนการตรวจคัดกรอง
โรค 

421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1             1(1-0-2) 

 Orthodontics I 

 การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและ
ใบหน้า ข้อต่อขากรรไกร และอวัยวะอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
พัฒนาการของการสบฟัน ตลอดจนสาเหตุและการจ าแนก
การสบฟันที่ผดิปกติ 
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421410 ปริทันตวิทยา 3             2(2-0-4) 

 Periodontology III   

 หลักการและวิธีการท าศัลย์ปริทันต์แบบต่างๆ  
การหายของแผลปริทันต์ การจัดการกับรอยโรคบริเวณ
ช่องแยกรากฟันกราม การปลูกกระดูกและการเหนี่ยวน า
ให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ การจัดการภาวะความผิดปกติของ
เหงือกและเยื่อเมือก การท าศัลย์ปริทันต์เพื่อแก้ปัญหาด้าน
ความสวยงาม การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์  การ
วางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสหสาขาในผูป้่วยโรคปริ
ทันต์อักเสบ การจัดการกับภาวะเสียวฟันและการมีกลิ่น
ปาก การจัดการโรคปริทันต์ในผู้ปว่ยเด็ก การยึดดามฟันที่
สูญเสียอวัยวะปริทันต์  การรักษาทางปริทันต์โดยใช้
ศัลยกรรมปริทันต์ไฟฟ้าและเลเซอร์ และการใช้ยาเฉพาะที่
ในการรักษาโรคปริทันต์  

421411 คลินิกปริทันตวิทยา 1           2(0-6-0) 

 Clinical Pratice in Periodontology I 

 ฝกึปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยาโดย
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ 

421412 คลินิกทันตรังสี 1             1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Oral Radiology I  

 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสี
ในผูป้ว่ยทัง้การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ฝกึทักษะ
ในการถ่ายภาพรังสีด้วยอุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพทั้งระบบดิ
จิตัลและฟิล์ม การถ่ายภาพรังสีและเรียงฟิล์มทั้งปากที่
ถูกต้อง ปฏิบัติการป้องกันรังสีได้เหมาะสม การควบคุม
การติดเช้ือและการก าจัดขยะที่ถูกต้อง แปลผลภาพรังสีใน
ช่องปากและใบหน้า 
421413 ทันตรังสี 2             2(2-0-4) 

 Oral Radiology II 

 หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการ
เขียนรายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยายภาพรังสี 
ลักษณะทางกายวิภาคที่ปกติทางภาพรังสีของฟันและ
โครงสร้างรอบๆ ศีรษะและใบหน้า ความผิดปกติของการ
เจริญพัฒนาฟัน ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟันผุ โรค
ของโพรงประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การติดเช้ือใน
กระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของถุงน้ า และเนือ้งอก

ในขากรรไกร ภาพรังสีของการได้รับอุบัติเหตุที่ฟันและ
ใบหน้า รวมท้ังโรคทางระบบและโรคชนิดอื่น ๆ ที่ท าใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทาง
ภาพรังสีของรอยโรคที่ เ กิดขึ้นในต่อมน้ าลาย  ข้อต่อ
ขากรรไกร โพรงอากาศข้างจมูก การให้การวินิจฉัยแยก
โรค และหลักการดูแลรักษาภาวะความผดิปกติในช่องปาก
ที่พบในผูป้ว่ยที่ได้รับรังสีรักษา  
421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล
                1(1-0-2) 

 Oral and Maxillofacial Surgery  

 ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทาง   
ทันตกรรม หลักศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน การวินิจฉัยสาเหตุ
และการรักษา และจัดการอาการติดเช้ือบริเวณช่องปาก
อันเนื่องมาจากฟัน การวินิจฉัยและจัดการปว่ยที่บาดเจ็บที่
ได้รับอุบัติเหตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหมู่ 
การดูแลผูป้ว่ยในระบบโรงพยาบาล  
421415 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1     2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Oral Surgery I  

 ซักประวัติ  และตรวจเพื่ อ ใ ช้ ในการวาง
แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่ซับซ้อนและ
เป็นผู้ช่วยในการถอนฟันแบบซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด  
421416 ชีววิทยาช่องปาก 2            2(2-0-4) 

 Oral Biology II  

 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ในการวิเคราะห์พยาธิ
สภาพของโรค สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค ลักษณะ
ทางคลินิก และลักษณะจุลพยาธวิิทยา 
421417 รอยโรคของเยื่อเมอืกช่องปาก   1(1-0-2) 

 Pathological Lesions of Oral Mucosa 

 สาเหตุ พยาธกิ าเนิด อุบัติการณ์ ลักษณะทาง
คลินิก ลักษณะทางจุลพยาธิวิยาของโรคของเยื่อเมือกช่อง
ปาก วิธีการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการจัดการ
รอยโรคของเยื่อเมือก ช่องปาก โดยเน้นการรักษาด้วยยา 
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421418 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1   1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Oral Diagnosis I 

 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ท าการตรวจ ซัก
ประวัติผู้ป่วย ตรวจทางคลินิกในช่องปาก ตรวจทาง
ภาพรังสี  ให้การวางแผนการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย 
อธิบายแผนการรักษาให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
รักษา ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาตามความเหมาะสม ท า
การบันทึกประวัติ อาการ ที่ตรวจพบ ตลอดจนผลของการ
ตรวจ การวินิจฉัยเบื้องต้นและการวางแผนการรักษา เขยีน
บันทึกเพื่อ ส่งต่อการรักษา หรือเพื่อขอปรึกษาในกรณีจ า
เป็นได้อย่างเหมาะสม 

421419 อายุรศาสตร์ทั่วไป            3(2-2-5) 

 general Internal Medicine 

 ความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกเก่ียวกับผูป้ว่ยทางอายุรศาสตร์ ที่พบได้บ่อย รวมท้ัง
การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา
ต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ปอ้งกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผูป้ว่ยแบบองค์รวม 
ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

421430 ฟันเทยีมชนิดติดแน่น 1            1(1-0-2) 

 Fixed Prosthodontics I  

 ศัพท์เฉพาะเก่ียวกับฟันเทยีมชนิดติดแน่น การ
ใช้วัสดุและเคร่ืองมือในการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น การ
เตรียมฟันหลักส าหรับรีเทนเนอร์ชนิดครอบโลหะทั้งซ่ี และ
ชนิดครอบด้วยโลหะบางส่วน การท าพอนติกชนิดริดจ์แลป 
การท าตัวเช่ือมต่อชนิดติดแน่น การท าถาดพิมพ์ปาก
ช่ัวคราว 

421431 ปฏิบัติการฟันเทยีมชนิดติดแน่น 1  1(0-3-0) 

 Fixed Prosthodontics Laboratory I  

 การใช้เคร่ืองมืออย่างเหมาะสมในการท า
สะพานฟันสามหน่วยในฟันหลังบนฟันจ าลอง การท า
ครอบและสะพานฟันช่ัวคราวด้วยอะคริลิกโดยวิธีท าใน
ปากและนอกปากบนฟันจ าลองที่เตรียมไว้แล้ว 

421432 ฟันเทยีมชนิดติดแน่น 2            1(1-0-2) 

 Fixed Prosthodontics II  

 ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเตรียมฟันหลักทุกชนิด 
การท าครอบอะคริลิก และครอบ พอร์ซเลนที่มีโครงสร้าง
เป็นโลหะ การท าพอนติกชนิดริดจ์แลป การท าตัวเช่ือมต่อ
ชนิดติดแน่น การท าครอบและสะพานฟันช่ัวคราวด้วย
อะคริลิกโดยใช้แบบจ าลองที่เตรียมฟันหลักไว้เรียบร้อย
แล้ว การเตรียมฟันบนฟันธรรมชาติ และการท าฟันเดือย
ในฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว 

421433 ปฏิบัติการฟันเทยีมชนิดติดแน่น 2 1(0-3-0) 

 Fixed Prosthodontics Laboratory II

 ฝึกปฏิบัติท าครอบพอร์ซเลนที่ มีโครงเป็น
โลหะ การท าครอบและสะพานฟันช่ัวคราว การท าพอนติ
กชนิดริดจ์แลป การใช้ตัวเช่ือมต่อชนิดติดแน่น การเตรียม
ฟันหน้าบนฟันธรรมชาติ และการท าฟันเดือยในฟันที่รักษา
คลองรากฟันแล้ว 
421434 ทันตกรรมหัตถการ 2           2(2-0-4) 

 Operative Dentistry II 

 วัสดุบูรณะฟันชนิดต่าง ๆ วิธีการบูรณะโพรง
ฟันแบบต่าง ๆ รูปร่างและจุดสัมผัส  เมทริกซ์และเวดจ์ 
วัสดุบูรณะฟันชนิดช่ัวคราวและวัสดุที่ใช้ในการป้องกัน
อันตรายเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน การบูรณะช่องห่าง
ระหว่างฟัน การกันความช้ืนภายในช่องปาก ปัญหา
ภายหลังการบูรณะฟัน การฟอกสีฟัน การบ าบัดรักษา
อาการเสียวฟัน การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์และวีเนียร์ 
การบูรณะเพื่อความสวยงาม การตรวจพยาธิสภาพของ
ฟันรวมท้ังการวางแผนการรักษา 
421435 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1      2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Operative Dentistry I  

 ฝึกตรวจ วางแผนการรักษาทางทันตกรรม
หัตถการ บูรณะฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุสี
เหมอืนฟัน 

421436 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 1(0-3-0) 

 Operative Dentistry Laboratory II  

 ฝึกการบูรณะโพรงฟันแบบต่างๆ ด้วยวัสดุ
บูรณะประเภทอมัลกัมและวัสดุบูรณะที่มีสีเหมือนฟัน
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ธรรมชาติ คอมโพสิตเรซิน และกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ 
ในฟันหน้าและฟันหลังที่กรอเตรียมโพรงฟันไว้  ฝึกการ
ป้องกันโพรงประสาทฟันในโพรงฟันลึก และฝึกการบูรณะ
ฟันแบบช่ัวคราว และฝึกการใส่แผ่นยางกันน้ าลาย  
421437  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1             1(1-0-2) 

 Endodontics I  

 ชีวภาพและการตอบสนองของเนือ้เยื่อในโพรง
ฟัน ขัน้ตอนการเกิดโรคของเนือ้เยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อ
รอบปลายรากฟัน เคร่ืองมือและการท าให้ปราศจากเช้ือ 
การตรวจวิเคราะห์และการวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในโพรง
ฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน หลักการและวิธีการ
รักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา   การบูรณะ
ฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน 

421438 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์     1(0-3-0) 

 Endodontic Laboratory  

 ฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซ่ีต่าง  ๆ 
ตั้งแต่ขึ้นตอนการเปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน การวัดความยาว
ท างาน การเตรียมคลองรากฟัน การใส่ยาในคลองรากฟัน 
การลองแท่งยางหลักและการอุดคลองรากฟัน  

421439 ฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้ 2  1(1-0-2) 

 Removable Partial Denture II  

 ข้อบ่งช้ีและข้อพิจารณาในการเลือกประเภท
ของฟันเทียมให้แก่ผู้ป่วย ขั้นตอนการท าฟันเทียมบางส่วน
ชนิดถอดได้  ปัจจัยต่าง ๆ ที่ มีผลต่อการท าฟันเทียม
บางส่วนชนิดถอดได้ วัสดุที่ใช้ในการท าฟันเทียมบางส่วน
ชนิดถอดได้ 
421440 ปฏิบัติการฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
                   1(0-3-0) 

 Removable Partial Denture Laboratory II 

 การวิเคราะห์ช้ินหล่อด้วยเคร่ืองเซอร์เวย์ การ
เขียนแบบฟันเทียมบนช้ินหล่อ การเตรียมเรสต์ การกรอ
ปรับแต่งฟัน การก าจัดบริเวณส่วนป่องบนฟันหลักที่ไม่
ต้องการ การกรอสร้างพื้นที่คอดที่ต้องการส าหรับปลาย
ตะขอ การวางแบบขี้ผึ้งตามลักษณะโครงสร้างฟันเทียม
ส่วนโครงโลหะบนช้ินหล่อ

421450 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1    1(0-3-0) 

 Orthodontic Laboratory I  

 วิเคราะห์แบบจ าลองฟันทางทันตกรรมจัดฟัน 
ฝกึปฎิบัติการท าเคร่ืองมือแก้ไขนิสัยผดิปกติ 
421451 วิจัยทางทันตกรรม 1             2(1-3-2) 

 Research for Dentistry I  

 รูปแบบและประเภทของการวิจัยทางทันตก
รรม ระเบียบวิธีวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียน
โครงการวิจัย การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้
สถิติที่เหมาะสม การอภิปรายผลการวิจัย รูปแบบการ
น าเสนอผลการวิจัย 

421452 ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว
                   2(0-6-0) 

 Field  Practice in Family Dentistry  

 การฝึกภาคสนามร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ 
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย การ
วางแผนและด าเนินการเก็บข้อมูลแฟ้มสุขภาพครอบครัว 
การศึกษาโรคและปัจจัยที่เก่ียวข้อง การเยี่ยมบ้าน การ
วางแผนการรักษาและการดูแลครอบครัว น าเสนอข้อมูล
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
421510 ทันตกรรมบดเค้ียว 3             1(1-0-2) 

 Occlusions III 

 บทน าสู่ความรู้สึกเจ็บปวด อาการปวดบริเวณ
ใบหน้าและช่องปาก การรับความรู้สึก การจ าแนกอาการ
ปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก, หลักการวินิจฉัยและการ
จัดการความเจ็บปวดบริ เวณใบหน้าและ ช่องปาก 
ความสัมพันธ์ของทันตกรรมบดเคี้ยวกับงานทันตกรรม
สาขาอื่น 

421511 คลินิกทันตกรรมบดเค้ียว          1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Occlusions 

 ปฏิบัติการในผู้ป่วยที่ มีความผิดปกติของ
ระบบการบดเคี้ยว  การท าแบบจ าลอง การให้การ
บ าบัดรักษา และการติดตามผลการรักษา 
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421512 คลินิกปริทันตวิทยา 2           2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Periodontology II 

 ฝกึปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยาโดย
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบท่ีมีความรุนแรงระดับ
ต้นและระดับกลาง 
421513 คลินิกทันตรังสี 2             1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Oral Radiology II 

 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสี
ในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก การ
ถ่ายภาพรังสีในส่วนของโพรงอากาศข้างจมูก ต่อมน้ าลาย 
กระดูกขากรรไกร และกระดูกกะโหลกศีรษะ การเขียน
รายงานภาพรังสีของผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มีรอยโรค 
และการน าเสนอรายงานผูป้ว่ยที่เป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 

421514 การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูก  
 ขากรรไกร และใบหน้า           2(2-0-4) 

 Management of Pathologic Lesions in  

 Oral and Maxillofacial Surgery  

 ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางรังสี ลักษณะ
ทางพยาธิวิทยาและวิธีการรักษารอยโรคและแผลภายใน
ช่องปากที่มีสาเหตุจากภยันตรายต่างๆ รอยโรคในช่องปาก
ที่เก่ียวข้องกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและ/หรือ
สัมพันธ์กับรอยโรคที่ผิวหนัง รอยโรคที่เป็นแผ่นสีขาวใน
ช่องปาก รอยโรคที่มีอาการแสดงในช่องปากเป็นสีต่าง ๆ 
ความผิดปกติและเนื้องอกของต่อมน้ าลาย เนื้องอกของ
เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก โรคติดเช้ือในช่องปาก แหล่งติด
เช้ือในช่องปาก ความผิดปกติจากโภชนาการ ความผิดปกติ
ที่เกิดจากการรบกวน การเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ 
ของใบหน้าและช่องปาก ถุงน้ า เนือ้งอกชนิดต่าง ๆ โรคทาง
เมตะบอลิกและพันธุกรรม โรคของโพรงอากาศรอบจมูก 
โรคติดเช้ือบริเวณศีรษะและใบหน้า การหายของแผลใน
ช่องปาก โรคของระบบเลือดและระบบน้ าเหลือง 
421515 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโฟเลเชียล
                            2(0-6-0) 

 Oral and Maxillofacial Surgery Clinic 

 ฝึ ก ถ อ น ฟั น แ บ บ ซั บ ซ้ อ น ผ่ า ฟั น คุ ด 

ท าศัลยกรรมก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม เป็นผู้ช่วย
ในงานศัลยกรรมช่องปาก  
421516 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2   1(0-3-0) 

 qClinical Practice in Oral Diagnosis II  

 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโดยฝึกตรวจผู้ป่วยที่มี
รอยโรคในช่องปาก ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบที่มีอาการ
แสดงในช่องปาก และผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณใบหน้า
และช่องปาก รวมถึงผู้ป่วยทีเอ็มดี โดยเรียนจากการซัก
ประวัติอย่างละเอียด การตรวจอย่างสมบูรณ์ การให้การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการจัดการผูป้ว่ย 

421530 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2      2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Operative Dentistry II 

 ฝึกตรวจ วางแผนการรักษาทางทันตกรรม
หัตถการ บูรณะฟันผุชนิดซับซ้อนและรอยโรคชนิดต่าง ๆ 
บนฟันด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุที่มีสีเหมอืนฟัน 

421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์          1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Endodontics  

 ฝึกปฏิบัติการบันทึกประวัติผู้ป่วย การตรวจ
วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อ
รอบปลายรากฟัน การพยากรณ์โรค การวางแผนการ
รักษา และการให้การรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีหนึ่งหรือ
สองคลองราก 

421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1     4(0-12-0) 

 Clinical Practice in Prosthodontics I 

 การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ
การบ าบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์พืน้ฐาน ได้แก่ ฟัน
เทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ฟันเทียมติด
แน่น รวมถึงการท าครอบฟันและสะพานฟัน เดือยฟัน การ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไข
ปัญหาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบ ารุงรักษาและ
เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ 
421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2             1(1-0-2) 

 Endodontics II  

 สาเหตุ  การป้องกันและการแก้ไขความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองรากฟัน การ
รักษาคลองรากฟันซ้ า การผ่าตัดปลายรากฟัน ความ
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เจ็บปวดที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันและการบ าบัด
ฉุกเฉิน หลักการและวิธกีารรักษาคลองรากฟันในฟันหลาย
ราก โรคของเนือ้เยื่อในโพรงฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริ
ทันต์ การรักษาโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันในฟันที่รากฟัน
ยังพัฒนาไมส่มบูรณ์ โรคฟันร้าว ภยันตรายที่เกิดขึ้นกับฟัน  
421550  ทันตกรรมจัดฟัน 2              1(1-0-2) 

 Orthodontics II 

 วิธีตรวจพิเคราะห์ทางทันตกรรมจัดฟันด้วย
หุ่นจ าลองแบบฟัน และภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ของกะโหลก
ศีรษะด้านข้าง การแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติในระยะ
เร่ิมแรก ตลอดจนลักษณะและส่วนประกอบของเคร่ืองมอื
ทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ 
421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1          1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Orthodontics I  

 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ในการบันทึกประวัติ 
ตรวจให้การวินิจฉัย และให้การบ าบัด รักษา โดยใช้
เคร่ืองมือทันตกรรมจัดฟันอย่างง่ายส าหรับผู้ป่วยเฉพาะ
ราย 

421552 ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน    2(1-3-2) 

 Dental Laboratory in Primary School 

 ฝึกปฏิบัติการโครงการทันตกรรมในโรงเรียน 
โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลทันตสุขภาพในโรงเรียน 
ส ารวจสภาวะทันตสุขภาพและการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
วางแผนโครงการแก้ไขปัญหา และปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ รวมท้ังประเมินผลโครงการ สรุปและรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

421553 จรรยาบรรณและนิติทันตวิทยาศาสตร์
                    1(1-0-2) 

 Ethics and Forensics Dentistry  

 หลักการและแนวคิดของจรรยาบรรณแพทย์
และทันตแพทย์  หลั กกฎหมายพื้ น ฐาน    นิ ติ ทั นต
วิทยาศาสตร์ บทบาทของทันตแพทย์ในกระบวนการ
ยุติธรรม และพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม และกรณีศึกษาประเด็นฟ้องร้องทางการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข        1(1-0-2) 

 Dental Public Health System  

 ระบบงานทันตสาธารณสุขในประเทศไทย 
บทบาทของทันตแพทย์ในการด าเนินงานทันตสาธารณสุข 
การบริหารราชการสาธารณสุข และการพัฒนาบุคลากร
ทางทันตสาธารณสุข 

421555 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 1            1(1-0-2) 

 Pediatric Dentistry I 

 พัฒนาการที่เก่ียวขอ้งกับการเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การปรับพฤติกรรมให้
เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทางทันตกรรม การวินิจฉัย 
การวางแผนการรักษา การรักษาและการปอ้งกันโรค หรือ
ความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอนฟัน การใส่
แผน่ยางกันน้ าลาย การบูรณฟันน้ านม 

421556 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 1   2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I 

 ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก ใน
การตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา  การรักษาทางทันตก
รรม การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การรักษาทางทันตก
รรมอย่างง่ายในเด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ  ซ่ึงอยู่
ในขอบเขตที่สามารท าการรักษาทางทันตกรรมที่ เด็ก
สามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ พรอ้มท้ังมีการฝึก
ปฏิบัติในแบบจ าลอง ในการท าครอบฟันเหล็กไร้สนิม 
เคร่ืองมือกันที่ การใส่แผ่นยางกันน้ าลาย  พัลโมโตมี  พัล
เพคโตมี การบูรณะฟันน้ านมด้านประชิดฟัน  และมีการ
สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 

421557 ภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ 1    3(2-2-5) 

 English for Dentist I 

 ฝึกทักษะการอ่านเพื่อให้ได้ใจความส าคัญ
จากบทความและต าราด้านทันตแพทยศาสตร์ และฝึก
ทักษะในการฟังบรรยายและการอภิปรายเชิงวิชาการด้าน
ทันตแพทย์ 
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421558 ปฎิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2    1(0-3-0) 

 Orthodontic Laboratory II 

 วิเคราะห์แบบจ าลองการสบฟันผิดปกติ การ
ท าเคร่ืองมือรักษาการสบฟันผิดปกติแบบง่ายๆที่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยวิธีการเคลือบฟันเพียงเล็กน้อย 

421559 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 2            1(1-0-2) 

 Pediatric Dentistry  II 

 รักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ านม และฟันแท้ที่เพิ่งขึ้น
ในช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก การใส่เคร่ืองกันที่   การ
รักษาทางทันตกรรม และการจัดการที่เหมาะสม ในเด็กที่มี
ความผิดปกติทางระบบ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ การใช้ยาที่เก่ียวกับงานทันตกรรมส าหรับเด็ก การใช้
ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบเพื่อการ
รักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้งการบริหารจัดการ
คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 

421610 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2     2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Oral Surgery II  

 ฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน ผ่าฟันคุด 
ผา่ตัดฟันฝังท่ีงา่ย ศัลยกรรมก่อนงาน   ทันตกรรมประดิษฐ์
และเป็นผู้ช่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียลภายใต้การดมยาสลบ  
421611 ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทยีม    1(1-0-2) 

 Preprosthetic Surgery 

 หลักการทางศัลยกรรมเพื่อแก้ไขสภาพในช่อง
ปากให้เหมาะสมกับการใส่ฟันเทียม ซ่ึงประกอบไปด้วย
การประเมิน การวินิจฉัยและการท าศัลยกรรมก่อนการใส่
ฟันเทียม ได้แก่ การตัดปุ่มกระดูก การตัดพังผืด และการ
เพิ่มความสูงของตัวฟัน 

421612 ทันตกรรมผู้สูงอายุ              1(1-0-2) 

 Geriatric Dentistry 

 การเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ ด้าน
กายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ โรคสน
ช่องปาก การดูแลรักษาทางทันตกรรม การบูรณะซ่อม
ส่วนของฟัน และฟื้นฟูสภาพของอวัยวะที่เก่ียวข้องของ
ผูสู้งอายุ

421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม      1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Dental Emergency  

 Treatment  

 ฝึกปฏิบัติงานบ าบัดภาวะฉุกเฉินทางทันตก
รรมในคลินิกทันตกรรม ด้วยวิธีการตรวจ วินิจฉัย ประเมิน 
และให้การรักษาแบบเร่งด่วน บรรเทาอาการ และลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่รุนแรงต่ออวัยวะภายในช่องปาก 
และส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับฟัน  อวัยวะปริทันต์  กระดูก
ขากรรไกร เนื้อเยื่อในช่องปาก และในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
ช่องปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

421614 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์  
                    1(1-0-2) 

 Management of Medical Emergency

 การจัดการผู้ ป่ วย ในภาวะ ฉุก เ ฉิน  ทาง
การแพทย์ ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดินหายใจ อุด
ตันและแพ้ยา การปอ้งกันและจัดการผูป้ว่ยที่มีภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรม  
421615 ชีววิทยาช่องปาก 3            2(2-0-4) 

 Oral Biology III  

 ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ในการวิเคราะห์พยาธิ
สภาพของโรค สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค การให้การ
วินิจฉัยและแนวทางการรักษา  
421630 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2     4(0-12-0) 

 Clinical Practice in Prosthodontics II 

 การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ
การบ าบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ซับซ้อน ได้แก่ ฟัน
เทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ฟันเทียมติด
แน่น รวมถึงการท าครอบฟันและสะพานฟัน เดือยฟัน การ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไข
ปัญหาด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบ ารุงรักษาและ
เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ 
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421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย      1(1-0-2) 

 Comtemporary Operative Dentistry 

 หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้มาก
ที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุด การใช้สารบอนดิง หลักการปัจจุบันและกลไกของ
การยึดติด ปัญหาท่ีพบเม่ือท าการบูรณะฟันด้วยเรซินคอม
สิตและการแก้ไข การบอนด์อมัลกัม การบูรณะฟันที่รักษา
คลองรากฟันแล้ว การฟอกสีฟันที่มีชีวิต การรักษาฟันที่
สูญเสียผิวหน้าฟัน การรักษาอาการเสียวฟัน  บทน า          
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานทัน
ตกรรมหัตถการ 
421650 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2          1(0-3-0) 

 Clinical Practice in Orthodontics II 

 การเลือกผูป้ว่ยที่มีการกัดสบผิดปกติมากของ
ทันตแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน เพื่อการส่ง
ผูป้ว่ยไปรักษาต่อ การสอนรวมถึงการแก้ไขการกัดสบของ
ฟันผู้ป่วยที่ผิดปกติชนิดไม่ซับซ้อน ที่ไม่เกินความสามารถ
ของนักศึกษา และสามารถบอกแยกได้ถึงความผิดปกติ
ของอวัยวะส่วนหัวที่ ทันตแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขาจัดฟัน
ต้องการได้ ในส่วนของนักศึกษาต้องสามารถพิเคราะห์ 
ผู้ป่วยตามขั้นตอนการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ต้องจัดฟันใน
คลินิกได้จริง 
421651 ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน   4(0-12-0) 

 Clinical Laboratory in Community Hospital  

 ฝกึปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ชุมชน และจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ  
421652 คลินิกทันตกรรมครอบครัว       2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Family Dentistry

 ประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรม และ
ทันตกรรมในโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยใน
ลักษณะองค์รวม เพื่อให้สามารรถดูแลสุขภาพในช่องปาก 
การป้องกันโรค และพยาธิสภาพในช่องปากในครอบครัว 
และเพื่อน าไปสู่การเตรียมตัวเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ของ รัฐทั้ ง ในส่วนกลางและส่วน ภู มิภาคได้ อย่ า ง มี
ประสิทธภิาพ 

421653 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 2   2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Pediatric Dentistry II 

 ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กใน
ระดับงานที่ง่ายถึงปานกลางโดยการตรวจวินิจฉัย วาง
แผนการรักษา การบูรณะฟัน การท าครอบฟันเหล็กไร้สนิม 
การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ านม การใส่เคร่ืองมือกันที่ การ
ถอนฟัน การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบ าบัดฉุกเฉิน 
การปรับพฤติกรรมเพื่อให้เด็กร่วมมือต่อการรักษาทางทัน
ตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสารกับผู้ปกครอง การสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกัน รวมทั้ง การจัดการ
ทางทันตกรรมที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทาง
ระบบ หรือเด็กที่ต้องได้ รับการดูแลพิเศษ และมีการ
สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 

421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม           1(1-0-2) 

 Dental Innovation  

 องค์ความรู้ในวัสดุ สิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับ
งานทันตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงหลักการเบื้องต้นของ
งานทันตกรรมรากเทียม ซ่ึงได้แก่ระบบและส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของรากเทียม ข้อบ่งช้ี ข้อห้ามและผลแทรกซ้อนที่
อาจเกิดจากการใส่รากเทียม โดยมีการฝึกปฏิบัติการ
ท าศัลยกรรมรากเทยีมในแบบจ าลองฟัน 

421655 ปฏิบัติการโรงพยาบาล            2(0-6-0) 

 Clinical Practice in Hospital 

 ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แบบองค์รวม 
ดูแลสุขภาพทั่วไป และที่เก่ียวข้องกับ ทันตสุขภาพ ศึกษา
ระบบ ระเบียบ การบริการสุขภาพในระดับต่างๆ  ใน
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพเมือง 
และชุมชน ของภาครัฐ ศึกษาบทบาท หน้าท่ีของทันตแพทย์ 
ที่ต้องท างานร่วมกับ แพทย์ และบุคลากร ด้านการแพทย์
ทุกสาขาได้  
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421656 ภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ 2  3(2-2-5) 

 English for Dentist II 

รายวิชาบังคับก่อน   :  421557 ภาษาอังกฤษส าหรับ
    ทันตแพทย์ 1 
Prerequisite           :  421557 English for Dentist I 

 ฝึกทักษะการสื่อสารทางวาจาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการรักษาทางทันตกรรม และการฝึกการ
อ่านเพื่อวิเคราะห์ 
421657 ทันตกรรมครอบครัว 2           1(1-0-2) 
 Family Dentistry II 

 การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปาก
ของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญหาและผลกระทบ
ของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
และแนวทางการประเมินผลการรักษา การสร้างความ
เข้มแข็งให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองอย่าง
ยั่งยืน 

421658 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว     2(0-6-0) 

  Family Dentistry Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ขอ้ซักถามในประเด็นทางด้านทันตกรรมครอบครัว 

421659 วิจัยทางทันตกรรม 2            3(0-6-3) 

 Research for Dentistry II 

 ฝึกเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย ปรึกษาอาจารย์
ที่ปรึกษา เขียนโครงการวิจัยอาจเป็นวิจัยพื้นฐาน วิจัย
คลินิก วิจัยชุมชน รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติการ การ
ประเมินผล เขียนรายงาน และเสนอผลงานวิจัย  ให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจัยสืบเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



966 | คู่มือนิสติหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




