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สาขาวิชาเคมี ..........................................................................................................
สาขาวิชาชีววิทยา....................................................................................................
สาขาวิชาฟสิกส.......................................................................................................
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา .........................................................
สาขาวิชาสถิติ .........................................................................................................
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ .........................................................
คณะวิทยาศาสตรการแพทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ...............................................................................................
สาขาวิชาชีวเคมี ......................................................................................................
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด ........................................................................
คณะวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ...................................................................................
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา.........................................................................................
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา. ........................................................................................

325
335

345
352
359
365
371
377
385
391

399
405
411
418
424
431
437

447
453
459

467
475
484

สารบัญ (ตอ)
หนา
คณะวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ................................................................................
คณะศิลปศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน ...................................................................................................
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน................................................................................................
สาขาวิชาภาษาไทย ..................................................................................................
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ............................................................................................
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ............................................................................................
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล ................................................................................
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ........................................................................................
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ.............................................................................
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน ................................................................................
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ...............................................................................
คณะสหเวชศาสตร
หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต ...................................................................................
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ......................................................................................
วิทยาลัยการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา .................................................................................................
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ......................................................................... ..
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ......................................................................................

492

503
510
517
525
532

543
552
559
566
574
583
590

599

649
655

สารบัญ (ตอ)
หนา
ปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศิลปศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ .....................................
คณะนิติศาสตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ .......................
คณะนิติศาสตร และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต .............................................
คณะนิติศาสตร และคณะศิลปศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ .....................................
คณะแพทยศาสตร และคณะนิติศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ............................................................................
คณะแพทยศาสตร และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ......................................................................
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ......................................................................
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ......................................................................
คณะแพทยศาสตร และคณะศิลปศาสตร
หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ............................................
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ......................................................................
คณะศิลปศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ .....................................
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ .....................................

665

671
679

685

693

701
705
710

717

723

729
733

สารบัญ (ตอ)
หนา

ตอนที่ 4

วิทยาลัยการศึกษา และคณะวิทยาศาสตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร .....................................
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ..................................................
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา............................................
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา .
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส.............................
วิทยาลัยการศึกษา และคณะศิลปศาสตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ...........................................
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ......................................
ปริญญาตรีควบปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ............
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ............
คณะวิทยาศาสตรการแพทย และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ............
คําอธิบายรายวิชา .....................................................................................................................

739
742
745
748
752

757
760

767
777

789
801

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV
บันทึก

V

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
....................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จึงอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 33 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัย
พะเยา ที่ 1724/2557 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มอบอานาจให้รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี กากับการบริหาร สั่งการและปฏิบัติการแทนรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคาสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 144/2558 ลงวั นที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลั ยพะเยา
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 92(9/2558) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 จึงออกประกาศ
กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

VI
รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
กิจกรรม
คณะส่งข้อมูลรายวิชาตามแผนการศึกษาที่เปิดสอนถึงกองบริการการศึกษา
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
วันสุดท้ายของการรับนิสิตโอนย้ายจากสถานศึกษา
คณะ/นิสติ ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา

ภาคการศึกษาต้น
8 มิ.ย. 58
17 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
29 ก.ค. - 4 ส.ค. 58
วันประกาศตารางเรียนตารางสอน
5 ส.ค. 58
นิสิตยืน่ ความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาตกแผนการศึกษาผ่านระบบ(UP20.1)
6 - 27 ส.ค. 58
วันพบอาจารย์ท่ปี รึกษา
7 ส.ค. 58
วันสุดท้ายของการขอย้ายคณะ สาขาวิชา และแผนการศึกษา
7 ส.ค. 58
วันลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ของนิสิตทุกชั้นปี
11 - 21 ส.ค. 58
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี
17 - 21 ส.ค. 58
วันเปิดโลกกิจกรรม
23 ส.ค. 58
วันเปิดภาคการศึกษา
24 ส.ค. 58
คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชามายังกองบริการการศึกษา (UP21)
24 - 28 ส.ค. 58
คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอนมายังกองบริการการศึกษา (UP20)
24 - 28 ส.ค. 58
ลงทะเบียนเรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ,เพิ่ม-ถอนรายวิชาไม่ได้รับอักษร W
24 - 31 ส.ค. 58
ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
24 ส.ค. - 23 ก.ย. 58
วันสุดท้ายของการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน
28 ส.ค. 58
วันสุดท้ายของการขอปิดรายวิชา และยกเลิกตารางสอบ
31 ส.ค. 58
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี(สาหรับนิสติ ทีล่ งทะเบียนล่าช้า)
1 - 7 ก.ย. 58
ถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W
1 ก.ย. - 9 พ.ย. 58
3 ก.ย. 58
วันไหว้ครู (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I
18 ก.ย. 58
26 ก.ย. 58
วันบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวร และกิจกรรมเดินเข้ามหาวิทยาลัย(งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันสุดท้ายของการยืน่ คาร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสติ เพื่อลงทะเบียนเรียน
16 ต.ค. 58
17 - 25 ต.ค. 58
วันสอบกลางภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์
30 พ.ย. - 11 ธ.ค. 58
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา
11 ธ.ค. 58
วันสุดท้ายของการยืน่ คาร้องขอลาออกโดยไม่ได้รับผลการเรียน
11 ธ.ค. 58
14-25 ธ.ค. 58
วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันสุดท้ายของการแก้ไขชื่อ - สกุล ของนิสิต ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
25 ธ.ค. 58
วันปิดภาคการศึกษา
28 ธ.ค. 58
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ
8 ม.ค. 59
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
12 ม.ค. 59
วันสาเร็จการศึกษา
28 ธ.ค. 58

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาฤดูร้อน
6 พ.ย. 58
18 เม.ย. 59
18 ธ.ค. 58
21 - 25 ธ.ค. 58
6 - 11 พ.ค. 59
28 ธ.ค. 58
16 พ.ค. 59
29 ธ.ค. 58 - 21 ม.ค. 59 17 พ.ค. - 9 มิ.ย. 59
4 ม.ค. 59
20 พ.ค. 59
4 ม.ค. 59
20 พ.ค. 59
5 - 15 ม.ค. 59 24 พ.ค. - 3 มิ.ย. 59
11 - 15 ม.ค. 59 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 59
18 ม.ค. 59
6 มิ.ย. 59
18 - 22 ม.ค. 59
6 - 10 มิ.ย. 59
18 - 22 ม.ค. 59
6 - 10 มิ.ย. 59
18 - 25 ม.ค. 59
6 - 13 มิ.ย. 59
18 ม.ค. - 19 ก.พ. 59 6 มิ.ย. - 5 ก.ค. 59
22 ม.ค. 59
10 มิ.ย. 59
25 ม.ค. 59
13 มิ.ย. 59
26 ม.ค. - 1 ก.พ. 59 13 - 17 มิ.ย. 59
26 ม.ค. - 12 เม.ย. 59 14 มิ.ย. - 15 ก.ค. 59
12 ก.พ. 59
1 ก.ค. 59
17 ก.พ. 59
11 มี.ค. 59
1 ก.ค. 59
12 -20 มี.ค. 59
17 ก.ค. 59
25 เม.ย. - 6 พ.ค. 59 18 - 29 ก.ค. 59
6 พ.ค. 59
29 ก.ค. 59
6 พ.ค. 59
29 ก.ค. 59
9-20 พ.ค. 59
1 - 5 ส.ค. 59
20 พ.ค. 59
5 ส.ค. 59
23 พ.ค. 59
8 ส.ค. 59
3 มิ.ย. 59
19 ส.ค. 59
7 มิ.ย. 59
23 ส.ค. 59
23 พ.ค. 59
8 ส.ค. 59

VII
รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
กิจกรรม
คณะส่งข้อมูลรายวิชาตามแผนการศึกษาที่เปิดสอนถึงกองบริการการศึกษา
วันสุดท้ายของการรับนิสิตโอนย้ายจากสถานศึกษา
คณะ/นิสติ ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา
วันประกาศตารางเรียนตารางสอน

ภาคการศึกษาต้น
8 มิ.ย. 58
23 ก.ค. 58
29 ก.ค. - 4 ส.ค. 58
5 ส.ค. 58
นิสติ ยื่นความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาตกแผนการศึกษาผ่านระบบ(UP20.1)
6 - 27 ส.ค. 58
วันพบอาจารย์ท่ปี รึกษา
7 ส.ค. 58
วันสุดท้ายของการขอย้ายคณะ สาขาวิชา และแผนการศึกษา
7 ส.ค. 58
วันลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสติ ของนิสิตทุกชั้นปี
11 - 21 ส.ค. 58
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี
17 - 21 ส.ค. 58
วันเปิดภาคการศึกษา
24 ส.ค. 58
วันสุดท้ายของการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน
28 ส.ค. 58
24 - 28 ส.ค. 58
คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชามายังกองบริการการศึกษา (UP21)
คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอนมายังกองบริการการศึกษา (UP20)
24 - 28 ส.ค. 58
ลงทะเบียนเรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต,เพิ่ม-ถอนรายวิชาไม่ได้รับอักษร W
24 - 31 ส.ค. 58
ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
24 ส.ค. - 23 ก.ย. 58
ส่งวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจรูปแบบ
24 ส.ค. - 4 ธ.ค. 58
วันสุดท้ายของการขอปิดรายวิชา และยกเลิกตารางสอบ
31 ส.ค. 58
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี(สาหรับนิสติ ที่ลงทะเบียนล่าช้า)
1 - 7 ก.ย. 58
ถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W
1 ก.ย. - 9 พ.ย. 58
วันสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์ (สมัครที่คณะ/วิทยาลัย)
1 - 30 ก.ย. 58
วันสมัครสอบวัดคุณสมบัติ
1 - 7 ก.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบวัดคุณสมบัติ พร้อมตารางสอบ
25 ก.ย. 58
พิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันสุดท้ายของการยืน่ คาร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสติ เพื่อลงทะเบียนเรียน
16 ต.ค. 58
คณะ/วิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
1 - 30 ต.ค. 58
วันสอบวัดคุณสมบัติ
9 - 11 ต.ค. 58
17 - 25 ต.ค. 58
วันสอบกลางภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ
20 พ.ย. 58
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I
27 พ.ย. 58
วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์
30 พ.ย. - 11 ธ.ค. 58
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา
11 ธ.ค. 58
วันสุดท้ายของการยืน่ คาร้องขอลาออกโดยไม่ได้รับผลการเรียน
11 ธ.ค. 58
14 - 25 ธ.ค. 58
วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันสุดท้ายของการแก้ไขชื่อ - สกุล ของนิสิต ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
25 ธ.ค. 58
วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
25 ธ.ค. 58
วันปิดภาคการศึกษา
28 ธ.ค. 58
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ
8 ม.ค. 59
วันประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
28 ธ.ค. 58
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงงานทะเบียนนิสติ และประมวลผล
12 ม.ค. 59
วันสาเร็จการศึกษา
28 ธ.ค. 58

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาฤดูร้อน
6 พ.ย. 58
18 เม.ย. 59
18 ธ.ค. 58
21 - 25 ธ.ค. 58
6 - 11 พ.ค. 59
28 ธ.ค. 58
16 พ.ค. 59
29 ธ.ค. 58 - 21 ม.ค. 59 17 พ.ค. - 9 มิ.ย. 59
4 ม.ค. 59
20 พ.ค. 59
4 ม.ค. 59
20 พ.ค. 59
5 - 15 ม.ค. 59 24 พ.ค. - 3 มิ.ย. 59
11 - 15 ม.ค. 59 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 59
18 ม.ค. 59
6 มิ.ย. 59
22 ม.ค. 59
10 มิ.ย. 59
18 - 22 ม.ค. 59
6 - 10 มิ.ย. 59
18 - 22 ม.ค. 59
6 - 10 มิ.ย. 59
18 - 25 ม.ค. 59
6 - 13 มิ.ย. 59
18 ม.ค. - 19 ก.พ. 59 6 มิ.ย. - 5 ก.ค. 59
18 ม.ค. - 29 เม.ย. 59 6 มิ.ย. - 15 ก.ค. 59
25 ม.ค. 59
13 มิ.ย. 59
26 ม.ค. - 1 ก.พ. 59 13 - 17 มิ.ย. 59
26 ม.ค. - 12 เม.ย. 59 14 มิ.ย. - 15 ก.ค. 59
28 มี.ค. - 11 เม.ย. 59 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 59
2 - 8 ก.พ. 59
20 - 24 มิ.ย. 59
22 ก.พ. 59
11 ก.ค. 59
17 ก.พ. 59
11 มี.ค. 59
1 ก.ค. 59
12 - 25 เม.ย. 59
4 - 8 ก.ค. 59
26 - 28 ก.พ. 59
15 - 17 ก.ค. 59
12 -20 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
15 ส.ค. 59
22 เม.ย. 59
15 ก.ค. 59
17 ก.ค. 59
25 เม.ย. - 6 พ.ค. 59 18 - 29 ก.ค. 59
6 พ.ค. 59
29 ก.ค. 59
6 พ.ค. 59
29 ก.ค. 59
9-20 พ.ค. 59
1 - 5 ส.ค. 59
20 พ.ค. 59
5 ส.ค. 59
20 พ.ค. 59
5 ส.ค. 59
23 พ.ค. 59
8 ส.ค. 59
3 มิ.ย. 59
19 ส.ค. 59
23 พ.ค. 59
8 ส.ค. 59
7 มิ.ย. 59
23 ส.ค. 59
23 พ.ค. 59
8 ส.ค. 59

VIII

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข
....................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 และมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1724/2557 ลงวันที่ 25
กันยายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มอบอานาจให้รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กากับการบริหาร
สั่งการและปฏิบัติการแทนรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 144/2558 ลงวันที่
15 มกราคม พ.ศ. 2558 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุ ม ครั้งที่ 92(9/2558) เมื่อวั นที่ 10 มิ ถุนายน 2558 จึง ออกประกาศกาหนดปฏิ ทินการศึ กษา ปีการศึก ษา 2558
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

IX
รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทนิ การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
กิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
คณะส่งข้อมูลรายวิชาตามแผนการศึกษาที่เปิดสอนถึงกองบริการการศึกษา

8 มิ.ย. 58

30 ต.ค. 58

วันสุดท้ายของการรับนิสิตโอนย้ายจากสถานศึกษา

23 ก.ค. 58

6 พ.ย. 58

คณะ/นิสิตตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา
วันประกาศตารางเรียนตารางสอน

29 ก.ค. - 4 ส.ค. 58 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 58

26 ก.พ. 59
4 มี.ค. 59
22 - 28 มี.ค. 59

5 ส.ค. 58

2 ธ.ค. 58

29 มี.ค. 59

6 - 31 ส.ค. 58

3 - 28 ธ.ค. 58

30 มี.ค. - 25 เม.ย. 59

วันสุดท้ายของการขอย้ายคณะ สาขาวิชา และแผนการศึกษา

7 ส.ค. 58

4 ธ.ค. 58

1 เม.ย. 59

วันพบอาจารย์ท่ปี รึกษา

7 ส.ค. 58

4 ธ.ค. 58

1 เม.ย. 59

วันลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ของนิสิตทุกชั้นปี

11 - 17 ส.ค. 58

8 - 14 ธ.ค. 58

4 - 11 เม.ย. 59

ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี

11 - 15 เม.ย. 59

นิสิตยืน่ ความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาตกแผนการศึกษาผ่านระบบ(UP20.1)

17 - 21 ส.ค. 58

14 - 18 ธ.ค. 58

วันเปิดภาคการศึกษา

24 ส.ค. 58

21 ธ.ค. 58

18 เม.ย. 59

วันเริ่มเรียน

29 ส.ค. 58

26 ธ.ค. 58

23 เม.ย. 59

วันสุดท้ายของการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน

4 ก.ย. 58

4 ม.ค. 59

29 เม.ย. 59

คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชามายังกองบริการการศึกษา (UP21)

24 ส.ค. - 7 ก.ย. 58 21 ธ.ค. 58 - 4 ม.ค. 59 18 เม.ย. - 2 พ.ค. 59

คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอนมายังกองบริการ
การศึกษา (UP20)

24 ส.ค. -

21 ธ.ค. 58 -

7 ก.ย. 58

4 ม.ค. 59

2 พ.ค. 59

ลงทะเบียนเรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสติ ,เพิ่ม-ถอน
รายวิชาไม่ได้รบั อักษร W

29 ส.ค. -

26 ธ.ค. 58 -

23 เม.ย. -

11 ก.ย. 58

8 ม.ค. 59

6 พ.ค. 59

ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการขอปิดรายวิชา และยกเลิกตารางสอบ
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี(สาหรับนิสติ ทีล่ งทะเบียนล่าช้า)
ถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W

18 เม.ย. -

24 ส.ค. - 23 ก.ย. 58 21 ธ.ค. 58 - 22 ม.ค. 59 18 เม.ย. - 17 พ.ค. 59
11 ก.ย. 58

8 ม.ค. 59

6 พ.ค. 59

7 - 11 ก.ย. 58

4 - 8 ม.ค. 59

2 - 6 พ.ค. 59

12 ก.ย. - 9 พ.ย. 58 9 ม.ค. - 7 มี.ค. 59 6 พ.ค. - 4 ก.ค. 59

วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I

21 ก.ย. 58

18 ม.ค. 59

16 พ.ค. 59

วันสุดท้ายของการยืน่ คาร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสติ เพื่อลงทะเบียนเรียน

16 ต.ค. 58

12 ก.พ. 59

10 มิ.ย. 59

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)

-

17 ก.พ. 59

-

วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)

-

-

17 ก.ค. 59

วันประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์

28 พ.ย. - 11 ธ.ค. 58 26 มี.ค. - 8 เม.ย. 59 23 ก.ค. - 5 ส.ค. 59

วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา

11 ธ.ค. 58

8 เม.ย. 59

วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอลาออกโดยไม่ได้รับผลการเรียน

11 ธ.ค. 58

8 เม.ย. 59

5 ส.ค. 59

12-13 ธ.ค. 58

9 - 10 เม.ย. 59

6 - 7 ส.ค. 59

วันสุดท้ายของการแก้ไขชื่อ - สกุล ของนิสิต ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

11 ธ.ค. 58

8 เม.ย. 59

5 ส.ค. 59

วันปิดภาคการศึกษา

14 ธ.ค. 58

11 เม.ย. 59

8 ส.ค. 59

วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)

5 ส.ค. 59

X
รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทนิ การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
กิจกรรม
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ

23 ธ.ค. 58

20 เม.ย. 59

17 ส.ค. 59

วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

28 ธ.ค. 58

25 เม.ย. 59

22 ส.ค. 59

วันสาเร็จการศึกษา

14 ธ.ค. 58

11 เม.ย. 59

8 ส.ค. 59

XI

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กําหนดปฏิทินกิจกรรม ปการศึกษา 2558
…………………………………
โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดปฏิทินกิจกรรม ปการศึกษา 2558
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 33 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 92(9/2558) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 จึงออกประกาศกําหนดปฏิทินกิจกรรม
ปการศึกษา 2558 ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

XII
ปฏิทินกิจกรรม ประจําปการศึกษา 2558
โดย งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

กิจกรรม
รายงานตัวเขาหอพัก รอบโควตา และ รอบ Admissions
ปรับพื้นฐาน รหัส 58
ประชุมเชียร ม.พะเยา
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
ถวายเทียนพรรษา
OPEN UP
“ระลึก รูสึกใจ”
สานสัมพันธพี่นอง ม.พะเยา
เปดโลกกิจกรรม
ประชุมเชียรเวียง
พิธีไหวครู (งดการเรียนการสอน)
Freshman Day & Night
บวงสรวงองคสมเด็จพระนเรศวร และกิจกรรมเดินเขา ม.(งดการเรียนการสอน)
UP Game
สืบสานปาเวณียี่เปง (ลอยกระทงภายใน ม.)
งานลอยกระทงรวมกับจังหวัด
เสียงสะทอนจากสภานิสิต

18.

วันเกียรติยศ

ว/ด/ป ที่จัด
18 – 22 ก.ค.58
23 ก.ค. – 14 ส.ค.58
23 ก.ค. – 14 ส.ค.58
17 ก.ค.58
29 ก.ค.58
17 -21 ส.ค.58
19 -20 ส.ค.58
22 ส.ค.58
23 ส.ค. 58
24 ส.ค.-25 ก.ย.58
3 ก.ย. 58
20 ก.ย. 58
26 ก.ย. 58
16-28 พ.ย.58
20 พ.ย.58
25 พ.ย. 58
พ.ย. 58
มี.ค. 59
พ.ค. 59

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

6 ปี

ประกาศนียบัตร

โท

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

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

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

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

X
X
X

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

.....

.....

X

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

X

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลือ่ นที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

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

X
X
X
X

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

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

X
X
X

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

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

X

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

X
.....

.....

.....

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

X

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

X

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

ต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปี

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

X
X
X
X
X
X

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

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เอก

XIV
หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
การส่งเสริมสุขภาพ
เวชกิจฉุกเฉิน
สาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
บริบาลเภสัชกรรม

ต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปี

5 ปี

6 ปี

ประกาศนียบัตร

โท

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

.....
X
.....

.....

X

.....

X

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

X
X
X
X
......

......

.....

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

X

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

.....

.....

X

…………….

X

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

X

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

.....

.....

.....

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

X

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

X
X
X

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

X
X
X
X
X
.....

.....

.....

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

X

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
พัฒนาสังคม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นโยบายสาธารณะ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
การประชาสัมพันธ์
การสื่อสารสื่อใหม่
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
การเงินและการธนาคาร
การจัดการธุรกิจ
การตลาด
การท่องเที่ยว
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เอก

XV
หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปี

5 ปี

6 ปี

ประกาศนียบัตร

โท

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

.....

.....

.....

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

X

.....
.....

.....
.....

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

….
….

.....

.....
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ตอนที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
University of Phayao

สีประจามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ สีม่วงและสีทอง
สีม่วง มาจากสีแดง ที่หมายถึง ชาติ และสีนาเงิน
ที่หมายถึง พระมหากษัตริย์
สีทอง หมายถึง ศาสนา และความเจริญรุ่งเรืองของ
มหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยพะเยา คือ ฟ้ามุ่ย
ดอกฟ้ามุ่ย เป็นกล้วยไม้ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Vanda
coerulea Griff.ex Lindle. คือ Orchidaceae เป็นกล้วยไม้
ประเภทแวนด้า : ลักษณะความงดงามโดดเด่นของฟ้ามุ่ย

ทาให้ถูกยกย่องว่าเป็นกล้วยไม้ป่าที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่ง
ของโลก เนื่องจาก ชื่อ ฟ้ามุ่ย ที่แปลว่า ฟ้าหม่นหมองนัน
มีท่มี าจากความสวยสดงดงามของกลีบดอกสีฟ้าอมม่วง
จนทาให้สีของท้องฟ้าแลดูหม่นหมองไปเลยนั่นเอง

ศิลาจารึกโบราณทรงกลีบบัว
ที่ค้นพบได้ในจังหวัดพะเยา บ่งชี้ว่า
เ ป็ น เ มื อ ง ตั ก ศิ ล า ที่ ร ว บ ร ว ม
สรรพวิทยาการมาตั้งแต่อดีต

ตัวอักษร มพ ในตราสัญลักษณ์
ข อ ง มห าวิ ท ยา ลั ย ย่ อ มา จา ก
“มหาวิ ทยาลั ยพะเยา” แนวคิ ด มา
จากตัวอักษร “ฝักขามล้านนา”

ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นรูปสัต ตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบบัว
สีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อมีชื่ อมหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง
และชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาว บนพื้นแถบโค้งสีทอง

สัตตภัณฑ์ เป็นของใช้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของล้านนา ยอดทั้ง 7 ของสัตตภัณฑ์
เป็นเชิงเทียนสาหรับจุดบูชาพระพุทธเจ้า ก่อนเริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นเดียวกับ
โต๊ะหมู่บูชาในปัจจุบัน ยอดทั้ง 7 หมายถึง เขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 ชั้น ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ
ศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่ง ยอดเขาพระสุเมรุ เป็นที่ตั้งของสวรรค์ขั้นดาวดึงส์ ที่ประทั บ ของ
พระอินทราธิราชเจ้าและเป็นที่ประดิษฐานพระเกศแก้วจุฬามณี (พระเกศา) และพระเขี้ยวแก้ว
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ เปรียบดังพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางจักรวาล
สูงสุดของสรรพสิ่ง อีกนัยหนึ่ง สัตตภัณฑ์ทางพุทธศาสนา ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์แห่งธรรม
อั น เป็ น เครื่ อ งตรั ส รู้ หรื อ บรรลุ อ รหั ต ผล 7 ประการ หรื อ โพชฌงค์ 7 จึ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
แห่ ง ธรรม หรื อ ปั ญ ญารู้ แ จ้ ง “เปรี ย บได้ กั บ ภู มิ ป ระเทศของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาที่ เ ป็ น
ดั่งดินแดนสวรรค์ แวดล้อมไปด้วยทิวเขาเป็นชั้นๆ เป็นดินแดนแห่งความสุข และเป็นศูนย์รวม
แห่งปัญญาความรู้”
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มหาวิทยาลัยพะเยา
University of Phayao
ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยพะเยา แต่เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ โดยได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และได้เริ่มจัดการเรียนการสอน มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2538 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้ชื่อว่า “วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในปี พ.ศ. 2542
ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งถาวร ณ บริเวณตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา บนที่ดินเนื้อที่ 5,727 ไร่ โดย
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference มาจากจังหวัดพิษณุโลก
ในปี พ.ศ. 2544 ได้ มี ก ารขยายสาขาวิ ชาเพิ่ ม มากขึ้น และได้ มี ก ารบรรจุ อ าจารย์ ป ระจ าไว้ ท่ี วิ ท ยาเขต
สารสนเทศพะเยา หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (4/2550) เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้า ฯ ให้ ตราพระราชบัญ ญั ติม หาวิ ท ยาลั ยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิ จจานุเ บกษา เมื่ อวั น ที่ 16
กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้เป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา จึงถือได้ว่า
มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งมีฐานะเป็น นิติบุคคล อย่างเต็ม
รูปแบบ พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีศักยภาพและ
พร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้ง การพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคม
เป็นสุข อันจะเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังปณิธานว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
(Wisdom for Community Empowerment)
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา
ปั จจุ บั นมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ประกอบด้ วย 15 คณะ 3 วิ ทยาลั ย และ 1 วิ ทยาเขต ท าหน้ าที่ ผลิ ตบั ณฑิ ต
ศึกษาวิจัย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 11. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. คณะทันตแพทยศาสตร์
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. คณะศิลปศาสตร์
4. คณะนิติศาสตร์
14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
5. คณะพยาบาลศาสตร์
15. คณะสหเวชศาสตร์
6. คณะแพทยศาสตร์
16. วิทยาลัยการจัดการ
7. คณะเภสัชศาสตร์
17. วิทยาลัยการศึกษา
8. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
18. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
9. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 19. วิทยาเขตเชียงราย
10. คณะวิทยาศาสตร์
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การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกาหนดวิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี โดยแยกการรับเป็นระบบ ดังนี้
1. ระบบรับตรง
1.1 โครงการเฉพาะด้าน
1.2 โควตาภาคเหนือตอนบน
1.3 โควตาทั่วประเทศ
2. ระบบสอบกลาง – สอท. (Admissions)

ตอนที่ 2
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
Regulation and Announcement
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
......................................................
โดยที่ เป น การสมควรให อ อกข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา วา ด วย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เพื่ อ ให
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 จึ ง อาศั ย อํ า นาจ ตามความในมาตรา 21 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 สภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง
สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายถึง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายถึง
สวนงานตามมาตรา 7(3) และสวนงานอื่นที่มีการจัดเรียน
การสอน
“คณบดี”
หมายถึง
สวนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหนาสวนงานอื่นที่มี
การจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 1
การรับเขาศึกษา
ขอ 4 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
4.1 สําเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4.2 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
4.3 เปนผูที่มีสุขภาพรางกายไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา
4.4 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
4.5 ไมเคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
ขอ 5 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเขาเปนนิสิต
5.1 มหาวิทยาลัยจะทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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หรือเทียบเทา เขาเปนนิสิตเปนคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย หรือที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
5.2 มหาวิทยาลัยอาจทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผูที่ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือผูที่
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเขาเปนนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
ขอ 6 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
6.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
6.2 คุณสมบัติของผูขอโอนมาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย
6.2.1 มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 4
6.2.2 ไดศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแลว ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
6.3 ผูประสงคที่จะขอโอนมาเปนนิสิตมหาวิทยาลัย ตองปฏิบัติดังนี้
6.3.1 ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยสงถึงมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา
30 วัน กอนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษา หรือ
6.3.2 ใหสถานศึกษาเดิมจัดสงหนังสือขอโอนยาย ระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหา
รายวิชาที่ไดเรียนไปแลวมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
6.4 มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบรั บ โอน โดยผ า นการพิ จ ารณาจากคณะ หรื อ
หนวยงาน ที่เทียบเทา
6.5 การเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียน
6.5.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมา โดยความเห็นชอบของคณะหรือ
หนวยงานที่เทียบเทา และตองมีจํานวนหนวยกิตที่ขอเทียบโอนไมเกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน ทั้งนี้ ตอง
เปนไปตามที่กําหนดไว ในประกาศมหาวิทยาลัย
6.5.2 รายวิชาที่จะเทียบโอนเปนหนวยกิตสะสม จะตองมีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกัน กับรายวิชา
ของมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนเทียบไดไมต่ํากวาระดับขั้น C
6.5.3 รายวิชาใดที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน จะไมถูกนํามาคํานวณหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ขอ 7 การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
7.1 ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยพะเยา หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจ
ขอเขาศึกษาตอเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเปนการเพิ่มเติมได แตตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 4
7.2 การแสดงความจํานงขอเขาศึกษา ตองปฏิบัติดังนี้
7.2.1 ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยสงถึงมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา
30 วัน กอนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษา
7.2.2 การรับเขาศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเขา โดยผานความเห็นชอบของคณะ หรือ
หนวยงานที่เทียบเทา
7.3 การเทียบโอนหนวยกิตใหนําขอ 6.5 มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 8 การเขาศึกษาระดับปริญญาตรีตอเนือ่ ง
มหาวิทยาลัยอาจทําการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 4 หรือ
มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
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ขอ 9 การรายงานตัวเปนนิสิต
9.1 ผูที่สอบคัดเลือกได ผูที่ไดรับการคัดเลือก ผูที่ไดรับอนุมัติใหโอนมาจากสถานศึกษาอื่น หรือผูที่
ไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาตอ หรือผูที่เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง จะตองรายงานตัวและเตรียมหลักฐานตางๆ ตามที่กําหนด
ไวในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9.2 กรณีนิสิตไมรายงานตัวตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนิสิต
เวนแตไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเปนรายๆ ไป
9.3 มหาวิทยาลัยจะกําหนดรหัสประจําตัวนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา
ตลอดจนแนะแนวการศึกษาใหสอดคลองกับแผนกําหนดการศึกษา ภายหลังขึ้นทะเบียนเปนนิสิตแลว
หมวดที่ 2
การจัดการศึกษา
ขอ 10 ระบบการจัดการศึกษา
10.1 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษา โดยใหคณะที่มีหนาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาใดๆ ใหการศึกษา
ในสาขาวิชานั้นแกนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย
10.2 สาขาวิชาหนึ่งๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัยประกอบดวยหลายรายวิชา
10.3 มหาวิทยาลัยใชระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบงการจัดการศึกษาออกเปน 2 แบบ คือ
10.3.1 แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา เปนการจัดการศึกษาปกติซึ่งเปน ภาคการศึกษา
บังคับมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอน ซึ่งเปน ภาคการศึกษาไมบังคับ และใช
ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห โดยจัดชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิต ตามที่กําหนดไวใน
ภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
10.3.2 แบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ใชระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาหตอภาค
การศึกษา ทั้งนี้ ตองจัดการเรียนใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิต ตามที่กําหนดไวในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
10.4 กรณี ที่หลักสูต รสาขาวิชาใดประกอบด วยรายวิชาที่จําเปนต องเปด สอนในภาคฤดู รอน หรือ
ฝกงานหรือฝกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาใหถือเสมือนวาภาคฤดูรอนเปนสวนหนึ่งของภาคการศึกษาภาคบังคับดวย
10.5 มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิตในการดําเนินการศึกษา จํานวนหน วยกิ ตใชแสดงถึงปริมาณ
การศึกษาของแตละรายวิชา
10.6 การคิดหนวยกิต
10.6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
10.6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
10.6.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
10.6.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
10.7 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเงื่อนไขที่ตองผานกอน (Prerequisite) สําหรับการลงทะเบียน บาง
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รายวิชา โดยนิสิตตองมีผลการเรียนของรายวิชาที่ตองผานกอนในระดับ D (หมวดที่ 4 ขอที่ 14.5) ขึ้นไป
10.8 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชา และชื่อรายวิชากํากับไว
10.9 รหัสรายวิชาประกอบดวย
10.9.1 เลข 3 ลําดับแรก
แสดงถึง สาขาวิชา
10.9.2 เลขในลําดับที่ 4
แสดงถึง ระดับชั้นปของการศึกษา
10.9.3 เลขในลําดับที่ 5
แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา
10.9.4 เลขในลําดับที่ 6
แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา
10.10 สภาพนิสิต แบงออกไดดังนี้
10.10.1 นิสิตปกติ ไดแก นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสม ตั้งแต
2.00 ขึ้นไป
นิสิตรอพินิจ ไดแก นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 2.0
10.11 การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาของการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2
ภาคการศึกษาตอปการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา สําหรับผลการศึกษา
ภาคฤดูรอนใหนําไปรวมกับผลการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตผูนั้นลงทะเบียนเรียน ยกเวน ผูที่จบการศึกษาภาค
ฤดูรอน
ขอ 11 หลักสูตรสาขาวิชา
11.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแตละสาขาวิชา ประกอบดวย
11.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนกลุมรายวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง
มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใช
ภาษา ในการติ ดตอสื่อสารความหมายไดดี เปนคนที่ส มบูรณ ทั้งรางกายและจิต ใจ มีคุณ ธรรม ตระหนักในคุ ณ คาของ
ศิลปวัฒ นธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูใน
สังคมไดเปนอยางดี โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
11.1.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา เปนกลุมรายวิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและปฏิบัติงานได โดยใหมีหนวยกิตรวม ดังนี้
11.1.3 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไมนอยกวา 84
หนวยกิต
11.1.4 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไมนอยกวา 114
หนวยกิต
11.1.5 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวมไม
นอยกวา 144 หนวยกิต
11.1.6 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิต ในหมวดวิชาเฉพาะรวม ไมนอยกวา
42 หนวยกิต
11.1.7 หมวดวิชาเลือกเสรี เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตร
ปริญ ญาตรี ยกเว น รายวิช าในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เพื่ อ ให ผู เรีย นได ข ยายความรู ท างวิ ช าการให ก ว างขวางออกไป
ตลอดจนเปนการสงเสริมความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหไดมากยิง่ ขึ้น โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 6
หนวยกิต
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11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใหใชเวลาศึกษา
อยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่
เรียนไมเต็มเวลา
11.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใหใชเวลาศึกษา
อยางมาก ไมเกิน 10 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 15 ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่
เรียนไมเต็มเวลา
11.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 180 หนวยกิต ใหใชเวลาศึกษา
อยางมากไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 18 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่
เรียนไมเต็มเวลา
11.5 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 72 หนวยกิต ใหใชเวลา
ศึกษาอยางมากไมเกิน 4 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 6 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร
ที่เรียน ไมเต็มเวลา
11.6 เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสอดคลองกับหลักสูตรสาขาวิชาใหอาจารยที่ปรึกษา และ
นิสิตทําความเขาใจหลักสูตร สาขาวิชาและแผนการศึกษานั้น และใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูควบคุมนิสิตลงทะเบียนเรียน
รายวิชาใหสอดคลองกับหลักสูตร สาขาวิชา
หมวดที่ 3
การลงทะเบียนเรียน
ขอ 12 การลงทะเบียนเรียน
12.1 การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิตมาลงทะเบียน
หลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระคาปรับตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
12.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรดว ยตนเองตาม วัน เวลา ที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
12.3 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ใหกระทําไดภายในระยะเวลาของการขอเพิ่มรายวิชาหาก
พนกําหนดนี้มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ตามที่กําหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัย
12.5 วิชาใดที่ไดรับอักษร I หรือ P นิสิตไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
12.6 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน
12.6.1 ระบบทวิภ าค แบบ 2 ภาคการศึ กษาต อปก ารศึกษา นิสิ ตสามารถลงทะเบี ยนเรีย น
รายวิชาของแตละภาคการศึกษาปกติไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต และสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสําหรับภาคฤดูรอนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
12.6.2 ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาตอป การศึ กษา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรีย น
รายวิชาของแตละภาคการศึกษาได ไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 15 หนวยกิต
กรณี นิสิตตองการลงทะเบียนเรียนนอยกวา 9 หนวยกิต หรือเกินกวา 22 หนวยกิต สําหรับการจัด
การศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ตามขอ 12.6.1 หรือตองการลงทะเบียนเรียนนอยกวา 6
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หนวยกิตหรือมากกวา 15 หนวยกิต สําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา ตอปการศึกษา ตาม
ขอ 12.6.2 ใหยื่นคํารองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
12.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิด
เงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร W
12.8 นิสิ ตอาจขอลงทะเบี ยนเขารวมศึก ษารายวิชาใดๆ เพื่ อ เป นการเพิ่ มพู น ความรูได โดยความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา คณะตนสังกัดนิสิต อาจารยผูสอน และคณะหรือหนวยงานที่เทียบเทาที่รายวิชานั้น สังกัด
อยูยินยอม และไดยื่นหลักฐานนั้นตอมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ นิสิตจะตองชําระคาหนวยกิตรายวิชานั้น ตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยและนิสิตจะ
ไดรับผลการเรียนเปนอักษร S หรือ U และไมนํามาคิดหนวยกิตสะสม
12.9 ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเรียนดวยเหตุใดๆ ก็ตาม นิสิตจะตองขอลาพัก
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาตอคณบดี และจะตองเสียคาธรรมเนียม เพื่อ
ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตเพื่อรักษาสภาพนิสิต ภายใน 15 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา หากไมปฏิบัติตามดังกลาวตองพน
สภาพการเปนนิสิต
12.10 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตที่พนสภาพนิสิต กลับเขาเปนนิสิตใหม ถามีเหตุผลอันสมควร
โดยใหถือระยะเวลาที่พนสภาพนิสิตนั้น เปนระยะเวลาพักการศึกษา กรณีเชนนี้ นิสิตจะตองชําระคาธรรมเนียม เพื่อขึ้น
ทะเบียนเปนนิสิต รวมทั้งคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่คางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยไมอนุมัตใิ หกลับเขาเปน
นิสิต ตามวรรคกอน หากพนกําหนดเวลา 2 ปนับจากวันที่นิสิตผูนั้นพนสภาพการเปนนิสิต
12.11 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา หรือมีขอตกลงเฉพาะ
ราย มหาวิท ยาลัย อาจพิ จ ารณาอนุ มัติ ให นิสิ ต ลงทะเบี ยนเรีย นรายวิชาที่ เปด สอน ในสถาบั น อุ ดมศึ กษาอื่ น แทนการ
ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด หรือบางสวนได หรืออาจพิจารณาอนุมัติใหลงทะเบียนรายวิชาที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยก็ได
ขอ 13 การเพิ่มและถอนรายวิชา
13.1 การเพิ่ มรายวิชา จะกระทํ าได ภายใน 2 สั ปดาหแรกนั บจากวันเป ดภาคการศึ กษา หรือภายใน 1
สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคฤดูรอน
13.2 การถอนรายวิชา จะกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกินระยะเวลารอยละ 75 ของเวลาเรียน
ของภาคการศึกษานับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม
ปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แตถาถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลาการเพิ่มรายวิชานิสิต จะไดรับอักษร
13.3 ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 4
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 14 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
14.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไมนอยกวา 1 ครั้ง
14.2 นิสิตตองมีเวลาเรียนแตละรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมี
สิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผูไมมีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลตามวรรคกอนจะไดรับระดับขั้น F
หรืออักษร U
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14.3 มหาวิทยาลัยใชระบบระดับขั้นและคาระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากรายวิชา ที่
กําหนด ใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U
14.4 ระบบอักษร S และ U ใชเฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และประเมินผลดวย อักษร
S และ U
14.5 สัญลักษณ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ใหกําหนด ดังนี้
A
หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
+
B
หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
B
หมายถึง ดี
(GOOD)
C+
หมายถึง ดีพอใช
(FAIRLY GOOD)
C
หมายถึง พอใช
(FAIR)
D+
หมายถึง ออน
(POOR)
D
หมายถึง ออนมาก
(VERY POOR)
F
หมายถึง ตก
(FAILED)
S
หมายถึง เปนที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
หมายถึง ไมเปนที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
หมายถึง การวัดผลยังไมสมบูรณ
(INCOMPLETE)
P
หมายถึง การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (IN PROGRESS)
W
หมายถึง การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
14.6 ระบบระดับขั้น กําหนดเปนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+ D และ F ซึ่งแสดงผลการศึกษาของ
นิสิตที่ไดรับการประเมินในแตละรายวิชา และมีคาระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
A
มีคาระดับขั้นเปน
4.00
ระดับขั้น
B+
มีคาระดับขั้นเปน
3.50
ระดับขั้น
B
มีคาระดับขั้นเปน
3.00
ระดับขั้น
C+
มีคาระดับขั้นเปน
2.50
ระดับขั้น
C
มีคาระดับขั้นเปน
2.00
+
ระดับขั้น
D
มีคาระดับขั้นเปน
1.50
ระดับขั้น
D
มีคาระดับขั้นเปน
1.00
ระดับขั้น
F
มีคาระดับขั้นเปน
0
14.7 อักษร I เปนสัญลักษณที่แสดงวา นิสิตไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้นใหเสร็จสมบูรณ
ได โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและการ
อนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู
นิสิตจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษร I ใหสมบูรณภายใน 4 สัปดาห
นับแตวันเปดภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน หากพนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เปน
ระดับขั้น F หรืออักษร U
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14.8 อักษร P เปนสัญลักษณที่แสดงวา รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู และไมมีการวัด
และประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ใหใชเฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด อักษร P จะเปลี่ยน
ก็ตอเมื่อมีการวัดและประเมินผลภายในระยะเวลาไมเกินวันสุดทายของการสอบไลประจําภาค 2 ภาคการศึกษาถัดไป หาก
พนกําหนดระยะเวลาดังกลาวตามวรรคกอนแลว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P เปนระดับขั้น F หรืออักษร U
14.9 อักษร W เปนสัญลักษณที่แสดงวา
14.9.1 นิสิตไดถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน
14.9.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ
14.9.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
มหาวิทยาลัยอนุมัติใหนิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
14.10 อักษร S U I P และ W จะไมถูกนํามาคํานวณหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
14.11 การนับหนวยกิตสะสม และการคํานวณหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
14.11.1 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบหลักสูตร ใหนับเฉพาะหนวยกิต ของรายวิชาที่
สอบไดเทานั้น ในกรณี ที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต ครั้ง
สุดทายที่ประเมินวาสอบไดนําไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
14.11.2 มหาวิทยาลั ยจะคํานวณคาระดั บขั้น สะสมเฉลี่ ยจากหนวยกิ ต และคาระดับ ขั้นของ
รายวิชาทั้งหมดที่นิสิตไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา ยกเวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเขารวมศึกษา ตามขอ 12.8
14.11.3 การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับ
ขั้นของทุกๆ รายวิชาตามขอ 14.6 มารวมกันแลวหารดวยจํานวนหนวยกิต ของรายวิชาทั้งหมด ยกเวน ขอ 14.10 ในการนี้
ใหมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษ และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกวา 1 ครั้ง
มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิต และคาระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดทายเพียงครั้ง
เดียว
14.11.4 การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ยายสาขาวิชาหรือยายคณะ ใหนําเอา ผล
คูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเขา ไมวาจะเปนรายวิชาที่เทียบ
ใหหรือไมก็ตาม รายวิชาที่ไมปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเขา ไมวานิสิตจะไดรับคาระดับขั้นใดจะไมนํามาคํานวณคา
ระดับขั้น สะสมเฉลี่ย
14.11.5 การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให
คํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม
ขอ 15 การเรียนซ้ํา
15.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบไดต่ํากวา C นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ําได
15.2 รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตสอบได F นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา
15.3 รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตสอบได U นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา
หมวดที่ 5
การสําเร็จการศึกษา
ขอ 16 การเสนอใหไดรับปริญญาตรี
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16.1 ในภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา นิสิตจะตองยื่นใบรายงานคาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา โดยผานอาจารยที่ปรึกษาตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปดภาคเรียน
16.2 นิสิตที่ไดรับการเสนอใหไดรับปริญญาตรี ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไมมีรายวิชาใด
ไดรับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใชระยะเวลาเรียนดังนี้
16.2.2.1 การศึกษาเพื่อปริญญาที่ สอง สําเร็จการศึ กษาได ไมกอน 2 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 3 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
16.2.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 4 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
16.2.2.3 หลั กสู ตรปริ ญ ญาตรี 4 ป สํ าเร็ จการศึ กษาได ไม ก อน 6 ภาคการศึ กษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
16.2.2.4 หลั กสู ตรปริ ญ ญาตรี 5 ป สํ าเร็ จการศึ กษาได ไม ก อน 8 ภาคการศึ กษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
16.2.2.5 หลั กสู ตรปริ ญญาตรี 6 ป สํ าเร็ จการศึ กษาได ไม ก อน 10 ภาคการศึ กษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
16.2.2.6 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาหรือประสบการณ หรือประสบการณวิชาชีพตองใช
เวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรอยางนอย 1 ปการศึกษา
16.2.3 มีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00
16.2.4 ไมมีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
16.3 ในกรณีที่นิสิตประสงคจะไมขอสําเร็จการศึกษาดวยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
อนุมัติเปนรายๆ ไป
16.4 นิ สิต ที่ จะได รับการเสนอชื่อ ให ได รับ ปริญ ญาเกี ยรติ นิ ยม นอกจากเปน ผู มีคุ ณ สมบั ติ ตามที่
กําหนดไวใน ขอ 16.2 แลว ตองไมเปนนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้
16.4.1 มีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต 3.50 ขึ้นไป จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง แตถามีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต 3.20 ถึง 3.49 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
16.4.2 ไมเคยไดรับระดับขั้น F หรืออักษร U และตองไมลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด
ขอ 17 การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยจะพิ จารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นทุกภาคการศึกษา ยกเวน
กรณีที่นิสิตไมสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกําหนด ใหอนุมัติปริญญาในวันที่มีผลการเรียนโดยสมบูรณ ใน
ภาคการศึกษานั้นๆ
ขอ 18 การใหเหรียญรางวัลแกผูเรียนดี ใหคณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดีตอมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรางวัลเรียน
ดี ตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจําป ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
18.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
18.1.1 เหรียญทองใหกับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไมเคยไดรับระดับขั้น F หรืออักษร U
หรือ อัก ษรอื่ นใดที่ เที ยบเทาในรายวิชาใดทั้ งสถาบัน เดิ มและในมหาวิท ยาลั ยพะเยา และมีค าระดั บขั้น สะสมเฉลี่ ยจาก
สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแตละแหง ไมนอยกวา 3.75
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18.1.2 เหรียญเงินใหกับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไมเคยไดรับระดับขั้น F หรือ อักษร U
หรือ อัก ษรอื่ นใดที่ เที ยบเทาในรายวิชาใดทั้ งสถาบัน เดิ มและในมหาวิท ยาลั ยพะเยา และมีค าระดั บขั้น สะสมเฉลี่ ยจาก
สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยาของแตละแหง ไมนอยกวา 3.50
18.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจําป
เหรียญทองแดงใหกับนิสิตที่เรียนดีประจําปการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ ในปการศึกษานั้น ไมนอยกวา 30 หนวยกิต และไม เคยได รับระดับขั้น F หรืออักษร U ในปการศึ กษานั้น และตองมีค า
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปการศึกษานั้นๆ 3.50 ขึ้นไป
หมวดที่ 6
บททั่วไป
ขอ 19 การลา
19.1 การลาปวยและการลากิจ นิสิตผูใดมีกิจจําเปน หรือเจ็บปวย ไมสามารถเขาชั้นเรียนในชั่วโมง
เรียนไดใหยนื่ ใบลา ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยผานอาจารยที่ปรึกษา แลวนําไปขออนุญาตจากอาจารยผูสอน
19.2 การลาพักการศึกษา
19.2.1 นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาไดในกรณีตอไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑเขารับราชการทหาร
(2) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน
(3) เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
19.2.2 นิสิตที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกวา และนิสิต
ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษาปกติ ใดแล ว มี ค วามประสงค จ ะลาพั ก การศึ ก ษาให ยื่ น ใบลาตามแบบฟอรม ของ
มหาวิท ยาลั ย พรอ มกั บ หนั ง สื อ ยิ น ยอมจากผู ป กครองผ า นอาจารย ที่ ป รึก ษาถึ ง คณบดี เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ล ว แจ ง
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป ทั้งนี้รายวิชาที่ไดลงทะเบียนไปในภาคการศึกษานั้นใหไดรับอักษร W
19.2.3 นิสิตที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือมากกวาจะตอง
ชําระคาธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตทุกภาคการศึกษา
19.3 การลาออก นิสิต ที่ป ระสงคจะขอลาออกตองยื่ นใบลาออกพรอมหนังสือ ยินยอมจากผูปกครอง ผ านอาจารย ที่
ปรึกษาถึงคณบดี แลวเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ 20 การยายสาขาวิชา
20.1 การยายสาขาวิชาภายในคณะ ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนั้น ๆ
20.2 การยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้
20.2.1 นิสิตที่ประสงคจะขอยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ที่ปรึกษา สาขาวิชาและคณบดีคณะเดิม และไดเรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแลว ไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา
ปกติ
20.2.2 การยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย โดยผาน
การพิ จ ารณาของคณะหรื อ หน ว ยงานที่ เที ย บเท า ที่ นิ สิ ต สั ง กั ด และจะรั บ ย า ยไปสั ง กั ด นั้ น ทั้ ง นี้ ให ทํ า เป น ประกาศ
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มหาวิทยาลัย
20.2.3 การยายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวันลงทะเบียนเรียน
20.2.4 เมื่อนิสิตไดยายสาขาวิชาแลว รายวิชาที่เคยเรียนมาอาจนํามาคํานวณหาคาระดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมได
ขอ 21 การพนสภาพนิสิต
นิสิตจะพนสภาพนิสิตดวยเหตุดังตอไปนี้
21.1 ตาย
21.2 ลาออก
21.3 โอนไปเปนนิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
21.4 ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนิสิตขอหนึ่งขอใดตามที่กําหนดไวในขอ 4
21.5 ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามขอ 12
21.6 มีความประพฤติไมสมควรเปนนิสิต หรือกระทําการอันกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหถอนชื่อจากทะเบียนนิสิต
21.7 เมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิตมหาวิทยาลัยเปนเวลา 2 เทาของเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
ของสาขาวิชานั้นแลวยังไมสําเร็จการศึกษา
21.8 มีผลการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
21.8.1 เมื่อเรียนมาแลวครบสองภาคการศึกษาปกติ ยังมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด ไมถึง 1.50
21.8.2 เมื่อเรียนมาแลวครบสี่ภาคการศึกษาปกติ ยังมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมถงึ 1.75
21.8.3 เมื่อเรียนมาแลวครบสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป/หรือครบหกภาคการศึกษาปกติขึ้นไป
สํ าหรั บ การจั ด การศึ ก ษาในระบบทวิภ าคแบบ 3 ภาคการศึ ก ษาต อ ป ก ารศึ ก ษา ยั งมี ค า ระดั บ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย ทั้ งหมด
ไมถึง 1.75
ขอ 22 การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน
และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 23 การพัฒ นาหลักสูตร ใหทุก หลักสูตรมีการพัฒ นาหลักสู ตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี ดาน
มาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร อยางตอเนื่อง ทุก 5 ป
ขอ 24 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการภายใตขอบังคับนี้ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย ชี้ขาดและใหถือ
เปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 10.11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน
“10.11 การจําแนกสภาพนิ สิ ต จะกระทํ าเมื่ อสิ้ นภาคการศึ กษาของการศึ กษาในระบบทวิ ภาค
แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา”
ขอ 4 ใหยกเลิ กขอความในขอ 21.8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลั ยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน
“21.8 นิสิตที่มีผลการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
21.8.1 เมื่ อเรี ยนมาแล วครบ 2 ภาคการศึ กษาปกติ หรื อครบ 3 ภาคการศึ กษาปกติ
สําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ยังมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด ไมถึง 1.50
21.8.2 เมื่ อเรี ยนมาแล วครบ 4 ภาคการศึ กษาปกติ หรื อครบ 6 ภาคการศึ กษาปกติ
สําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ยังมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด ไมถงึ 1.75
21.8.3 เมื่อเรียนมาแล วครบ 4 ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป หรือครบ 6 ภาคการศึ กษาปกติ
ขึ้นไป สําหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ยังมีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด
ไมถึง 1.75“
ทั้งนี้ “กรณี นิสิต มีผลการศึกษาอยูในเกณฑพน สภาพในภาคการศึกษาปลาย และได ลงทะเบียนในภาค
การศึกษาฤดูรอน ใหนบั รวมผลการเรียนภาคการศึกษาฤดูรอนนั้นดวย”
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
….……………………………….
โดยที่ เป น การสมควรให อ อกข อ บั งคั บ ว า ด วย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษาในระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เป น ไปด วยความเรี ย บร อ ย มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพ สอดคล อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง เกณฑ มาตรฐานหลั กสูตรระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จึงใหออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายถึง ส วนงานตามมาตรา 7(3) และส วนงานอื่ น ที่ มี ก ารจั ด
การเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายถึง หั ว หน า สวนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหนาสวนงาน
อื่นที่มีการ จัดการเรี ย นการสอน
ขอ 4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้
4.1 หลัก สูต รประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ต และประกาศนีย บัต รบั ณ ฑิ ต ชั้น สูง เปน หลัก สูต รที่ เนน การ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงาน
ไดดียิ่งขึ้นและเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
4.2 หลักสูตรปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก เปนหลักสูตรที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ และ
การวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ
โดยเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
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หมวดที่ 1
การรับเขาศึกษา
ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
5.1 วุฒิการศึกษา
5.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.1.3 หลักสูตรปริญญาโท ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.1.4 หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ที่มี ผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโท หรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.2 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทําโดย
ความประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
5.3 ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
5.4 เปนผูมีสุขภาพรางกายไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา
5.5 มีคุณสมบัติอยางอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 6 การรับเขาศึกษา
6.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนิสิต โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรืออื่นๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปนคราวๆ ไป
6.2 ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาแตกําลังรอผลการศึกษาอยู มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัว
เปนนิสิต เมือ่ มีคุณสมบัติครบถวน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 7 ประเภทของนิสิต
7.1 นิสิตสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษา เพื่อรับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
7.2 นิสิตวิสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 5 แตมหาวิทยาลัยรับเขาทดลอง
ศึกษา ซึ่งนิสิต วิสามัญ จะเปลี่ย นสภาพเปนนิสิ ตสามัญ ต อเมื่อมีคุ ณ สมบั ติครบตามขอ 5 และไดรับ ความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ภายในหนึ่งปการศึกษา แตถาหากภายในหนึ่งปการศึกษา นิสิตมีคุณสมบัติยังไมครบตามขอ 5 จะตอง
พนสภาพการเปนนิสิตทันที
ขอ 8 นิสิตเรียนขามมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา
ในประเทศหรือตางประเทศ โดยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือมาทําการศึกษาคนควาเฉพาะเรื่องไดตามความเหมาะสม
เพื่อนําหนวยกิตและผลการศึกษาไปเปนสวนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยูได ทั้งนี้ให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ขอ 9 ผูเขารวมศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลอื่นนอกเหนือจากนิสิตบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนผูเขารวม
ศึกษาเปนบางรายวิชาได โดยคณะเจาของหลักสูตรนั้น ใหความเห็นชอบ และผูเขารวมศึ กษามีสิทธิ์ไดรับใบรับรองใน
การศึกษา ในรายวิชานัน้ ๆ
ขอ 10 การรายงานตัวเปนนิสิต
ผูท่ีไดรับพิจารณาใหเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะตองรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปน
นิสิต ตามวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
หมวดที่ 2
การจัดการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ขอ 11 รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยแบงออกเปน 3 แบบ ดังนี้
11.1 แบบ 1 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 6
สั ป ดาห ต อ ภาคการศึ ก ษา ทั้ งนี้ ต อ งจั ด การเรี ย นให มี จํ า นวนชั่ ว โมงต อ หน วยกิ ต ตามจํ านวนชั่ วโมงเรี ย นที่ กํ า หนดไว
ในภาคการศึกษาในระบบทวิภาค
11.2 แบบ 2 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปละ 2 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 15
สัปดาหตอภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูรอน ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 6 สัปดาห ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในภาค
ฤดูรอน ตองจัดการเรียนใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิต ตามที่กําหนดไวในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
11.3 แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปละ 3 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 15
สัปดาหตอภาคการศึกษา และตองจัดการเรียนใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิต ตามที่กําหนดไวในภาคการศึกษาปกติใน
ระบบทวิภาค
ขอ 12 การลงทะเบียนรายวิชา
มหาวิท ยาลัย จะจัดใหมี การลงทะเบี ยนรายวิชาในแต ละภาคการศึก ษา และให นิสิต ถือปฏิบั ติต าม
ขอกําหนดดังตอไปนี้
12.1 นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชา ตามเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย
12.2 การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
12.3 รายวิชาใดที่เคยไดระดับขั้น B หรือสูงกวา จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีกไมได
12.4 การลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
12.4.1 นิสิตแบบ 1 ภาคการศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน 15 หนวยกิต ในแตละ ภาค
การศึกษา
12.4.2 นิ สิ ตแบบ 2 ภาคการศึก ษา จะลงทะเบี ยนรายวิชาได ไม เกิ น 15 หน วยกิต ในภาค
การศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิต ในภาคฤดูรอน
12.4.3 นิสิตแบบ 3 ภาคการศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน 9 หนวยกิต ในแตละภาค
การศึกษา
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12.5 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และรายวิชาที่ลงทะเบียนผิด
เงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร W
12.6 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเขาศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได โดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ นิสิตจะตองชําระคาธรรมเนียมและคาหนวยกิตรายวิชานั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา และนิสิตจะไดอักษร S หรือ U
12.7 นิสิตที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จะตองลงทะเบียนและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
12.8 ผูเข าร วมศึ ก ษา จะลงทะเบี ย นรายวิ ชาได ไม เกิ น 6 หน ว ยกิ ต ในแต ล ะภาคการศึ ก ษา ทั้ ง นี้
ผู เข า ร ว มศึ ก ษาจะต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย ม และค า หน ว ยกิ ต ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง อั ต ราค า บํ า รุ ง และ
คาธรรมเนียมการศึกษา และผูเขารวมศึกษาจะไดอักษร S หรือ U
12.9 นิสิตเรียนขามมหาวิทยาลัย จะลงทะเบียนเรียนไดตามขอ 12.4 และจะตองชําระคาธรรมเนียม
และคาหนวยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 13 การเพิ่มและการถอนรายวิชา
การเพิ่มและการถอนรายวิชา จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
13.1 การเพิ่มรายวิชา
13.1.1 แบบ 1 ภาคการศึกษา และภาคเรียนฤดูรอน จะกระทําไดภายใน 1 สัปดาหแรกนับจาก
วันเปดภาคการศึกษาและภาคเรียนฤดูรอน
13.1.2 แบบ 2 ภาคการศึกษา และ 3 ภาคการศึกษาจะกระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรก นับ
จากวันเปดภาคการศึกษา
13.2 การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกินระยะเวลารอยละ 75 ของเวลาเรียน
ของภาคการศึกษา นับตั้งแตเปดภาคการศึกษา
การถอนรายวิชาในกําหนดเวลาเดียวกับการเพิ่มรายวิชาจะไมปรากฏอักษร W ในระเบียนผล
การเรียน และการถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลาดังกลาว นิสิตจะไดรับอักษร W ในระเบียนผลการเรียน
13.2 การเพิ่มและถอนรายวิชา ใหมีขั้นตอนในการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 14 โครงสรางของหลักสูตร
14.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต
14.2 หลักสูตรปริญญาโท ใหมจี ํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบง
การศึกษาเปน 2 แผน คือ
14.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
14.2.1.1 แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดย
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
14.2.1.2 แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และตอง
ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
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14.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตอง
มีการศึกษาคนควาดวยตนเองไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต
14.3 หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชัน้ สูง คือ
14.3.1 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
14.3.2 แบบ 2 เป นแผนการศึก ษาที่ เนน การวิจัย โดยมี การทําวิท ยานิ พนธที่ มีคุณ ภาพสู ง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู เข า ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต อ งทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ไม น อ ยกว า 36
หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผู เข า ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต อ งทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ไม น อ ยกว า 48
หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตองมีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน
ขอ 15 ระยะเวลาการศึกษา
15.1 ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใช
เวลาศึกษาไมเกิน 3 ปการศึกษา
15.2 ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา
15.3 ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก
15.3.1 ผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 8
ปการศึกษา
15.3.2 ผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาไม8เกิน 6
ปการศึกษา
15.4 นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนในภาคการศึกษา
นั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบ
กรณีที่มีการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหมีระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร
ที่เทียบโอนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร
กรณี ที่ ใช ร ะยะเวลาการศึ ก ษาต่ํ า กว า ที่ กํ า หนดในหลั ก สู ต รให ค ณะเจ า ของหลั ก สู ต รเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
ขอ 16 การยายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
การย า ยสาขาวิช าให เป น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ว าด ว ยการย า ยสาขาวิ ช าของนิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษา
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ขอ 17 การรับโอนนิสิตและ/หรือการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
การรับโอนนิสิต และ/หรือการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ขอ 18 อาจารยที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ป รึกษาที่ เสนอโดยคณะเจาของหลักสูตร หรือคณะที่รับผิดชอบจั ด
การศึกษา เพื่อใหคําแนะนําและดูแลจัดแผนกําหนดการศึกษาของนิสิตใหสอดคลองกับหลักสูตรและกฎขอบังคับกอนที่จะ
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขอ 19 ชื่อและรหัสรายวิชา
19.1 รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชากํากับไว
19.2 รหัสรายวิชาประกอบดวย
19.2.1 เลข 3 ลําดับแรก แสดงถึง สาขาวิชา
19.2.2 เลขในลําดับที่ 4 แสดงถึง ระดับบัณฑิตศึกษา
19.2.3 เลขในลําดับที่ 5 แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา
19.2.4 เลขในลําดับที่ 6 แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา
หมวดที่ 3
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา
20.1 มหาวิทยาลัยใหมีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
20.2 มหาวิทยาลัยใชระบบระดับขั้นและคาระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกรณีตอไปนี้
ใหกําหนดการวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U คือ
20.2.1 รายวิชาทีไ่ มนับหนวยกิต
20.2.2 การสอบประมวลความรู / การสอบวัดคุณสมบัติ
20.2.3 สัมมนา
20.2.4 วิทยานิพนธ / การศึกษาคนควาดวยตนเอง
20.3 สัญลักษณ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ใหกําหนดดังนี้
A
หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
B+
หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
B
หมายถึง ดี
(GOOD)
+
C
หมายถึง ดีพอใช
(FAIRLY GOOD)
C
หมายถึง พอใช
(FAIR)
D+
หมายถึง ออน
(POOR)
D
หมายถึง ออนมาก
(VERY POOR)
F
หมายถึง ตก
(FAILED)
S
หมายถึง เปนที่พอใจ
(SATISFACTORY)
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U
หมายถึง ไมเปนที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
หมายถึง การวัดผลยังไมสมบูรณ
(INCOMPLETE)
P
หมายถึง การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด
(IN PROGRESS)
W
หมายถึง การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
20.4 ระบบระดับขั้น กําหนดเปนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+ D และ F ซึ่งแสดงผลการศึกษาของ
นิสิตที่ไดรับการประเมินในแตละรายวิชา และมีคาระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น A
มีคาระดับขั้นเปน 4.00
ระดับขั้น B+
มีคาระดับขั้นเปน 3.50
ระดับขั้น B
มีคาระดับขั้นเปน 3.00
+
ระดับขั้น C
มีคาระดับขั้นเปน 2.50
ระดับขั้น C
มีคาระดับขั้นเปน 2.00
ระดับขั้น D+
มีคาระดับขั้นเปน 1.50
ระดับขั้น D
มีคาระดับขั้นเปน 1.00
ระดับขั้น F
มีคาระดับขั้นเปน 0
20.5 อั กษร I แสดงว านิสิ ต ไม สามารถเขา รับการวัด ผลในรายวิชานั้น ให สํ าเร็จ สมบูร ณ ได โดยมี
หลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและการอนุมัติจาก
คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู
นิสิตจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษร I ใหสมบูรณกอน 2 สัปดาห
สุดทายของภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เปนระดับขั้น F หรืออักษร U
20.6 อักษร P แสดงวา รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู ยังไมมีการวัดและประเมินผล
ภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ใหใชเฉพาะบางรายวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย
อั ก ษร P จะถู ก เปลี่ ย นเมื่ อ ได รั บ การวั ด และประเมิ น ผลแล ว ทั้ ง นี้ ไม เกิ น ระยะเวลาการศึ ก ษา
ตามขอ ๑๕ หากพนระยะเวลาการศึกษามหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ใหเปนระดับขั้น F หรืออักษร U
20.7 อักษร W แสดงวา
20.7.1 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ ตามขอ 12.5
20.7.2 นิสิตไดถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ 13.2
20.7.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
20.7.4 กรณี เหตุ สุ ด วิ สั ย ลาออก ตาย หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห ถ อนทุ ก รายวิ ช าที่
ลงทะเบียน
20.8 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของแตละสาขาวิชา
20.8.1 นิสิตระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองไดระดับขั้นไมต่ํากวา C หากไดต่ํากวานี้จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น
ซ้ําอีก จนกระทั่งไดระดับขั้นไมต่ํากวา C
20.8.2 รายวิ ชาใด หากระบุ ก ารประเมิ น ผลเป น อั ก ษร S หรื อ U นิ สิ ต จะต อ งได อั ก ษร S
มิฉ ะนั้น จะต อ งลงทะเบี ย นในรายวิ ชานั้น ซ้ํ า อีก จนกระทั่ งได อั กษร S หรือ ผ านการประเมิ น ผลตามเงื่อ นไขในประกาศ
มหาวิทยาลัย
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20.9 ในกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี ใหใชระเบียบและ
ขอบังคับ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรีในสวนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา การวัดผล
และการประเมินผลสําหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม
20.10 อักษร S, U, I, P และ W จะไมถูกนํามาคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
20.11 มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิต และคาระดับขั้นของรายวิชา
ทั้งหมด ที่นิสิตไดลงทะเบียน
20.12 การคํ านวณระดับขั้น สะสมเฉลี่ย ใหนําเอาผลคูณ ของจํานวนหนวยกิ ตกับ คาระดั บขั้นของ
ทุกๆ รายวิชาตามขอ 20.4 มารวมกันแลวหารดวยผลบวกของหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเวนที่ระบุไวในขอ 20.10
ในการหารนี้ให มีท ศนิย ม 2 ตํ าแหน ง โดยไม มี การปด เศษ และในกรณี ที่ นิสิ ต ลงทะเบี ย นเรียนรายวิชาใดรายวิ ชาหนึ่ ง
มากกวาหนึ่งครั้ง มหาวิท ยาลัยจะคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน วยกิตและคาระดั บขั้นที่นิ สิตลงทะเบียนครั้ง
สุดทายเพียงครั้งเดียว
20.13 กรณีที่นิสิตไดเรียนรายวิชาใดที่จัดไวในหลักสูตรสาขาวิชาอื่น อาจขอเทียบโอนรายวิชานั้นเขา
ไวในหลักสูตร ทั้งนี้ จะไมนําผลมาคํานวณหาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ขอ 21 การสอบผานความรูภาษาอังกฤษ
21.1 มหาวิทยาลัยพิจารณาใบรับรองความรูภาษาอังกฤษของนิสิต จากผลการสอบของสถาบันตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย หรือ
21.2 นิสิตสอบผานความรูภาษาอังกฤษที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย หรือ
21.3 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ จนผานการประเมินดวยอักษร S เฉพาะนิสิตระดับ
ปริญญาโท ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ
เงื่อนไขการสอบผานความรูภาษาอังกฤษขางตน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 22 การสอบประมวลความรู (COMPREHENSIVE EXAMINATION) และการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
22.1 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ตองสอบผานการสอบประมวลความรู (COMPREHENSIVE
EXAMINATION) ดวยขอเขียน หรือขอเขียนและปากเปลาในหลักสูตรนั้น ๆ
22.2 นิสิตระดับปริญญาเอก ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
ดวยขอเขียน หรือขอเขียนและปากเปลาในหลักสูตรนั้นๆ
ใหมีการดําเนินการสอบประมวลความรู และสอบวัดคุณสมบัติ ปการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู และสอบวัดคุณสมบัติใหทําเปนคําสั่งของมหาวิทยาลัย และ
เมื่อดําเนินการแลวใหประกาศผลภายใน 4 สัปดาหหลังวันสอบ
หมวดที่ 4
การทําวิทยานิพนธ
ขอ 23 การทําวิทยานิพนธ
23.1 การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
23.1.1 นิสิตระดับปริญญาโทตองลงทะเบียนทําวิทยานิพนธตามเงื่อนไขดังนี้
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23.1.1.1 แผน ก แบบ ก 1 จะต อ งทํ า วิท ยานิ พ นธ ซึ่ งมี ค า เที ย บได ไม น อ ยกวา 36
หนวยกิต
23.1.1.2 แผน ก แบบ ก 2 จะต อ งทํ าวิ ท ยานิพ นธ ซึ่ งมี ค าเที ย บได ไม นอ ยกวา 12
หนวยกิต
23.1.2 นิสิตระดับปริญญาเอก ตองลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ ตามเงื่อนไขดังนี้
23.1.2.1 แบบ 1.1 จะตองทํ าวิทยานิ พนธไม นอยกวา 48 หน วยกิต และแบบ 1.2
จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต
23.1.2.2 แบบ 2.1 จะตองทําวิท ยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และแบบ 2.2
จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
23.2 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
สาขาวิชาเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธเรียบรอยแลว
เพื่อใหคณะพิจารณาทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดังนี้
23.2.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน และกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ อีก 1-2 คน
23.2.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน และกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ อีก 2-3 คน
23.3 การพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ
นิสิตตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการพิจารณาโครงราง ที่สาขาวิชาเสนอคณะ
ที่สังกัดแตงตั้ง ดังนี้
23.3.1 คณะกรรมการฯ ประกอบด วย ประธานที่ ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ กรรมการที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ อาจารยบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารยบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 5 คน ทํา
หนาที่เปนประธาน กรรมการ และเลขานุการ
23.3.2 โครงรางวิทยานิพนธ ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการฯ
แจงผลการอนุมัติพรอมโครงรางฉบับสมบูรณใหมหาวิทยาลัยไวเปนหลักฐาน
23.4 การขอสอบวิทยานิพนธ
23.4.1 นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาโท แผน ก แบบ ก 1 มี สิ ท ธิ์ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ เมื่ อ ลงทะเบี ย น
วิทยานิพนธครบถวนตามหลักสูตร และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น และนิสิต แผน ก แบบ ก 2 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ เมื่อลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธครบถวนตาม
หลักสูตร และผลงานวิทยานิพนธอยูระหวางเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ ในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือกําลังเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
23.4.2 นิสิตระดับปริญ ญาเอก แบบ 1 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ
หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธและรายวิชาครบถวนตามหลักสูตร และสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติแลวไมนอยกวา 1 ภาค
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การศึกษา และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอน
การตี พิ ม พ และเป น ที่ ย อมรั บ ในสาขาวิ ช านั้ น และแบบ 2 มี สิ ท ธิ์ ส อบวิท ยานิ พ นธ เมื่ อ ลงทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ หรื อ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธและรายวิชาครบถวนตามหลักสูตร และสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษา และผลงานวิทยานิพนธอยู ระหวางเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่ง
ของผลงานได รับ การยอมรับ ใหตีพิ มพในวารสาร หรือสิ่งพิ มพทางวิชาการที่มีก รรมการภายนอกรวมกลั่ นกรอง (Peer
Review) กอนการตีพิมพ และเปนทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น
23.5 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
23.5.1 คณะที่นิสิตสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ประกอบดวย
อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันดังนี้
23.5.1 .1 อาจารย ป ระจํ า หรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เป น ประธาน
คณะกรรมการสอบ
23.5.1.2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนกรรมการ
23.5.1.3 อาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เปนกรรมการ
23.5.2 คณะที่นิสิตสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ประกอบดวย
อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันดังนี้
23.5.2.1 อาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เปนประธานคณะกรรมการ
สอบ
23.5.2.2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนกรรมการ
23.5.2.3 อาจารยประจํา และ/หรือ ผูทรงคุณ วุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัย 1 - 2 คน เปน
กรรมการ
23.6 การสอบวิทยานิพนธและการรายงานผลการสอบ
เมื่ อนิ สิ ต ผานการสอบวิท ยานิพ นธ โดยการสอบปากเปล าแล ว คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ
จะตองรายงานผลการสอบตอมหาวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห หลังวันสอบวิทยานิพนธ
หมวดที่ 5
การสําเร็จการศึกษา
ขอ 24 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
ในภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา นิสิตตองยื่นใบรายงานคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ตอมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาภายใน 4 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา
นิสิตที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติใหไดรับปริญญา จะตองผานเงื่อนไขตางๆ ดังตอไปนี้
24.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
24.1.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
24.1.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
24.1.3 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
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24.1.4 มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00
24.2 ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
24.2.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
24.2.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
24.2.3 สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.2.4 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานได รับ การยอมรับ ใหตี พิ มพ ในวารสารหรือสิ่ งพิ มพ ท างวิชาการหรือ เสนอตอ ที่ ประชุมวิ ชาการที่ มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปน ที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.2.5เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
24.3 ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
24.3.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
24.3.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
24.3.3 สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.3.4 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
24.3.5 มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
24.3.6 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
24.3.7 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานได รับ การยอมรับ ใหตี พิ มพ ในวารสารหรือสิ่ งพิ มพ ท างวิชาการหรือ เสนอตอ ที่ ประชุมวิ ชาการที่ มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปน ที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.4 ปริญญาโท แผน ข
24.4.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
24.4.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
24.4.3 สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.4.4 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
24.4.5 มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
24.4.6 สอบผานการสอบประมวลความรู (COMPREHENSIVE EXAMINATION)
24.5 ปริญญาเอก แบบ 1
24.5.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
24.5.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
24.5.3 สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.5.4 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
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24.5.5 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.5.6 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
24.6 ปริญญาเอก แบบ 2
24.6.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
24.6.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
24.6.3 สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.6.4 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
24.6.5 มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
24.6.6 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
24.6.7 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
24.6.8 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
ทั้งนี้นสิ ิตตองไมมีพันธะเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 6
บททั่วไป
ขอ 25 การพนสภาพการเปนนิสิต
นิสิตจะพนสภาพการเปนนิสิตในกรณี ดังตอไปนี้
25.1 ตาย
25.2 ลาออก
25.3 โอนไปเปนนิสิตสถาบันการศึกษาอื่น
25.4 ขาดคุณสมบัติของการเปนนิสิตมหาวิทยาลัยขอหนึ่งขอใดตามขอ 5
25.5 ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพักการศึกษาภายใน 30
วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา และภายใน 15 วัน นับจากวันเปดภาคฤดูรอน
25.6 เปนนิสิตครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในขอ 15.1, 15.2 และ 15.3
25.7 เปนผูสําเร็จการศึกษา
25.8 เปนนิสิตที่ไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยนอยกวา 2.50
25.9 เปนนิสิตวิสามัญที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเปนสามัญตามขอ 7.2
25.10 ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.11 ลาพักการศึกษา และ/หรือลาปวยติดตอกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ ในปการศึกษาแรกโดยไมมี
หนวยกิตสะสม สําหรับนิสิตในระบบการศึกษาแบบเอกภาค ใหถือ 2 ภาคการศึกษาแรกของการเรียนโดยไมมีหนวยกิต
สะสม
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25.12 มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพ นอกเหนือจากขอดังกลาวขางตน
ขอ 26 การลา
26.1 การลาพักการศึกษา
26.1.1 นิ สิ ต ที่ ลาพั กการศึ กษา หรื อถู กสั่ งพั กการศึ กษาตลอดภาคการศึ กษา จะต องชํ าระ
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน 2 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาและภายใน 1 สัปดาห
นับจากวันเปดภาคฤดูรอ น ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาไปแลว
26.1.2 นิสิตที่กลับมาเรียนหลังจากลาพักการศึกษาไปแลวใหมีสภาพการเปนนิสิตเหมือนกอน
ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
26.2 ลาออก
นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนิสิต ใหยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยและระหวางที่ยังไมได
รับอนุมัติใหลาออกนี้ใหถือวานิสิตผูขอลาออกนั้นยังมีสภาพเปนนิสิตที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ทุกประการ
ขอ 27 ขอการประกันคุณ ภาพหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณ ภาพของหลักสูตรให
ชัดเจน และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 28 การพัฒ นาหลัก สูตร ใหทุกหลั กสูตรมีการพั ฒ นาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดาน
มาตรฐานและคุณ ภาพการศึก ษาเปน ระยะๆ อยา งนอ ยทุก ๆ 5 ป และมีก ารประเมิน เพื ่อ พัฒ นาหลัก สูต รอยา ง
ตอเนื่อง ทุก 5 ป
ขอ 29 การใหเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยอาจใหเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการศึกษาไดคา
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.00 หรือผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตอบรับใหตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือไดรับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
ขอ 30 ใหอ ธิก ารบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการภายใตขอบังคับนี้ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือ
เปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
-------------------โดยที่ เห็ น เป น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว าด ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2553 เพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิท ยาลั ยพะเยาในการประชุ มครั้งที่ 3/2555 เมื่ อวั นที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555 จึ งให อ อก
ขอบังคับ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอ บั ง คั บ นี้ เรีย กว า “ข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว าด ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ให ย กเลิ ก ข อ ความในข อ 6 แห ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน
"ขอ 6 การรับเขาศึกษา
6.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนิสิต โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก
หรืออื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปนคราวๆ ไป
6.2 ผู สมั ครที่ ผานการคัดเลือกเขาศึก ษาแต กําลั งรอผลการศึก ษาอยู มหาวิทยาลัยจะรับ
รายงานตัวเปนนิสิต เมื่อมีคุณสมบัติครบถวน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.3 การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
6.3.1 ผู ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ จาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่นเปนการเพิ่มเติมไดแตตองเปนผูมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 5
6.3.2 การแสดงความจํานงขอเขาศึกษา ตองปฏิบัติดังนี้
6.3.2.1 ยื่ น คํ า ร อ งต อ มหาวิ ท ยาลั ย ตามแบบฟอร ม ที่ กํ า หนด โดยส ง ถึ ง
มหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษา
6.3.2.1 การรับ เข า ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารั บ เข า โดยผ า นความ
เห็นชอบของคณะ หรือหนวยงานที่เทียบเทา
6.4 การเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
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ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553
..........................................................
โดยที่เปนการสมควรใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
เพื่ อใหก ารศึ กษาปริญ ญาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ตของมหาวิทยาลั ยพะเยา มี มาตรฐานและคุณภาพ สอดคล องกับประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2548 จึ งอาศั ย ความในมาตรา 21 แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ.2553 จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขาเปนนิสิตเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
3.1 เป นผูมี คุ ณสมบัติ ตามขอ 4 แหงข อบั งคับมหาวิ ทยาลัยพะเยา ว าดวย การศึกษาระดั บปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2553
3.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเขา
ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3.3 เปนผูสามารถทําสัญญาการเขาเปนนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไวกับมหาวิทยาลัยพะเยา
และ/หรือ หนวยงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบได และมีสัญญาค้ําประกันโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพยซึ่ง
มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบ ในกรณี ที่เปนผูเยาวจะตองมีหนังสือยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมอนุญ าตใหเปนนิสิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ขอ 4 การสอบคั ด เลื อ กเข า เป น นิ สิ ต หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต นั้ น ให เ ป น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 5 การรั บ โอนนิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ให นํ า ความในข อ 6 แห ง ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใชโดยอนุโลม และใหเปนไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ขอ 6 ระบบการศึกษา ใชระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค
6.1 การจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในสามป แรก นิสิ ตจะศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป และ/หรือ หมวดวิชาเฉพาะที่เป นกลุม วิชา
บังคับพื้นฐานเฉพาะแพทยที่มหาวิทยาลัยพะเยา และศึกษาหมวดวิชาเฉพาะที่เปนกลุมวิชาชีพในสามปหลังของหลักสูตรที่
โรงพยาบาลซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยยกเวนการศึกษาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปสําหรับนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2558 | 33

6.2 การกําหนดปริมาณการศึกษา และการแบงภาคการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเพื่ อ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ให เ ป น ไปตามเกณฑ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เนนการเรียนที่มีการบูรณาการตลอดหลักสูตร การศึกษาแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
6.2.1 ระยะที่ ห นึ่ ง จํ านวน 1 ป ก ารศึ ก ษา ได แ ก ป ก ารศึ ก ษาที่ 1 ของหลั ก สู ต ร กํ า หนดตาม
ขอ บังคับมหาวิทยาลัย พะเยา วาดวย การศึ กษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ.2553 ซึ่ งเรียนตามระบบทวิภาค แบบ 2 ภาค
การศึกษาตอ ปการศึกษา
6.2.2 ระยะที่สอง จํานวน 2 ปการศึกษา หรือ ปการศึกษาที่ 2-3 ของหลักสูตร เรียนตามระบบ
ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษาและเรียนตอเนื่องกัน
6.2.3 ระยะที่ สาม จํา นวน 3 ป การศึ กษา หรือ ป ก ารศึ ก ษาที่ 4-6 ของหลัก สู ต ร ให กํ าหนด
การศึกษาและการฝกปฏิบัติงานในแตละรายวิชา โดยแบงนิสิตออกเปนกลุมหมุนเวียนกันไปเพื่อศึกษาในรายวิชาหนึ่งๆ
ขอ 7 การลงทะเบียน
ใหเปนไปตามความในขอ 12 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2553
7.1 การลงทะเบียนในสามปแรกของหลักสูตร ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามภาคการศึกษา
7.2 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในสามปหลังของหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ป
ขอ 8 การวัดและประเมินผล
ใหเปนไปตามความในขอ 14 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2553
8.1 ระยะที่สอง หรือ ปการศึกษาที่ 2 - 3 ของหลักสูตร กําหนดดังนี้
8.1.1 นิสิตที่ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยประจําปการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไมถึง 2.00
นิสิตดังกลาวจะตองเรียนซ้ําชั้น
8.1.2 นิสิตที่เรียนซ้ําชั้น จะตองลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาของปที่ตกซ้ําชั้น
8.2 นิสิตตองสอบผานทุกรายวิชาของหลักสูตรในสามปแรก และไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา
2.00 ตามรายวิชาที่กําหนดในโครงสรางของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กอนเปดภาคการศึกษาชั้นปที่ 4 จึงจะไดรับ
พิจารณาใหศึกษาในชั้นปที่ 4 ของหลักสูตรได
8.3 ระยะที่สาม หรือ ปการศึกษาที่ 4 – 6 ของหลักสูตร กําหนดดังนี้
8.3.1 ใหมีการวัดและประเมินผลของแตละรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแตละรายวิชาที่นิสิต
หมุนเวียนไปศึกษาในคราวหนึ่งๆ และใหมกี ารวัดประเมินผลรวม เพื่อหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเมื่อสิ้นปการศึกษา และให
รายงานทุกสิ้นปการศึกษา
8.3.2 นิสิตที่ไดคาระดับขั้นเฉลี่ยประจําปการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไมถึง 2.00
นิสิตดังกลาวจะตองเรียนซ้ําชั้น
8.3.3 นิสิตที่เรียนซ้ําชั้น จะตองลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาของปที่ตกซ้ําชั้น
ขอ 9 การสอบเบ็ดเสร็จ
ใหนิสิตแพทยที่จบการศึกษาในชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 5 และชั้นปที่ 6 ตองสอบเบ็ดเสร็จตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตที่สอบเบ็ดเสร็จไมผานรอบแรกจะตองสอบเบ็ดเสร็จจนกวาจะผาน
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ขอ 10 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติใหปริญญา ใหนําความในขอ 16 และ ขอ 17 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 มาบังคับใชโดยอนุโลม
ผูที่มีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา จะตองเปนผูสอบผานการสอบเบ็ดเสร็จทั้ง 3 สวน
ขอ 11 การพนสภาพการเปนนิสติ
นอกจากนิสิตตองพนสภาพการเปนนิสิตตามความในขอ 21 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แลว ใหนิสิตพนสภาพการเปนนิสิตในกรณีดังตอไปนี้
11.1 เมื่ อ นิสิ ตเรียนในระยะที่ 2 ของหลัก สูต รมา 8 ภาคการศึก ษาแลว ยังสอบไมผ านรายวิ ชาใด
รายวิชาหนึ่งของหลักสูตร หรือไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยต่ํากวา 2.00
11.2 นิสิตระยะที่ 3 ของหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตามแผนการศึกษาสําหรับชั้นป
ใด เปนเวลา 2 ปการศึกษาแลวยังสอบไมผาน ใหพนสภาพการเปนนิสิต
11.3 คณะกรรมการจิตแพทยทไี่ ดรับการแตงตั้งจากอธิการบดี ใหคําวินิจฉัยวา นิสิตเปนหรือเคยเปน
โรคจิ ต ประเภทใดประเภทหนึ่ ง และคณะกรรมการร ว มระหว า งคณะกรรมการประจํ า คณะแพทยศาสตร แ ละ
คณะกรรมการจิตแพทยมีความเห็นเปนเอกฉันทวาโรคจิตประเภทนั้นๆ ทําใหไมสามารถศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณ ฑิ ต หรือ หากโรคเกิดกํ าเริบขึ้น หลั งจากจบการศึก ษาแล ว จะมีผ ลเสี ยตอ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมถึ งขั้น เป น
อันตรายรายแรงตอผูปวย
ขอ 12 ความใดที่ไม ไดระบุ ไวในขอบังคับนี้ ให นําความในขอบั งคับ มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 13 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการภายใตขอบังคับนี้ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือ
เปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 2553
...............................................
โดยที่เปนการสมควรใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เพื่อใหการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมของมหาวิทยาลัย
พะเยา มีมาตรฐาน และคุณภาพ สอดคลองกับขอบังคับสภาเภสัชกรรม วาดวย หลักเกณฑการสอบความรูเพื่อขอขึ้น
ทะเบียน และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2546 จึงอาศัยความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
จึงใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือขอตกลงอืน่ ใด ที่ขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับ
นี้แทน
ขอ 4 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขาเปนนิสิตเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ขอ 5 การสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตเภสัชศาสตร ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 6 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวา
ดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ขอ 7 ระบบการศึกษา
7.1 การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เปนหลักสูตร 6 ป
7.2 การกําหนดปริมาณการศึกษาและแบงภาคการศึกษาหาปแรกตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และในปสุดทายตามหลักสูตร ใหกําหนดการศึกษา
และการฝกปฏิบัติงานตามประเภทรายวิชา โดยรายวิชาปกติใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษา
ระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2553 สวนรายวิชาที่เปนการฝกปฏิบัติงานดานบริบาลเภสัชกรรมในแหลงฝกงาน ใหแบงนิสิต
ออกเปนกลุม หมุนเวียนกันไป ในแต ละรายวิชา โดยกําหนดระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห เป นปริมาณการศึกษาของ
รายวิชานั้นเทากับ 1 หนวยกิต
ขอ 8 การลงทะเบียน
8.1 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในหาปแรกตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
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8.2 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในปสุดทายตามหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ป
ขอ 9 การวัดและประเมินผล
9.1 การวั ด และประเมิ น ผลในห า ป แ รกตามหลั ก สู ต ร ให นํ าข อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย พะเยา วา ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใชโดยอนุโลม
9.2 การวัดและประเมินผลในปสุดทายตามหลักสูตร หรือรายวิชาที่มีการลงทะเบียนรวมกัน เปนราย
ปการศึกษา ใหมีการวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นปการศึกษา
9.3 ผูมีสิทธิลงทะเบียน ตามแผนการศึกษาชั้นปที่ 6 จะตองเปนผูที่สอบผานทุกรายวิชาตามแผนการ
เรียน ชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 5 และไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตั้งแต 2.00 ขึ้นไป
9.4 ผูมีสิทธิสอบรวบยอด จะตองมีคุณสมบัตติ ามประกาศของคณะเภสัชศาสตร นิสิตจะตองทําการ
สอบรวบยอดตามที่คณะเภสัชศาสตรจัดสอบจนกวาจะผานเกณฑการสอบรวบยอด ทั้งนี้ เกณฑการตัดสินการสอบรวบ
ยอดใหเปนไปตามประกาศคณะเภสัชศาสตร
ข อ 10 การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และการอนุ มั ติ ให ป ริ ญ ญาให เป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ในข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ขอ 11 นิสิตจะพนสภาพการเปนนิสิตดวยเหตุ ดังตอไปนี้
11.1 มีเหตุจําเปนตองพนสภาพการเปนนิสิตตามที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หรือ
11.2 คณะกรรมการจิตแพทยที่อธิการบดีแตงตั้ง มีคําวินิจฉัยวา นิสิตผูนั้นเปน หรือเคยเปนโรคจิต
ประเภทใดประเภทหนึ่ง และมติคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตรเห็นชอบเปนเอกฉันทวาโรคจิตประเภทนั้นๆ หาก
ยังมีอยูตอไปภายหลังสําเร็จการศึกษาแลว จะมีผลเสียตอการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ถึงขั้นเปนอันตรายรายแรงตอ
บุคคลอื่น
ขอ 12 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการภายใตขอบังคับนี้ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือ
เปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
---------------------------โดยที่เปนการสมควรใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เพื่อใหการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยามีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552 จึงอาศัยความ
ในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง 2/2555 เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2555 จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2555”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 คุณสมบัติและเงื่อนการเขาเปนนิสิตเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.1 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
3.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ข อ 4 การสอบคั ด เลื อ กเข า เป น นิ สิ ต หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต นั้ น ให เป น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 5 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหนําความในขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใชโดยอนุโลมและใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษา
ใหเปนไปตามความในขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
ขอ 7 การลงทะเบียนเรียน
ใหเปนไปตามความในขอ 13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
ขอ 8 การเพิ่มและถอนรายวิชา
ใหเปนไปตามความในขอ 13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553

38 | คูมือนิสติ ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคขู นาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2558

ขอ 9 การวัดและประเมินผลการศึกษา
ใหเป นไปตามความในขอ 14 แห งขอบั งคั บมหาวิท ยาลั ยพะเยา วาดวย การศึก ษาระดั บปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2553
9.1 รายวิชาในกลุมวิชาชีพพยาบาลทุกรายวิชา ตองมีระดับขั้นไมนอยกวา C หรือมีคาระดับขั้นไมนอย
กวา 2.00 นิสิตที่มีระดับขั้นรายวิชาในกลุมวิชาชีพพยาบาลนอยกวา C หรือมีคาระดับขั้นนอยกวา 2.00 ตองลงทะเบียน
เรียนในรายวิชานั้นใหม
9.2 ผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรูความสามารถทางการพยาบาล จะตองเปนผูสอบผานรายวิชาตางๆ
ครบตามหลักสูตร มีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00 และจะตองทําการสอบตามที่คณะพยาบาล
ศาสตรกําหนดจนกวาจะผานเกณฑ ทั้งนี้ เกณฑการตัดสินการสอบใหเปนไปตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร
ขอ 10 การเรียนซ้ํา
ใหเปนไปตามความในขอ 14 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
ขอ 11 การเสนอใหได รับปริญ ญาและการอนุ มั ติป ริญ ญา ใหนํ าความในขอ 16 และขอ 17 แหงข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 12 ความใดที่ไมไดระบุไวในขอบังคับนี้ ใหนําความในขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 13 ให อธิก ารบดีรักษาการใหเป นไปตามขอบังคับ นี้ และใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการภายใตขอบังคับนี้ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือ
เปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
................................................
โดยที่เปนการสมควรใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2556 เพื่อใหการศึกษาปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลองกับ
ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บอุ ดมศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. 2552 จึ งอาศั ยความในมาตรา 21 แห งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา พ.ศ. 2553
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 มกราคม 2556 จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคั บนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต
พ.ศ. 2556”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขาเปนนิสิตเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3.1 เป นผู มี คุ ณสมบั ติ ตามข อ 4 แห งข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว าด วย การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2553
3.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา
ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3.3 เปนผูสามารถทํ าสัญญาการเขาเปนนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ตไวกับมหาวิทยาลั ยพะเยา
และ/หรือ หนวยงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบได และมีสัญญาค้ําประกันโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและ
หลักทรัพยซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบ ในกรณี ที่เปนผู เยาวจะตองมีหนังสือยินยอมของผูแทนโดย
ชอบธรรมอนุญาตใหเปนนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ขอ 4 การสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ขอ 5 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ขอ 6 ระบบการศึกษา
6.1 การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตร 6 ป
6.2 การกําหนดปริมาณการศึกษาและการแบงภาคการศึกษาสามปแรกตามหลักสูตรใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ซึ่งเรียนตามระบบ
ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาตอปการศึกษา และในสามปหลังของหลักสูตร ใหกําหนดการศึกษา
และฝกปฏิบัติงานในแตละรายวิชา โดยแบงนิสิตออกเปนกลุมหมุนเวียนกันไปเพื่อศึกษาในแตละ
รายวิชา
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ขอ 7 การลงทะเบียน
7.1 การลงทะเบี ย นในสามป แ รกของหลั ก สู ต รให เป น ไปตามขอ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา วา ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
7.2 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในสามปหลังของหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศ ของมหาวิทยาลัย
เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนของนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ป
ขอ 8 การวัดและประเมินผล
ให เป น ไปตามความในข อ 14 แห ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2553
8.1 การวัดและประเมินผลในสามปแรกของหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
8.2 นิสิ ต ที่ จะศึ ก ษาในชั้ น ปที่ 4 ของหลั ก สูต ร ต องสอบผา นทุ ก รายวิช าของหลั ก สูต ร ในสามป แรก
และไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 ตามรายวิชาที่กําหนด ในโครงสรางของหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
8.3 ในสามปหลังของหลักสูตร ใหมีการวัดและประเมินผลของแตละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาใน
แตละรายวิชาที่นิสิตหมุนเวียนไปศึกษาในคราวๆหนึ่ง และใหมีการวัดและประเมินผลรวม เพื่อหา
คาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเมื่อสิ้นปการศึกษา และใหรายงานทุกสิ้นปการศึกษา
ขอ 9 การเสนอชื่อเพื่ อรับ ปริญ ญาและการอนุมั ติให ปริญ ญา ใหเป นไปตามขอบั งคั บมหาวิท ยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ขอ 10 การพ น สภาพการเป น นิ สิ ต ให เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ขอ 11 ความใดที่ไมไดระบุไวในขอบังคับนี้ ใหนําความในขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 12 ให อธิการบดี รักษาการให เปนไปตามขอบังคับ นี้ และใหมีอํ านาจออกประกาศเพื่ อประโยชน ในการ
ดําเนินการภายใตขอบังคับนี้ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดละใหถือ
เปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556
*****************************
โดยที่เปนการสมควรใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวยวินัยนิสิต เพื่อใหนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เปนผูมีความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ธํารงไวซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง
มารยาทอันดีงาม และความมีระเบียบวินัยอยูในกรอบของคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงคของสังคมและของมหาวิทยาลัย
จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556 จึงใหออกขอบังคับ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ. 2554
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความวา คณะวิชา และวิท ยาลัย หรือสวนงานที่เรีย กชื่ออย างอื่ นที่มี นิสิ ต
ในสังกัด
“คณบดี”
หมายความว า คณบดี ค ณะที่ นิ สิ ต สั ง กั ด อยู แ ละให ห มายความรวมถึ งหั ว หน า
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่นิสิตสังกัดอยู
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ขอ 5 ใหอธิการบดีมีอํานาจออกประกาศ กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ซึ่ง
ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
หมวด 1
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ 6 วินัยของนิสิตกําหนดเปนขอปฏิบัติดังนี้
(1) นิสิตตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย หรือ
ของคณะอยางเครงครัดอยูเสมอ ผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือวากระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัยตามที่กําหนด
ไวในขอบังคับนี้
(2) นิสิตตองแตงกายสุภาพเรียบรอยในเวลาที่เขาชั้นเรียนหรือหองสอบ หรือติด ตอกับ หนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และจะตองแตงกายตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือแตงกายในชุดปฏิบัติการหรือชุดพื้นเมืองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยหรือคณะ
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(3) นิสิตตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําแนะนํา ตักเตือนของอาจารย และเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่โดยชอบ ไมแสดงกิริยาอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลู ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือกระทําการที่
ไมสมควรประการอื่น
(4) นิสิตตองปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสิทธิและหนาที่ของตนเอง เคารพในสิทธิ
และหนาที่ของบุคคลอื่น มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม ไมปฏิบัติตนในทาง ที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและ
เกียรติคุณทั้งของตนเอง บิดามารดา และผูปกครองหรือมหาวิทยาลัย
(5) นิสิตตองรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอย ไมกอใหเกิดความแตกแยกความสามัคคี และกอเหตุไม
สงบในมหาวิทยาลัย หรือกอการทะเลาะวิวาทระหวางนิสิตของมหาวิทยาลัยดวยกัน รวมทั้งสถาบันอื่นและบุคคลทั่วไป
(6) นิสิตตองไมกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดความเดือดรอนและรําคาญหรือ เปนการรบกวนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของอาจารยหรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย หรือการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
(7) นิ สิ ต ต อ งแสดงบั ต รประจํ า ตั ว นิ สิ ต ได ทั น ที เมื่ อ อาจารย ห รื อ เจ า หน า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ขอ
ตรวจสอบ เพื่ อการรักษาความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ยสินในบริเวณพื้น ที่ของมหาวิทยาลัย เพื่ อความเป นระเบีย บ
เรียบรอยในการรับบริการใดๆ ของมหาวิทยาลัย หรือ เพื่อความถูกตองในการพิสูจนตัวบุคคลในการทดสอบวัดผลอยาง
ใดๆ
(8) นิสิตตองไมแสดงออก กลาวดวยวาจา เขียนหรือพิมพขอความ จัดทําสิ่งพิมพ สิ่งวาดหรือการ
กระทําประการใดๆ ในสื่อทุกชนิด เพื่อโฆษณาหรือเผยแพรขอมูลอันอาจทําใหผูอื่นหรือมหาวิทยาลัยเสียหาย
(9) นิสิตตองไมประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือประพฤติผิดและ
เสื่อมเสียในทางชูสาว
(10) นิ สิ ต ต อ งไม สู บ บุ ห รี่ ในขณะมี ก ารเรี ย นการสอน การปฏิ บั ติ ก าร การสอบ หรื อ ในบริ เวณที่
มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ และในบริเวณเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
(11) นิสิตตองไมจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร ที่ขัดตอหลักสิทธิ เสรีภาพ หลักความ
เสมอภาค ลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลทั้งทางรางกายหรือจิตใจ และจัดกิจกรรม ที่เปนการฝาฝนประกาศมหาวิทยาลัย
หรือกระทรวงศึกษาธิการ
(12) นิสิตตองไมกระทําการใดๆ โดยจงใจหรือฝาฝนระเบียบการใชอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
เปนเหตุใหทรัพยสิน ผลประโยชนและความปกติสุขสวนรวมของมหาวิทยาลัยถูกทําลายหรือเสียหาย
(13) นิ สิ ต ต อ งไม นํ า ขนบธรรมเนี ย มหรื อ วิ ธี ก ารอั น ไม เหมาะสมมาปฏิ บั ติ ภ ายในหรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัย
(14) นิสิตตองไมจัดการประชุมเพื่อหยุดเรียนหรือจัดการชุมนุมประทวงเพื่อเรียกรองตางๆ ที่มีนิสิต
หรือบุคคลภายนอกมารวมโดยไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยไมคํานึงถึงระเบียบวินัยนิสิต ระเบียบแบบแผนของ
มหาวิทยาลัยหรือกฎหมายบานเมือง
(15) นิสิตตองไมประพฤติตนหมกมุนในอบายมุข การเที่ยวเตรสถานบริการกลางคืนเปนอาจิณ หรือมี
หนี้สินลนพนตัว
(16) นิสิตตองไมพกพา มีไว หรือครอบครองสุราหรือเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล หรือของ
มึนเมาทุกชนิดภายในมหาวิทยาลัย
(17) นิสิตตองไมเลน มีสวนเกี่ยวของหรือสนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
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(18) นิสิตตองไมกอเหตุทะเลาะวิวาท ชกตอย ทํารายรางกายผูอื่น หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะ
นักเลง อันธพาล กอกวนความสงบเรียบรอย
(19) นิ สิ ต ต อ งไม มี พ ฤติ ก รรมข ม ขู กลั่ น แกล ง หรื อ มี เจตนาให ได รับ บาดเจ็ บ หรื อ ก อ ให เกิ ด ความ
เสียหายทั้งดานรางกาย จิตใจ ทรัพยสิน หรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
(20) นิสิตตองไมพกพา หรือใชสิ่งเทียมอาวุธหรือวัตถุอันตรายอื่นใดในที่สาธารณะ
(21) นิสิตตองไมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล หรือของมึนเมา ทุกชนิดภายใน
มหาวิทยาลัย หรือดื่มสุราภายนอกมหาวิทยาลัยและกอเหตุทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายผูอื่น หรือสงเสียงดังรบกวน
ผูอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(22) นิสิตตองไมเสพยาเสพติดหรือมีไวในครอบครองเพื่อเสพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหรือ
จําหนายสิ่งเสพติดตองหามตามกฎหมายทุกชนิดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(23) นิสิตตองไมกระทําการทุจริตหรือสอทุจริตในการศึกษาและการสอบ
(24) นิสิตตองไมกระทําการทุจริต ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ฉอโกง ยักยอกทรัพย ขมขู บังคับ ขืนใจ
หรือรีดไถบุคคลอื่น อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัย
(25) นิสิตตองไมเปนตัวการ ผูใช ผูสนับสนุน ยุยง กอเหตุใหเกิดความวุนวายขึ้น ภายในมหาวิทยาลัย
หรือกอใหเกิดความแตกแยกความสามัคคีระหวางนิสิต เวนแตการใชสิทธิโดยชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
(26) นิสิตตองไมสงเสริมเผยแพรลัทธิทางการเมืองที่เปนภัยตอความสงบเรียบรอย และความมั่นคง
ของประเทศ
(27) นิสิตตองไมกระทําการลามก อนาจาร เผยแพรสื่อลามกอนาจาร หรือกระทําความผิดเกี่ยวกับ
เพศ อันเปนเหตุใหเสื่อมเสียชื่อเสียงแกตนเอง ผูอื่นหรือมหาวิทยาลัย
(28) นิสิตตองไมครอบครอง พกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรืออาวุธรายแรง
(29) นิสิตตองไมรายงานเท็จ แจงขอความเท็จ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อผูอื่น แอบอางชื่อ
มหาวิทยาลัยไปดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
(30) นิสิตตองไมจงใจกระทําการ คัด ลอกเลียนแบบงานใดๆ มาเปนวิทยานิพนธ หรือการคนควา
อิสระของตนโดยมิชอบ
ขอ 7 การกระทําผิดวินัยดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยรายแรง
7.1 กระทําผิดวินัยตามขอ 6 (21) ถึงขอ 6 (30)
7.2 กระทําความผิดตามกฎหมายอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก โดยไมคํานึงถึง
วาจะมีการรอการลงโทษหรือรอกําหนดโทษ เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.3 กระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
7.4 กระทําผิดในกรณีที่ระบุไวในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยจนเปนเหตุ
กอใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายตอบุคลคล หรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
7.5 กระทําผิดกรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาเห็นวาเปนการกระทําผิดวินัย
รายแรง
ขอ 8 นิสิตตองรักษาวินัยตามหมวดนี้อยางเครงครัด ผูใดฝาฝนตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
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หมวด 2
โทษความผิดวินัย
ขอ 9 โทษความผิดวินัยมี 6 สถาน แบงเปน 2 ประเภท คือ
9.1 ความผิดวินัยไมรายแรง ไดแก
(1) วากลาวตักเตือนหรือใหทําทัณฑบนเปนลายลักษณอักษร
(2) ตัดคะแนนความประพฤติ
(3) ภาคทัณฑ
9.2 ความผิดวินัยรายแรง ไดแก
(1) พักการศึกษา หรือระงับการเสนอชื่อใหสําเร็จการศึกษา มีกําหนดตั้งแตหนึ่งภาคการศึกษา
ถึงสองภาคการศึกษาในกรณีที่ไมสามารถพักการศึกษาได หรือระงับการใหปริญญาไมเกินสองปการศึกษา
(2) ใหออก
(3) ไลออกและไมมีสิทธิไดรับหลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอ 10 นิสิตทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะเวลาที่มีสภาพความเปนนิสิต
(1) การตัดคะแนนแตละครั้งหรือแตละฐานความผิดวินัยนิสิต ใหตัดไดไมต่ํากวาครั้งละ 5 คะแนน
แตจะเปนจํานวนเทาใด ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตหรืออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมาย
(2) นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน เกินกวา 40 คะแนน แตไม
เกิน 60 คะแนน ใหหมดสิทธิสอบปลายภาคในภาคการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู ในขณะนั้น
(3) นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน เกินกวา 60 คะแนน แตไม
เกิน 80 คะแนน ใหไดรับโทษพักการศึกษามีกําหนด 1 ภาคการศึกษาปกติ
(4) นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน เกินกวา 80 คะแนน แตไม
เกิน 99 คะแนน ใหไดรับโทษพักการศึกษามีกําหนด 2 ภาคการศึกษาปกติ
(5) นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันถึง 100 คะแนน ใหไดรับโทษพนสภาพการ
เปนนิสิต โดยใหออกหรือไลออกตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต
(6) คะแนนที่ถูกตัดและไดนําไปใชในการลงโทษพักการศึกษาแลว จะไมนํามาใชเพื่อการลงโทษพัก
การศึกษาครั้งตอไป แตจะเก็บสะสมไวเพื่อเปนเกณฑตาม (5) เทานั้น
(7) กรณีที่มีคําสั่งลงโทษตัดคะแนนในภาคการศึกษาสุดทายซึ่งนิสิตผูนั้นจะสําเร็จการศึกษาและมีผล
ทําใหคะแนนสะสมที่ถูกตัดถึงเกณฑพักการเรียน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเปลีย่ นโทษพักการศึกษาเปนโทษอยางอื่นตาม
ขอ ๙ ตามความเหมาะสมก็ได
(8) การตัดคะแนนความประพฤติ และการคื นคะแนนความประพฤติ สําหรับนิสิตที่ ถูกตัดคะแนน
ความประพฤติ สามารถกระทําไดโดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา การดําเนินการเชนวานี้ใหทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข อ 11 โทษให อ อก ให นิ สิ ต พ น สภาพการเป น นิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี สิ ท ธิ ได รั บ หลั ก ฐานแสดงผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
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หมวด 3
การดําเนินการทางวินัย
ขอ 12 เมื่อปรากฏวามีนิสิตกระทําผิดวินัย ใหบุคคลผูไดรับความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของนิสิต หรือ
อาจารยหรือเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยผูพบเห็น รายงานเปนหนังสือตอมหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
ขอ 13 การดํ าเนินการทางวินัยแก นิสิต ซึ่งมีก รณี อัน มีมู ลที่ค วรกลาวหาวากระทําผิด วินัย ใหดํ าเนินการ
สอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยเร็ว และการดําเนินการเชนวานั้น ตองเปดโอกาสใหนิสิตผูถูกกลาวหาชี้แจง
แกขอกลาวหาดวย
กรณีกลาวหาวากระทําความผิดวินัย ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต และ ในการสอบสวนนี้ตอง
แจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบุชื่อ
พยานก็ได เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการ
สรุปขอเท็จจริงและรายงานผลการสอบสวน ใหมหาวิทยาลัยพิจารณา ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยจึงจะ
ยุติเรื่องได
ขอ 14 ในกรณีขอเท็จจริงปรากฏโดยแจงชัดวานิสิตผูใดมีพฤติกรรมหรือกระทําความผิดวินัย ซึ่งเปนความผิด
เล็กนอย ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตหรือผูที่รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตมอบหมายหรือคณบดีหรือผูที่คณบดี
มอบหมาย เรียกนิสิตผูนั้นมาวากลาวตักเตือน ใหยุติหรือระงับการกระทํา หรือพฤติการณ ที่กระทํานั้นหรือปรับเปลี่ยน
พฤติการณนั้นๆ เสีย โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตก็ได
หมวด 4
การสอบสวนวินัยนิสิต
ขอ 15 ให ม หาวิท ยาลั ย แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย นิ สิ ต ตามข อ 13 วรรคสอง เพื่ อ พิ จ ารณา
สอบสวนหาขอเท็จจริงในมูลกรณีที่นิสิตถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยนิสิต โดยใหแตงตั้ง รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
หรื อ ผูที่ ร องอธิ ก ารบดี ฝ ายกิ จ การนิ สิ ต มอบหมาย เป น ประธาน รองคณบดี ที่ ดู แลด านกิ จการนิ สิ ตอยางน อย 3 คนเป น
กรรมการ และใหหัวหนางานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิตเปนกรรมการและเลขานุการ
ให คณะกรรมการสอบสวนวินั ยนิ สิต ดํ าเนิ น การสอบสวนให แล วเสร็จ ภายใน 30 วั นนั บ แต วันที่ ป ระธาน
กรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต
ในกรณีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามวรรคกอน ใหคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ขอขยายเวลา
การสอบสวนออกไปไดอีกสองครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน
ขอ 16 ใหคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงการกระทําผิดวินัยนิสิต
(2) รายงานผลการสอบสวน และพิจารณาเสนอโทษความผิดวินัยที่เหมาะสม เปนธรรมกับการ
กระทําผิดวินัยนิสิตพรอมทั้งเสนอความเห็น และรายงานตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
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ข อ 17 ให ค ณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย นิ สิ ต มี อํ า นาจเรีย กบุ ค คลใดๆ มาให ถ อ ยคํ า หรื อ ให ส ง เอกสาร
พยานหลักฐานที่อยูในการครอบครองของบุคคลที่เกี่ยวของ หรือออกไปตรวจสถานที่ เพื่อประกอบการพิจารณาสอบสวน
ได
ขอ 18 นิ สิ ต ที่ ถู ก กล า วหาว า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย นิ สิ ต มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ แจ งข อ กล า วหา ชี้ แ จงแก ข อ กล า วหา
ตลอดจนนําพยานหลักฐานชี้แจงแกขอกลาวหาได กอนเสร็จสิ้นการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริง
หมวด 5
การพิจารณากําหนดโทษ และอํานาจการลงโทษนิสิต
ขอ 19 การพิจารณากําหนดโทษใหอยูในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต โดยเสนอ
ความเห็นและรายงานใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษและถือวาเปนการสิ้นสุดการลงโทษ
ขอ 20 ผูมีอํานาจสั่งลงโทษนิสิต ไดแก อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ 21 การสั่งลงโทษนิ สิต ให ทํ าเป น คําสั่ งลงโทษวิ นัย นิสิ ต ใหพิ จ ารณาสั่งลงโทษตามความเหมาะสมกั บ
ความผิด โดยพิจารณาองคประกอบของความผิดทั้งดานความรุนแรง เจตนา แรงจูงใจ หรือมูลเหตุอื่นๆ มาประกอบการ
พิจารณาดวย ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได
ในคําสั่งลงโทษนิสิตใหแสดงถึงลักษณะของการกระทําความผิดและโทษที่ไดรับโดยแจงชัดดวยความยุติธรรม
มิใหเปนไปโดยอคติหรือโดยโทสจริต
ขอ 22 ในกรณี นิสิตกระทําผิดวินัยรายแรง ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายสั่งลงโทษตามความ
รายแรงแหงกรณี
ในกรณี ที่มีความผิดวินัยแตยังไมถึงกับลงโทษ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให นิสิตรายงานตัวอบรม บําเพ็ ญ
ประโยชน หรือทํางานใหกับมหาวิทยาลัยแทนการลงโทษก็ได การดําเนินการเชนวานี้ ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย และ
ใหงานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต บันทึกขอมูลของนิสิตในระบบทะเบียนนิสิต
ขอ 23 การสั่งลงโทษนิสิตที่กระทําผิดทุกครั้ง ใหแจงเปนหนังสือใหผูถูกลงโทษไดทราบ พรอมทั้งแจงใหกอง
บริ การการศึ ก ษา และคณะที่ นิ สิ ต สั งกั ดเพื่ อ บั นทึ ก ข อมู ล ความผิ ด และให งานวินั ย และพั ฒ นานิสิ ต กองกิ จการนิ สิ ต
รายงานไปยังผูปกครองของผูถูกลงโทษทราบ และใหดําเนินการแจงกําหนดเวลาหรือวิธีการในการใชสิทธิ์อุทธรณในการ
โตแยงคําสั่งหรือการใชสิทธิ์ในการอุทธรณใหนิสิตทราบดวย
หมวด 6
การอุทธรณ
ขอ 24 นิสิตผูใดถูกลงโทษตามขอบังคับนี้ ใหนิสิตผูนั้นมีสิทธิ์อุทธรณได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติ
ไวในหมวดนี้
ขอ 25 การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณและใหอุทธรณไดสําหรับตนเอง
เทานั้น จะอุทธรณแทนคนอื่นหรือมอบหมายใหคนอื่นอุทธรณแทนไมได เวนแต ผูอุทธรณจะไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย
หรือพิการจนไมอาจเขียนหนังสือได ใหผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมของผูที่จะอุทธรณกระทําการอุทธรณแทนก็ได
โดยไดรับความยินยอมจากผูอุทธรณ
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ข อ 26 เพื่ อ ประโยชน ใ นการอุ ท ธรณ ผู ที่ จ ะอุ ท ธรณ อ าจขอตรวจ หรื อ คั ด รายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงได สวนบันทึกถอยคําพยานบุคคลหรือเอกสารอื่น ใหอยูในดุลยพินิจของผูสั่งลงโทษวา
จะอนุญาตหรือไม โดยใหพิจารณาจากเหตุผลและความจําเปน เปนเรื่องๆ ไป
ขอ 27 การอุทธรณคําสั่งลงโทษจะตองยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายใน 30
วัน นับแตวันทราบคําสั่งนั้น
เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับหนังสืออุทธรณ ใหแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณวินัยนิสิต เพื่อ
พิจารณาอุทธรณ และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการ
ขอ 28 ใหมีคณะกรรมการอุทธรณวินัยนิสิตประกอบดวย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหนึ่งคนเปนประธาน
กรรมการจากตัวแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสองคน จากตัวแทนสภานิสิตหนึ่งคนเปนกรรมการ และนิติกร
หนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอุทธรณวินัยนิสิตตองเรงดําเนินการพิจารณาการอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตได
รับทราบคําสั่ง และอาจขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสองครั้งๆ ละไมเกิน 15 วัน
ใหคณะกรรมการอุทธรณวินัยนิสิตมีอํานาจเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําใหมได
ขอ 29 เมื่อคณะกรรมการอุทธรณวินัยนิสิตพิจารณาเห็นวา การสั่งลงโทษสมควรแกความผิดหรือเห็นวาการ
สั่งลงโทษนั้นไมเปนธรรมหรือไมเหมาะสมกับความผิด ใหเสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อสั่งยกอุทธรณหรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ แลวแตกรณี
เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งลงโทษสมควรแกความผิดแลวใหสั่งยกเลิก
อุทธรณ หรือถาเห็นวาการสั่งลงโทษนั้นไมถูกตอง ไมเหมาะสม ใหสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแกกรณี คํา
วินิจฉัยคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยถือวาเปนที่สิ้นสุด
เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการตามวรรคกอนแลว ใหคณะกรรมการอุทธรณ วินัย
นิสิตแจงใหผูอทุ ธรณทราบเปนลายลักษณอักษรโดยเร็ว
ขอ 30 กรณี อุ ท ธรณ คํ าสั่ งลงโทษไล ออก ให ผูอุ ท ธรณ เสนอหนั งสือ อุ ท ธรณ คํ าสั่ งลงโทษไลอ อกตอ สภา
มหาวิทยาลัย และคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนที่สุด
ขอ 31 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญ หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ให
อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556
*****************
โดยที่เปนการสมควรใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556 จึงอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญ ญั ติ ม หาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิท ยาลัย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่
2/2556 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556 จึงใหออกขอบังคับ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2554
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“คณะ”

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

“คณบดี”

หมายความวา

“กรรมการคุมสอบ” หมายความวา
“นิสิต”
“การสอบ”

หมายความวา
หมายความวา

มหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิชา และวิทยาลัย หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
นิสิตในสังกัด
คณบดีคณะที่นิสิตสังกัดอยูและใหหมายความรวมถึง
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ที่นิสิตสังกัดอยู
อาจารยประจํา หรืออาจารยพเิ ศษของมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่คุมสอบ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
การส อบ ที่ มห าวิ ท ย าลั ย ห รื อ ค ณ ะ ห รื อ ส าขาวิ ช า
หรืออาจารยประจํารายวิชา ไดกําหนดจัดการสอบขึ้น

ขอ 5 นิสิตที่เขาสอบจะตองแตงกายตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมายและ
เครื่องแตงกายของนิสิต พ.ศ. 2554
ขอ 6 นิสิตที่เขาสอบจะตองแสดงบัตรประจําตัวนิสิต ตอกรรมการคุมสอบทุกครั้งที่เขาสอบ ในกรณีนิสิตลืม
บัตรประจําตัวนิสิต ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบหรือคณบดี
ขอ 7 ในการสอบทุกครั้งนิสิตจะตองเขาสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือสาขาวิชา
หรืออาจารยประจํารายวิชา กําหนดจัดการสอบขึ้น
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ขอ 8 ในกรณีที่นิสิตไมเขาสอบตามขอ 7 ใหถือเปนการขาดสอบ ยกเวนมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจาก
กรรมการคุมสอบหรือคณบดี
ขอ 9 หามนิ สิตสงเสียงดั ง หรือกอความรําคาญ หรือแสดงกิ ริยามารยาทไม เหมาะสมในห องสอบและบริเวณ
ใกลเคียง
ขอ 10 หามนิสิตเขาหองสอบ หลังจากเริ่มสอบไปแลว 15 นาที หรือออกจากหองสอบกอน 30 นาที หลังจาก
เริ่มสอบ เวนแตไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบหรือคณบดี
ขอ 11 หามนิสิตนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาหองสอบ เวนแต ปากกา ดินสอ น้ํายาลบคําผิด ยางลบ ไมบรรทัด หมึก
วงเวียน และสิ่งอื่นใดที่อาจารยประจํารายวิชาไดแจงใหทราบลวงหนากอนการสอบ
ขอ 12 ในการสอบทุกครั้ง นิสิตจะตองใชกระดาษคําถาม และกระดาษคําตอบ ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือ
สาขาวิชา หรืออาจารยประจํารายวิชา จัดให และหามนําออกจากหองสอบ เมื่อตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหวางการสอบ ให
แจงความประสงคตอกรรมการคุมสอบทราบ
ขอ 13 เมื่ อ กรรมการคุ ม สอบแจ ง ให ท ราบว า หมดเวลาสอบแล ว ให นิ สิ ต ส ง กระดาษคํ า ถาม และ
กระดาษคําตอบ ใหกรรมการคุมสอบทันที และใหออกจากหองสอบ
ขอ 14 นิสิตผูใดไมปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมสอแสดงวาไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหกรรมการคุมสอบตักเตือน
หากไมเชื่อฟง ใหกรรมการคุมสอบสั่งใหนิสิตผูนั้นออกจากหองสอบ แลวรายงานคณบดีเพื่อพิจารณาดําเนินการลงโทษ
ตอไป
ขอ 15 เมื่อปรากฏวามีกรณีทุจริตในการสอบ ใหกรรมการคุมสอบรวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกลักษณะ
ความผิ ด ไว ในกระดาษคํ าตอบ พรอ มกั บ ลงลายมื อชื่ อ รับ รอง แล ว ให ร ายงานคณบดี ที่นิ สิ ต สั งกั ด ทราบ เพื่ อคณบดี
พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย นิ สิ ต โดยให มี หั ว หน า งานวิ นั ย และพั ฒ นานิ สิ ต หรื อ ผู แ ทนร ว มเป น
คณะกรรมการสอบสวนดวย และใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเสนอโทษตอมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับแตวันที่
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ทั้งนี้ วิธีการดําเนินการสอบสวนใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย
วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 16 หากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ตามขอ 15 ปรากฏวานิสิตไดทุจริตหรือสอ
ทุจริต ใหถือวาสอบตกในรายวิชานั้น รวมทั้งใหดําเนินการพิจารณาโทษทางวินัยนิสิต ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย
วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 โดยใหลงโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป
สําหรับในกรณีทุจริตการสอบประมวลความรูหรือการสอบวัดคุณสมบัติ ในระดับบัณฑิตศึกษา ใหถือวาสอบตก
ในการสอบครั้งนั้น และใหตัดสิทธิในการสอบครั้งถัดไป จํานวน 1 ครั้ง
ขอ 17 ในการสอบครั้งใด ถามีพยานหลักฐานแสดงวามีขอสอบรายวิชาใดลวงรูไปยังนิสิต ไมวาจะดวยวิธีการ
ใดๆ กอนเขาสอบหรือหลังสอบรายวิชานั้น ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย มีอํานาจสั่งยกเลิกการสอบ และใหมี
การจัดสอบในรายวิชานั้นอีกครั้งหนึ่ง

50 | คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคขู นาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2558

ขอ 18 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ กําหนดหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติ เพื่อประโยชนในการดําเนินการภายใตขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ให
อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายของนิสิต พ.ศ. 2554
……………………………………………………..
โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับ วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกาย ของนิสิต จึงอาศัย
อํ า นาจตามมาตรา 21 และ มาตรา 64 แห งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 และมติ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงใหออกขอบังคับ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกาย
ของนิสิต พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
“เครื่องหมายมหาวิทยาลัย” หมายความวา เครื่องหมายมหาวิทยาลัยพะเยา
“ตรามหาวิทยาลัย”
หมายความวา ตรามหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความวา คณะวิชา และวิทยาลัย หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีนิสิตในสังกัด
ขอ 4 เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนิสิตหญิงในเวลาปกติ
(1) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว แบบและทรงสุภาพ ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป ปกเสื้อแบบปกเชิ้ตปลายแหลม
ยาวพอสมควร ไมมีสาบหลัง เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเห็นสายเข็มขัด ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุม
โลหะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร 5 เม็ด และใหกลัดเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย
ทําดวยโลหะสีทองลงยาสีมวง สูง 2.5 เซนติเมตร ที่อกเบื้องขวาและขนาดสูง 2 เซนติเมตร ที่ปลายปกเสื้อดานซาย แขน
เสื้อเปน แขนสั้นเหนือขอศอกไมเกิน 6 เซนติเมตร
(2) กระโปรงแบบจีบรอบหรือกระโปรงทรงสอบ สีดํา ไมมันวาว ไมมีลวดลาย ไมมีผาหรือมีผาดานหลัง
โดยที่ จี บกระโปรงซ อนกั น ขอบกระโปรงอยู ระดั บเอว ความยาวของกระโปรง อยู ระหวางเข าและข อเท า ห ามใช ผ ายี น ผ า
สักหลาด ผาลูกฟูก ผายืด ผาลูกไม ผากํามะหยี่
ในกรณีของนิสิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามอนุโลมใหแขนเสื้อเปนแขนยาวและมีผาคลุมผม สีและแบบสุภาพ
ตามหลักศาสนาได
(3) เข็มขัดหนังกลับสีน้ําตาลเขม กวาง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัย อยูตรงกลาง
ในกรณี ที่จะตองแตงกายเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมใหใชเข็มขัดหนังเรียบสีดํา หัวเข็มขัดทําดวย
โลหะรมดํารูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร โดยใชอักษรยอ “มพ”
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(4) รองเทาหนังหุมสนหรือรัดสน แบบสุภาพ สีดํา สีขาว สีน้ําตาล สีกรมทาหรือ สีเทา สําหรับนิสิต
ชั้นปท1ี่ ใหใชรองเทาหนังหุมสนสีขาว ไมมีลวดลาย ไมเปดหัวรองเทาและสวมถุงเทาสีขาว
ขอ 5 เครื่องแบบงานพิธีการสําหรับนิสิตหญิง
มีลักษณะเชนเดียวกับเครื่องแบบปกติสําหรับนิสิตหญิง โดยใหกลัดกระดุมที่คอเสื้อ กระโปรงและ
รองเทาสีดาํ เทานั้น ยกเวนรองเทาสําหรับนิสิตชั้นปที่หนึ่ง ใหใชเชนเดียวกับเครื่องแบบปกติ
ขอ 6 เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนิสิตชายในเวลาปกติ
(1) เสื้อ เชิ้ตสี ขาวแขนสั้ นหรือ แขนยาวแบบและทรงสุภ าพ ไมมี ลวดลาย ไมรัดรูป กระดุ มสีขาว มี
กระเปาดานซาย เวลาสวมใหสอดชายเสือ้ ไวในกางเกงใหเห็นสายเข็มขัด
(2) กางเกงขายาวแบบสากล ทําดวยผาสีดาํ ไมมันวาว ไมมีลวดลาย หามใชผายีน ผาสักหลาด ผาลูกฟูก
(3) ถุงเทาสีดํา สีน้ําตาลเขม หรือสีกรมทา ไมมีลวดลาย
(4) รองเทาหนังหุมสนทรงสุภาพสีดํา ไมมีลวดลาย
(5) เข็มขัดหนังเรียบสีดํา กวาง 3 เซนติเมตร เปนเข็มขัดรูปปลายแหลมหัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีเงิน
รูปสี่เหลีย่ มผืนผา กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัยอยูตรงกลาง
ในกรณีที่จะตองแตงกายเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมใหใชเข็มขัดหนังเรียบสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะรมดํารูป
สี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร โดยใชอักษรยอ “มพ”
(6) ผูกเนคไทสีมวงเขมมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย ขนาดสูง 2 เซนติเมตร ปกอยูบนเนคไทในระดับลิ้นป
ขอ 7 เครื่องแบบงานพิธีการสําหรับนิสิตชาย
มีลักษณะเชนเดียวกับเครื่องแตงกายปกติสําหรับนิสิตชาย โดยใหใชเสื้อแขนยาวสีขาว กางเกงสีดํา
และผูกเนคไทมีตราเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
ขอ 8 ใหนิสิตแตงเครื่องแบบปกติ เครื่องแบบงานพิธีการ หรือสวมใสชุดแตงกายอื่นตามประกาศมหาวิทยาลั ย
หรือตามที่ระบุในกําหนดการ คําสั่งของมหาวิทยาลัย
ขอ 9 มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศมหาวิทยาลัย วาดวย การสวมใสชุดแตงกายของนิสิตเปนการเฉพาะอีกก็ได
ขอ 10 การแตงกายนอกเหนือจากขอบังคับนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจําเปนตองการงดหรือยกเวนการใชขอบังคับนี้ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนประกาศใช
ขอ 11 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป สําหรับนิสิตที่เรียนอยูที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
ใหสามารถเลือกสวมใสเครื่องแตงกายของมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือเลือกแตงกายตามขอบังคับนี้ก็ได
ขอ 12 ใหอ ธิการบดีเปนผู รัก ษาการตามขอ บังคับ นี้ ในกรณี ที่ มีปญ หาขัดของเกี่ ยวกับการดํ าเนินการตาม
ขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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หมายเหตุ ความในขอ 4 (1) และ (2) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตง
กายของนิสิต พ.ศ. 2554 แกไขโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายของ
นิสิต (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ความในขอ 6 (2) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายของ
นิสิต พ.ศ. 2554 แกไขโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายของนิสิต
(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายของนิสิต
(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2554
……………………………………………………..
โดยที่เห็นเปนการสมควรออกขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตง
กาย ของนิ สิ ต พ.ศ.2554 จึ งอาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 21 และ มาตรา 64 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย พะเยา
พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จึงใหออกขอบังคับ
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกาย
ของนิสิต (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“นิสิต”
“เครื่องหมายมหาวิทยาลัย”
“ตรามหาวิทยาลัย”

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

มหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยพะเยา
ตรามหาวิทยาลัยพะเยา

ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 4 (1) และ (2) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแตงกายของนิสิต พ.ศ. 2554 และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ 4 เครื่องแบบ และเครื่องแตงกายนิสิตหญิงในเวลาปกติ”
(1) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว แบบและทรงสุภาพ ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป ปกเสื้อแบบปกเชิ้ตปลาย
แหลมยาวพอสมควร ไมมีสาบหลัง เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเห็นสายเข็มขัด ที่คอและแนวสาบอกติด
กระดุ มโลหะเครื่อ งหมายของมหาวิทยาลัย ขนาดเส นผาศูน ยกลาง 2 เซนติเมตร 5 เม็ด และใหก ลัดเครื่องหมายตรา
มหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะสีทองลงยาสีมวง สูง 2.5 เซนติเมตร ที่อกเบื้องขวาและขนาดสูง 2 เซนติเมตร ที่ปลายปกเสื้อ
ดานซาย แขนเสื้อเปน แขนสั้นเหนือขอศอกไมเกิน 6 เซนติเมตร
(2) กระโปรงแบบจีบรอบหรือกระโปรงทรงสอบ สีดํา ไมมันวาว ไมมีลวดลาย ไมมีผาหรือมีผา
ดานหลังโดยที่จีบกระโปรงซอนกัน ขอบกระโปรงอยูระดับเอว ความยาวของกระโปรง อยูระหวางเขาและขอเทา หามใชผา
ยีน ผาสักหลาด ผาลูกฟูก ผายืด ผาลูกไม ผากํามะหยี่
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ในกรณีของนิสิตหญิงที่นบั ถือศาสนาอิสลามอนุโลมใหแขนเสื้อเปนแขนยาวและมีผาคลุมผม สีและแบบสุภาพ
ตามหลักศาสนาได
ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 6 (2) แหงขอบังคับมหาวิท ยาลัยพะเยา วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมายและ
เครื่องแตงกายของนิสิต พ.ศ. 2554 และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ 6 เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนิสิตชายในเวลาปกติ
(2) กางเกงขายาวแบบสากล ทําดวยผาสีดํา ไมมันวาว ไมมีลวดลาย หามใชผายีน ผาสักหลาด
ผาลูกฟูก”
ขอ 6 ให อธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณี ที่มีปญ หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ให
อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การสงเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเดน พ.ศ. 2554
________________
โดยที่เห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การสงเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเดนเพื่อเปนการ
สนับสนุน ยกยองเกียรติคุณนิสิตที่มีผลการเรียนดีเดน และเพื่อใหนิสิตที่มีผลการเรียนดีเดนเปนแบบอยางที่ดีกับนิสิตของ
มหาวิทยาลัยพะเยาในการศึกษาเลาเรียน จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงใหออกระเบียบ ไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การสงเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเดน พ.ศ.
2554”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา
มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความวา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต”
หมายความวา
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอ 4 นิสิตที่มีผลการเรียนดีเดนตามระเบียบนี้ ตองสอบไดระดับขั้นดีมาก หรือเกรดเอ ตั้งแต 10 รายวิชาขึ้นไป
โดยรายวิชาดังกลาว จะตองไมเปนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํา และนิสิตจะตอง ไมเคยสอบตกในรายวิชาใด แตทั้งนี้
จํานวนหนวยกิตรวมกันแลวจะตองไมนอยกวา 36 หนวยกิต ในปการศึกษาหนึ่งปการศึกษาใด
ขอ 5 ใหกองบริการการศึกษารวบรวมรายชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติครบตามขอ 4 แลวแจงให มหาวิทยาลัยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
ขอ 6 ใหมหาวิทยาลัยมอบรางวัลเปนจํานวนเงิน 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร โดยใหทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 7 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การกําหนดแนวปฏิบัติและอัตราคาที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
……………………………………….
ดวยมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายใหนิสิตใหมเขาพักในหอพักมหาวิทยาลัย เพื่อใหนิสิตไดมีการปรับตัวและ
การใชชีวิตภายในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข และการแสวงหาความรูรวมถึงการปรับตัวในการอยูรวมกันกับผูอื่นได
อยางมีความสุขตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
โดยที่เปนการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดแนวปฏิบัติและอัตราคาที่พักอาศัย
หอพั ก นิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง อาศั ย อํ านาจความตามในมาตรา 28 และมาตรา 33 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 จึงกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพักอาศัยในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดแนวปฏิบัติและอัตราคาที่พั กอาศั ย
หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557”
ขอ 2 ประกาศนี้ใชบังคับในปการศึกษา 2557 เปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต”
หมายความวา นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึง
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาดวย
“หอพัก มพ.”
หมายความวา หอพักนิสิตที่เปนอาคารชั้นเดียว
“หอพัก UP”
หมายความวา หอพักนิสิตที่เปนอาคาร 4 ชั้น
“หอพัก G-UP”
หมายความวา หอพักนิสิตที่เปนอาคาร 4 ชั้น เพื่อเปนสวัสดิการ
สําหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
ขอ 4 ให นิ สิ ตภาคปกติ ชั้ นป ที่ 1 ขึ้น ไปทุ ก คนและนิสิ ต ทุ นสวัส ดิ ก ารหอพั ก ตอ งเข าพั ก อาศัย ในหอพั ก ใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะตองพักอาศัยตลอดปการศึกษานั้น และตองปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย เรื่อง
ระเบีย บหอพั กนิ สิต ยกเวน นิสิ ตสาขาแพทยศาสตรแ ละทั นตแพทยศาสตร ใหพั กอาศัย เป นระยะเวลา 3 ป การศึ กษา
สําหรับนิสิตชั้นปที่ 2, 3, 4 ใหเปนไปตามความสมัครใจและตามจํานวนหองพักที่วาง
ขอ 5 หอพัก G-UP เปนหอพักที่จัดสรรสําหรับนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป การพิจารณา
คัดเลือกนิสิตเขาพักในหอพัก G-UP ใหคณะกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งทําหนาที่พิจารณาการคัดเลือกจากผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPA) เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 สําหรับนิสิตปที่ 1, นิสิตปที่ 2, และนิสิตชั้นปที่ 3 โดยนิสิตจะไดรับสิทธิในการเขา
พักอาศัยจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
ขอ 6 นิสิตที่มีปญหาดานสุขภาพที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ที่มีความจําเปนตองไดรับการยกเวนการเขา
พักหอพักในมหาวิทยาลัย จะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ 7 นิ สิ ตตามความในขอ 4 และ ขอ 5 ที่ ไม ได เข าพั กอาศั ยหอพั กในมหาวิท ยาลัย ถื อวา เป นการฝ าฝ น
ขอความในประกาศฉบับนี้ จะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยนิสิต
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ขอ 8 นิสิตตามความในขอ 4 และ ขอ 5 ที่จายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ แลวไมไดเขาพักอาศัยหอพักใน
มหาวิทยาลัย มหาวิ ทยาลั ยจะไม คื นคาธรรมเนี ยมหอพั ก เวนแต มี ป ญ หาด านสุข ภาพซึ่ งได รับ การตรวจจากศู นย แ พทย
มหาวิทยาลัยพะเยารับรองวาตองไดรับการดูแลเปนพิเศษจนไมสามารถพักในหอพักที่มหาวิทยาลัยจัดไวใหได
ขอ 9 มหาวิทยาลัยไมตองรับผิดชอบในกรณีที่นิสิตหรือผูปกครองนิสิตไดทําสัญญาเชา/เชาซื้อ ที่พักอาศัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย อันจะยกเปนเหตุที่ไมเขาพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยได
ขอ 10 อัตราคาธรรมเนียมหอพัก
10.1 หอพัก มพ. กําหนดใหนิสิตเขาพักอาศัย 2คน/หอง โดยนิสิตแตละคนจะตองจายคาธรรมเนียมและ
คาใชจายอื่นๆ ดังนี้
10.1.1 คาธรรมเนียมหอพักภาคเรียนปกติ
ปการศึกษาละ 10,000 บาท
10.1.2 คาธรรมเนียมหอพักภาคเรียนฤดูรอน
ภาคเรียนละ 2,500 บาท
10.1.3 คาประกันของเสียหาย(มพ.)
ปการศึกษาละ 500 บาท
10.1.4 คาธรรมเนียมหอพักประเภทชั่วคราวของนิสิต
อัตรา 100 บาท/คน/วัน
10.1.4 คาไฟฟาเหมาจาย
ปการศึกษาละ 500 บาท/คน
10.2 หอพัก UP นิสิตแตละคนจะตองจายคาธรรมหอพักและคาใชจายอื่นๆดังนี้
10.2.1 คาธรรมเนียมหอพักปรับอากาศหองละ 2 คน
10.2.1.1 ภาคเรียนปกติ
ปการศึกษาละ 24,000 บาท
10.2.1.2 ภาคเรียน 3 ภาคเรียน
ปการศึกษาละ 28,800 บาท
10.2.1.3 เฉพาะภาคเรียนฤดูรอน
ภาคเรียนละ 4,800 บาท
10.2.2 คาธรรมเนียมหอพักปรับอากาศหองละ 3 คน
10.2.2.1 ภาคเรียนปกติ
ปการศึกษาละ 22,000 บาท
10.2.2.2 ภาคเรียน 3 ภาคเรียน
ปการศึกษาละ 26,400 บาท
10.2.2.3 เฉพาะภาคเรียนฤดูรอ น
ภาคเรียนละ 4,400. บาท
10.2.3 คาธรรมเนียมหอพัก (พัดลม)
10.2.3.1 ภาคเรียนปกติ
ปการศึกษาละ 16,000 บาท
10.2.2.2 ภาคเรียน 3 ภาคเรียน
ปการศึกษาละ 19,200 บาท
10.2.2.3 เฉพาะภาคเรียนฤดูรอ น
ภาคเรียนละ .3,200 บาท
10.2.4 คาธรรมเนียมหอพักประเภทชั่วคราวของนิสิต
อัตรา 100 บาท/คน/วัน
10.2.5 คาน้ําประปา
ภาคเรียนปกติ
เหมาจายภาคเรียนละ100บาท
ภาคเรียนฤดูรอ น
ภาคเรียนละ
50 บาท
10.2.6 คาไฟฟาเรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริงในแตละเดือน อัตราหนวยละ
5 บาท
10.2.9 คาประกันของเสียหาย(UP Dorm)
ปการศึกษาละ
900 บาท
10.2.10 คามัดจํากุญแจหองพัก,คียการด
ปการศึกษาละ
100 บาท
ขอ 11 นิสิ ต ที่ เขาพั ก อาศัย ในหอพั กมหาวิท ยาลัย ตามขอ 10.1 และ 10.2 สามารถขอรับ คา มัด จํา กุญ แจ
หองพัก และคาประกันของเสียหาย(ถามี) คืนไดเมื่อสิ้นสุดปการศึกษานั้นๆ
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ขอ 12 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ หากมีกรณีนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาดและถือเปนที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2558
………………………………………………………………………………
เพื่อใหนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน นําไปสู
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย และเพื่อใหการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัย
พะเยา เปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 และ มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา การคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 89(6/2558) เมื่ อ วั น ที่ 22
เดือน เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวทางการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2558”
ขอ 2 ประกาศนี้ ให ใช กั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริญ ญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่ เข า ศึ ก ษาตั้ ง แต
ปการศึกษา 2558 เปนตนไป
ขอ 3 สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2557 หรือ นอยกวา ใหปฏิบัติตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญ ญาตรี
ลงวันที่ 10 เมษายน 2554
ขอ 4 นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาทุ ก คนควรเข า ร ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รตามแนวทางที่ ได กํ า หนดไว
ในประกาศฉบับนี้
ขอ 5 นิสิตที่เขารวมกิจกรรมครบตามจํานวนที่กําหนด จะไดรับใบรับรองประสบการณการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและเอกสารรายงานการเขารวมกิจกรรมเสริม หลักสูตร สวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมไมครบตามจํานวน
ที่กําหนด จะไดรับเพียงเอกสารรายงานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเทานั้น
ขอ 6 ประเภทของกลุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร แบงเปน 4 กลุม ทั้งนี้กิจกรรมแตละกิจกรรมจะตองไดรับ
ความเห็น ชอบจากรองอธิการบดี ฝายกิ จการนิสิ ต จึงจะถื อวาเป นกิ จกรรมเสริมหลั กสู ตรตามที่ มหาวิท ยาลั ยกําหนด
ดังตอไปนี้
กลุม 1 กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย เปนกิจกรรมที่ดําเนินการและรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย
กลุม 2 กิจกรรมคณะ เปนกิจกรรมที่ดําเนินการและรับผิดชอบโดยคณะที่นิสิตสังกัด
กลุม 3 กิจกรรมเลือกเสรี เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองคกรกิจกรรมนิสิต และกิจกรรมจากหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กลุม 4 กิจกรรมเวียง เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหนวยกิจกรรมเวียงของมหาวิทยาลัย
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ขอ 7 การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จะตองเขารวมกิจกรรมจํานวน
ไมนอยกวา 21 กิจกรรม 105 ชั่วโมง ดังนี้
7.1 เขารวมกิจกรรมในกลุมที่ 1 จํานวนไมนอยกวา 6 กิจกรรม และไมนอยกวา 30 ชั่วโมง
7.2 เขารวมกิจกรรมในกลุมที่ 2 จํานวนไมนอยกวา 8 กิจกรรม และไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
7.3 เขารวมกิจกรรมในกลุมที่ 3 จํานวนไมนอยกวา 4 กิจกรรม และไมนอยกวา 20 ชั่วโมง
7.4 เขารวมกิจกรรมในกลุมที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 3 กิจกรรม และไมนอยกวา 15 ชั่วโมง
ขอ 8 การใดทีไ่ มเปนไปตามประกาศนี้ ใหอธิการบดี หรือ รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
และถือใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกขอมูลและการเทียบคาประสบการณ การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต
ระดับปริญญาตรี
…………………………………………………………………
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อ ง การเขารวมกิจกรรมเสริมหลั กสูตร ของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดั บ ปริญ ญาตรี กํ าหนดให ห น ว ยทรานสคริ ป กิจ กรรม กองกิ จ การนิ สิ ต จั ดทํ า แนวปฏิ บั ติ ในการบั น ทึ กการเข ารว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 11 (5/2554) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554
มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเทียบคาประสบการณ
การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรี ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
1.1 ใหรองคณบดีฝายกิจการนิสิต หรือ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต หรือรองคณบดี หรืออาจารยที่
ปรึกษาหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายจากคณบดี แลวแตกรณี มีอํานาจในการพิจารณาเทียบคาประสบการณจากการ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่จัดโดยคณะ สาขาวิชา สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรมที่สังกัดคณะ และดําเนินการบันทึก
ขอมูลนิสิตที่เขารวมกิจกรรมของคณะ ลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ใหเปนไปตามขอ 2.3.2
1.2 ใหหนวยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิต มีอํานาจในการพิจารณาเทียบคาประสบการณ
จากการเข า ร ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ จั ด โดยมหาวิ ท ยาลั ย องค ก รกิ จ กรรมของนิ สิ ต หรื อ หน ว ยงานอื่ น ภายใน
มหาวิทยาลัยที่ไมใชคณะ และดําเนินการบันทึกขอมูลนิสิตที่เขารวมกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมเลือกเสรี
ลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
1.3 กรณีที่นิสิตไปเขารวมกิจกรรมกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยและจะขอเทียบคาประสบการณ
เปนกิจกรรมเลือกเสรี ใหนําเอกสารรับรองการเขารวมกิจกรรมกับองคกรดังกลาวมาแสดงตอหนวยทรานสคริปกิจกรรม
กองกิจการนิสิต และใหอยูในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต โดยให หนวยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการ
นิสิต ดําเนินการบันทึกขอมูลการ ทํากิจกรรมของนิสิต ลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
1.4 ใหหนวยงานที่บันทึกขอมูลการทํากิจกรรมของนิสิต เก็บหลักฐานการเขารวมกิจกรรมของนิสิต
เพื่อการตรวจสอบไวอยางนอย 1 ปการศึกษา
1.5 ใหทุกหนวยงานที่จัดกิจกรรม จัดทําใบรับรองการเขารวมกิจกรรม หรือบัตรผานกิจกรรมใหกับ
นิสิตที่เขารวมกิจกรรมในแตละครั้ง เพื่อเปนหลักฐานยืนยันการเขารวมกิจกรรมดังกลาว ทั้งนี้ บัตรผานกิจกรรมใหเปนไป
ตามแบบฟอรมที่หนวยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิตกําหนด
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1.6 ใหศูนยฝกอบรมและควบคุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยพะเยาออกแบบและดูแล
ระบบสารสนเทศดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิคสทเี่ กี่ยวของกับนิสิตจากกองบริการการศึกษา
ขอ 2 แนวทางในการเทียบคาประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต
2.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะบันทึกลงในใบรับรองการเขารวมกิจกรรมของนิสิตนั้น จะตองมีเลข
รหัสกิจกรรม พรอมระบุกลุม ลักษณะกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี และจํานวนชั่วโมงที่ไดรับอนุมัติ
2.2 ในกรณีที่นิสิตเขารวมกิจกรรม ซึ่งอยูในขอบขายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด แตหนวยงานนั้น
ไม ได กํ า หนดรหั ส กิ จ กรรมและค า ประสบการณ ข องกิ จ กรรมนั้ น ไว จะต อ งนํ า รายละเอี ย ดกิ จ กรรมนั้ น มาเที ย บค า
ประสบการณกอน
2.3 การเทียบคาประสบการณ เปนการเทียบคากิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ประการ คือ
2.3.1 การเทียบประเภทคาประสบการณ ในกิจกรรมแตละดาน ตามลักษณะดังตอไปนี้
(1) ดานกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนกิจกรรมที่มุงเนนการ
ใหความรู ทักษะ เจตคติ ประสบการณ จรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งทางดานวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณชีวิต
(2) ด า นกี ฬ า หรือ ส งเสริ มสุ ข ภาพ เป นกิ จ กรรมที่ มุง เน น การพั ฒ นาและสร างเสริ ม
สุขภาพรางกาย ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา เชน กิจกรรมดานนันทนาการ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬา
(3) ดานบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมที่มุงเนนการใหนิสิตไดรับ
ประสบการณตรงจากการเรียนรูชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหเขาใจสภาพที่แทจริงของชุมชน สังคม
เชน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน การพัฒนาชนบท การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ
(4) ดานเสริมสรางคุณ ธรรมและจริยธรรม เปนกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒ นานิสิตให มี
คุณ ธรรมจริยธรรม มี ค วามเพี ยร ความอดทน ความซื่ อสั ต ย มีค วามเอื้ ออาทร เสีย สละ สํา นึก สาธารณะ มีส มาธิ มี
ระเบียบวินัย เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมที่ดี มีความรับผิดชอบของนิสิตที่มีตอสังคม และการเปนพลเมืองดี เชน การแตง
กายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด การพนัน และอบายมุขทั้งปวง
ฯลฯหรือคานิยมที่ดี
(5) ด า นส งเสริ ม ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมเป น กิ จกรรมที่ มุ งเน น การให นิ สิ ต ตระหนั ก ถึ ง
คุณคาของศิลปวัฒนธรรม มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือนําศาสตรความรูเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งนําภูมิปญ ญาทองถิ่นมาใช โดยการทํานุบํารุง อนุรักษ สงเสริม เผยแพร สืบสาน สรางสรรค ปลูกฝง
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.3.2 การเที ย บค า กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รให เป น จํ า นวนหน ว ยชั่ ว โมง โดยใช ห ลั ก เกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) การเทียบจํานวนหนวยชั่วโมง ใหเทียบตามเวลาที่นิสิตไดเขารวมจริง โดยพิจารณา
จาก “กําหนดการ” ของกิจกรรมนั้น ๆ เปนหลัก
- การจัดกิจกรรม ครึ่งวัน เทียบไดไมเกิน 3 หนวยชั่วโมง
- การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบไดไมเกินวันละ 6 หนวยชั่วโมง
- การจัด กิจกรรมในรูป แบบของค าย หรือการสั มมนาที่ มีกิจ กรรมช วงกลางคื น
หรือกิจกรรมที่มีลักษณะคลายกันนี้ สามารถเทียบไดไมเกินวันละ 8 หนวยชั่วโมง
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ทั้งนี้ เวลาที่ใชในการเดินทาง การลงทะเบียน หรือการอื่นใด ที่ไมเปนไปเพื่อวัตถุประสงคของกิจกรรม นั้นๆ
จะไมนํามานับหนวยชั่วโมงดวย ยกเวนกรณีที่นิสิตเปนผูดําเนินการจัดหรือเปนคณะทํางานของกิจกรรม ใหใชแนวทางตาม
ขอ 3.2.2 หรือขอ 3.2.3
(2) การเขารวมกิจกรรมของนิสิตสามารถนํามาเทียบจํานวนหนวยชั่วโมงได 2 ลักษณะ คือ
- เปนผูเขารวมกิจกรรม
- เปนผูดําเนินกิจกรรม
ทั้งนี้ จํานวนหนวยชั่วโมงที่เทียบคาใหหนวยงานที่จัดกิจกรรมเปนผูกําหนด
2.3.3 หลักเกณฑการเทียบคาประสบการณใหใชดังตอไปนี้
(1) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 โครงการ อาจเทียบประสบการณ ไดเพียงดาน
เดียวหรือหลายดาน ขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรมโครงการนั้นๆ
(2) การพิ จ ารณาเที ย บค า ประสบการณ ข องกิ จ กรรมกลุ ม ที่ 1 กิ จ กรรมกลางของ
มหาวิทยาลัย และกิจกรรมกลุมที่ 3 กิจกรรมเลือกเสรี ใหอยูในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
(3) การพิจารณาเทียบประสบการณของกิจกรรมกลุมที่ 2 กิจกรรมของคณะใหเปนดุลย
พินิจของผูที่ไดรับมอบหมายตามขอ 1.1
ขอ 3 แนวทางในการเทียบโอนคาประสบการณกิจกรรมของนิสิต
3.1 นิ สิ ต ยอดเยี่ ย มมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ดี เ ด น ของมหาวิ ท ยาลั ย /คณะทุ ก ด า น ให เ ที ย บโอนค า
ประสบการณตามดานที่ไดรับ คิดเปน 2 กิจกรรม 12 หนวยชั่วโมง
3.2 นิ สิต ที่ ดํา รงตําแหน งผู นําองค กรกิ จกรรมนิสิ ต คณะกรรมการบริหาร และ คณะทํ างานของ
องคกรกิจกรรมนิสิต ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปการศึกษา มีหลักเกณฑในการเทียบโอนคาประสบการณดังนี้
3.2.1 นิ สิ ต ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง นายกองค ก ารนิ สิ ต ประธานสภานิ สิ ต ประธานสโมสรนิ สิ ต
ใหเทียบโอนคาประสบการณ ไดครบทั้ง 5 ดาน คิดเปน 10 กิจกรรม 60 หนวยชั่วโมง
3.2.2 นิ สิ ต ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ประธานชมรมส ว นกลาง ประธานชมรมสั ง กั ด คณะ ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการดูแลรับนองและประชุมเชียร ใหเทียบโอนคาประสบการณดานวิชาการ
ที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และเฉพาะดานที่เกี่ยวของ คิดเปน 4 กิจกรรม 24 หนวยชั่วโมง
3.2.3 นิสิต ที่ดํารงตําแหน งคณะกรรมการบริห ารองค การนิสิต สภานิสิ ต สโมสรนิ สิต ชมรม
กิจกรรมสวนกลาง ชมรมกิจกรรมสังกัดคณะ นิสิตที่เปนคณะทํางานหรือนิสิตที่ไดรับความเห็นชอบรวมกันระหวางผูนํา
องคกรกิจกรรมและอาจารยที่ปรึกษาวาดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและทุมเท มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ป ใหเทียบโอน
คาประสบการณ ดานวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และดานที่เกี่ยวของคิดเปน 2 กิจกรรม 12 หนวย
ชั่วโมง
3.3 นิสิตที่ไดรับการยกยอง ชมเชย และประกาศเกียรติคุณ เปนที่ปรากฏจากหนวยงาน ภายนอก
มหาวิท ยาลัยหรือนิ สิตที่ ไดรับ การคัด เลือ กให ดําเนิน กิจกรรมในฐานะผูแทนมหาวิทยาลัย สามารถนํ ามาเทีย บโอนค า
ประสบการณได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
3.4 นิสิตที่ขอเทียบโอนคาประสบการณกิจกรรมของนิสิตตามขอ 3.2 และ 3.3 แลว และตอมาไดนํา
ประสบการณดังกลาวไปใชในการพิจารณานิสิตดีเดน หรือยอดเยี่ยมตามขอ 3.1 ไมสามารถนํามาเทียบประสบการณตาม
ขอ 3.1 ไดอีก
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ขอ 4 การกําหนดรหัสกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิต และการตรวจสอบผลการเขารวมกิจกรรม ของคณะและ
องคกรกิจกรรม
4.1 ใหห น ว ยทรานสคริป กิ จกรรม กองกิจ การนิ สิ ต รั บ ผิด ชอบในการกํ า หนดรหัส กิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตรนิสิตของคณะและองคกรกิจกรรม
4.2. ใหทุกคณะ และองคกรกิจกรรมนิสิตจัดสงแผนการจัดกิจกรรมเพื่อขอกําหนดรหัสกิจกรรมหรือ
เทียบคาหนวยจํานวนชั่วโมงใหหนวยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิต ภายในระยะเวลาที่รองอธิการบดีฝายกิจการ
นิสิตกําหนด
4.3. ใหคณะรายงานสรุปผลการจัดโครงการกิจกรรมนิสิตของคณะ จากโปรแกรมสารสนเทศดาน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตอรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.4. กิจกรรมที่จัดโดยหนวยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากคณะหรือองคกรกิจกรรมนิสิต
และประสงคจะขอใหจัดบันทึกในกิจกรรมเสริมประสบการณ ผูจัดกิจกรรมตองขออนุมัติขอบันทึกการเขารวมกิจกรรมของ
นิสิตตอรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต เพื่อใหสามารถนําไปบันทึกขอมูลไดตอไป
4.5 นิสิตที่เขารวมกิจกรรมแลว ใหตรวจสอบผลการเขารวมกิจกรรมผานระบบสารสนเทศกิจกรรม
เสริมหลักสูตร วาไดมีการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรม โดยใหยืนยันดวยตนเองลงในระบบสารสนเทศดังกลาว หากยัง
ไมไดรับ การบัน ทึก กิจกรรมที่ เขารวมภายใน 1 ภาคการศึก ษา ใหแจ งหนวยงานที่จั ดกิจ กรรม หรือ หน วยทรานสคริป
กิจกรรม กองกิจการนิสิต ภายในภาคเรียนที่ไดทํากิจกรรมนั้นๆ
ขอ 5 การใดที่ไมเปนไปตามประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี และใหถือดุลยพินิจนั้นเปนที่สุด
ใหใชประกาศนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558
------------------โดยที่เปนการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความตามขอ 4 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 83(172/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 จึงใหออกประกาศ ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558”
ขอ 2 ประกาศนี้มีผลใชบังคับกับนิสิตที่เขาศึกษา ปการศึกษา 2558
ขอ 3 ใหย กเลิ กประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง กํ า หนดอัต ราคา ธรรมเนีย มการศึ กษา ระดับ ปริญ ญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ขอ 4 ประกาศนี้
“นิสิต”
“คาธรรมเนียมการศึกษา”

หมายถึง
หมายถึง

นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
คาลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในแตละภาคการศึกษา

ขอ 5 คาธรรมเนี ยมการศึ กษาจนกว าจะสําเร็จการศึกษาให เหมาจ าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรี ยนละ 10,000 บาท
ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 5,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
5.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
5.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
5.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5.3.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
5.3.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
5.3.3 สาขาวิชาการตลาด
5.3.4 สาขาวิชาการทองเที่ยว
5.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
5.5 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
5.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
5.6.1 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
5.6.2 สาขาวิชาภาษาจีน
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5.6.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
5.6.4 สาขาวิชาภาษาไทย
5.6.5 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
5.6.6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5.7 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ขอ 6 คาธรรมเนี ยมการศึ กษาจนกวาจะสํ าเร็จการศึ กษาให เหมาจาย ภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนละ 12,000 บาท
ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 6,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
6.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
6.2.1 สาขาวิชาการประมง
6.2.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร
6.2.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร
6.2.4 สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
6.2.5 สาขาวิชาชีววิทยา
6.2.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6.2.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2.8 สาขาวิชาฟสิกส
6.2.9 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร
6.2.10 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
6.2.11 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
6.2.12 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
6.2.13 สาขาวิชาสถิติ
6.2.14 สาขาวิชาสัตวศาสตร
6.2.15 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
6.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
6.4 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
ขอ 7 คาธรรมเนี ยมการศึ กษาจนกว าจะสําเร็จการศึกษาให เหมาจ าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรี ยนละ 15,000 บาท
ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 7,500 บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
7.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม
7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
7.2.1 สาขาวิชาเคมี
7.2.2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
7.2.3 สาขาวิชาชีวเคมี
7.2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่
7.2.5 สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด
7.2.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
7.2.7 สาขาวิชาสงเสริมสุขภาพ
7.2.8 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
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7.2.9 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
7.3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
7.3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7.3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
7.3.4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
7.3.5 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
7.3.6 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
7.3.7 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
7.3.8 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
7.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
7.4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย
7.4.2 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
7.5 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
7.5.1 สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
7.5.2 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ขอ 8 คาธรรมเนียมการศึ กษาจนกว าจะสํ าเร็จการศึ กษาใหเหมาจาย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20,000 บาท
ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 10,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
8.1 หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต
8.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
8.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
8.3.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
8.3.2 สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
ขอ 9 คาธรรมเนียมการศึ กษาจนกว าจะสํ าเร็จการศึ กษาใหเหมาจาย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 25,000 บาท
ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 12,500 บาท คือ หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
ขอ 10 คาธรรมเนียมการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษาใหเหมาจาย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 30,000 บาท
ภาคเรี ยนฤดู รอ น ภาคเรีย นละ 15,000 บาท หรือ รวมจ า ยป ก ารศึ กษาละ 60,000 บาท สํ า หรับ การลงทะเบี ยนเป น รายป
คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
ขอ 11 คาธรรมเนี ยมการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษาให เหมาจ าย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 50,000 บาท
ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 25,000 บาท หรือรวมจายปการศึกษาละ 100,000 บาท สําหรับการลงทะเบียนเปนรายป ดังนี้
11.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
11.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการศึกษาที่กําหนดไวในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชําระแลวจะขอรับคืนไมได ไมวา กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเวน การชําระซ้ํา การชําระเงินไวเกินกวาที่กําหนด หรือเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2558
------------------โดยที่เปนการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) จึงอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
ความใน ข อ 4 ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา วา ด ว ย การเงิน และทรัพ ย สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่……………เมื่อวันที่…………………………..……..
จึงใหออกประกาศไว ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดอัตราค าธรรมเนีย มการศึ กษา
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) พ.ศ. 2558”
ขอ 2 ประกาศนี้มีผลใชบังคับกับนิสิตที่เขาศึกษา ปการศึกษา 2558
ขอ 3 ประกาศนี้
“นิสิต”
“คาธรรมเนียมการศึกษา”

หมายถึง
หมายถึง

นิสิตระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)
คาลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในแตละภาคการศึกษา

ขอ 4 คาธรรมเนียมการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษาใหเหมาจาย ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
4.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 9 ภาคการศึกษา
ชั้นปที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(โครงการความรวมมือผลิต
บัณฑิตสําหรับขาราชการ
ทหารและตํารวจ)

เหมา
จายรวม

120,000
60,000

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 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

ภาค
การศึกษา
ที่ 1

ภาค
การศึกษา
ที่ 2

ภาค
การศึกษา
ที่ 3

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
-

15,000
-

15,000
-

15,000
-

-

กรณีไมสําเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ตอง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ

15,000
15,000
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4.2 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา
ชั้นปที่ 1

หลักสูตร/สาขาวิชา

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4. หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต
5. หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต

ชั้นปที่ 2

กรณีไมสําเร็จ
การศึกษาและ
เหมาจาย
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
มีรายวิชาที่ตอง
รวม
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษา
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ละ

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

95,000
95,000
45,000

20,000
20,000
15,000

20,000
20,000
15,000

20,000
20,000
15,000

20,000
20,000
-

15,000
15,000
-

-

15,000
15,000
15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

(โครงการความรวมมือผลิตบัณฑิต
สําหรับขาราชการทหารและตํารวจ)

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

4.3 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตเชียงราย)
ชั้นปที่ 1

หลักสูตร/สาขาวิชา

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร
4. หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ชั้นปที่ 2

กรณีไมสําเร็จ
การศึกษาและ
เหมาจาย
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
มีรายวิชาที่ตอง
รวม
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษา
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ละ

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

95,000
95,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

15,000
15,000

-

15,000
15,000

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมการศึกษาดังกลาวไมรวมคาศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ
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ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการศึกษาที่กําหนดไวในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชําระแลวจะขอรับคืนไมไดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเวน การชําระซ้ํา การชําระเงินไวเกินกวาที่กําหนด หรือเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2558
………………………..
โดยที่ เป น การสมควรออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 33 แหงพระราชบัญ ญั ติมหาวิท ยาลัยพะเยา และความตามขอ 4 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อ วัน ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 จึงใหออกประกาศไว
ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2558”
ขอ 2 ประกาศนี้มีผลใชบังคับกับนิสิตที่เขาศึกษา ปการศึกษา 2558
ขอ 3 ประกาศนี้
“นิสิต”

หมายถึง

“คาธรรมเนียมการศึกษา”

หมายถึง

นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา
และนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2558
คาลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในแตละภาคการศึกษา

ขอ 4 คาธรรมเนียมการศึกษาจนกวาจะสํ าเร็จการศึกษาให เหมาจาย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 18,000 บาท
ภาคเรียนฤดูรอ น ภาคเรียนละ 11,000 บาท ดังนี้
4.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
4.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
4.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
4.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
4.5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
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4.6 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
4.7 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.8 หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4.9 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
4.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.16 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย และหลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.17 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
4.18 หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาฝรั่ ง เศส และหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ขอ 5 คาธรรมเนียมการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษาใหเหมาจาย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 50,000 บาท
ภาคเรียนฤดูรอน ภาคเรียนละ 30,000 บาท และรวมจายปการศึกษาละ 100,000 บาท สําหรับการลงทะเบียนในชั้นปที่ 1
และชั้นปที่ 6 คือ หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ขอ 6 คาธรรมเนียมการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษาใหเหมาจาย ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20,000 บาท
ภาคฤดูรอน ภาคเรียนละ 10,000 บาท หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ดังนี้
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ ค าธรรมเนียมการศึกษาที่ กําหนดไวในประกาศนี้ เมื่ อนิสิ ตชําระแลวจะขอรับ คืนไมได ไมวากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้น ยกเวน การชําระซ้ํา การชําระเงินไวเกินกวาที่กําหนด หรือเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายครั้ง
..........................................................................
โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ที่เรียกเก็บเปนราย
ครั้ง จึงอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความใน ขอ 4 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 จึงออกประกาศกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายครั้งไว ดังนี้
รายการ
1. คาระเบียบการรับสมัคร
1.1 ซื้อดวยตนเอง
1.2 ซื้อทางไปรษณีย
2. คาสมัครสอบคัดเลือก / คาสมัครคัดเลือก
2.1 สมัครดวยตนเอง
2.2 สมัครทางไปรษณีย
2.3 สมัครปริญญาตรี ประเภทรับตรง (โควตา)
2.4 สมัครปริญญาตรี ประเภทรับตรง (โครงการเฉพาะดาน)
2.5 สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม)
3. คาลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต
3.1 ภาคเรียนตน, ภาคเรียนที่ 1 (รวมคาประกันสวัสดิภาพ)
3.2 ภาคเรียนปลาย, ภาคเรียนที่ 2, 3
4. คาโอนจากนิสิตสถาบันอื่นมาเปนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
5. คาปรับการลงทะเบียนหลังกําหนด (นับเฉพาะวันเปดเรียน) วันละ
6. คาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
7. คาบัตรประจําตัวนิสิต บัตรละ
8. คายายคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/แผนการศึกษา ครั้งละ
9. คาธรรมเนียมการขอเทียบโอนรายวิชา ครั้งละ

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

1,000
1,000
-

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

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

จํานวนเงิน (บาท)
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา

10. คาออกหนังสือรับรองตางๆ/ใบแสดงผลการศึกษา
10.1 กรณีปกติ ฉบับละ
10.2 กรณีเรงดวน ฉบับละ
10.3 คาสงในประเทศ ฉบับละ
10.4 คาสงตางประเทศ ฉบับละ
11. คาสมัครสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษ/สอบเบ็ดเสร็จ/สอบ
รวบยอด
12. คาปรับการขอยื่นสําเร็จการศึกษาชากวากําหนด
(นับเฉพาะวันทําการ) วันละ
13. คาธรรมเนียมการคืนสภาพการเปนนิสิต ครั้งละ
14. คาสมัครสอบโครงรางวิทยานิพนธ
15. คาสมัครสอบวิทยานิพนธ
15.1 ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย ครั้งละ
15.2 ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ครั้งละ
15.3 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย ครั้งละ
15.4 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ครั้งละ
16. คาสมัครสอบ Progress Test
17. คาสมัครสอบประมวลความรู ครั้งละ
18. คาสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งละ
19. คาธรรมเนียมการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา กรณีเรงดวน
20. คาธรรมเนียมนิสิตตางชาติ
20.1 ระบบทวิภาค (แบบ 2 ภาคเรียน) ภาคเรียนละ
20.2 ระบบทวิภาค (แบบ 3 ภาคเรียน) ภาคเรียนละ
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15,000
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ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชําระเงิน
และอัตราคาปรับการชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา พ.ศ. 2554
.....................................................................
โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กําหนดแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การ
ชําระเงิน และอัตราคาปรับการชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใหการ
ดําเนินการรับ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา และการชําระเงินคาบํารุงและค าธรรมเนียมการศึกษา ในแตละภาคการศึกษา
เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย สอดคล อ งกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน จึ ง อาศั ย อํ า นาจตามความใน มาตรา 33 แห ง
พระราชบัญ ญั ติม หาวิ ทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2553 ความในขอ 4 ของระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยพะเยา วาด วย การเงิน และ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 (4) / 2554
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การชําระเงิน และอัตราคาปรับการชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ประกาศนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
3.1 มหาวิทยาลัยกําหนดวันลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา และ วันชําระเงิน ให
นิสิตทราบ ในประกาศปฏิทินการศึกษาทุกปการศึกษา
3.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหดําเนินการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยที่
website www.reg.up.ac.th และใหชําระเงินโดยวิธีการโอนเขาบัญชีของมหาวิทยาลัย ณ ธนาคาร ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.3 นิสิตตองดําเนินการลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอน และชําระเงิน ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดเทานั้น
3.4 หากนิสิตไมไดลงทะเบียนในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ/หรือไมชําระเงินในชวงเวลาที่
กําหนด มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประกาศใหพนสภาพจากการเปนนิสิต
อนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตกลับเขาเปนนิสิตใหม ซึ่งนิสิตตองดําเนินการ ขอคืนสภาพการเปนนิสิต
โดยดําเนินการตามขอ 5
ขอ 4 การขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังกําหนด
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังกําหนด ภายหลังจากหมดระยะเวลาการ
ลงทะเบียนเรียนชา, เพิ่ ม – ถอน รายวิชาโดยไม ไดรับ อักษร W โดยนิ สิตต องดําเนินการยื่ นคํารองขอเพิ่ มรายวิชาหลั ง
กําหนด กอนวันสอบกลางภาคเรียน ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตตองชําระเงินคาปรับลงทะเบียนเพิ่ม
รายวิชาหลังกําหนด เปนรายสัปดาห โดยนับตั้งแตวันพนกําหนดลงทะเบียนเรียนชา เพิ่ม - ถอน รายวิชาโดยไมไดรับอักษร
W ดังนี้
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4.1 ระดับปริญญาตรี
4.1.1
สัปดาหที่ 1
500
บาท
4.1.2
สัปดาหที่ 2
1,000
บาท
4.1.3
สัปดาหที่ 3
1,500
บาท
4.1.4
สัปดาหที่ 4
2,000
บาท
4.1.5
สัปดาหที่ 5
2,500
บาท
4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
4.2.1
สัปดาหที่ 1
1,000
บาท
4.22
สัปดาหที่ 2
2,000
บาท
4.2.3
สัปดาหที่ 3
3,000
บาท
4.2.4
สัปดาหที่ 4
4,000
บาท
4.2.5
สัปดาหที่ 5
5,000
บาท
ทั้งนี้ หากนิ สิต ไมไดชํา ระเงิน คาปรับ ลงทะเบี ยนเพิ่ ม รายวิช าหลั งกําหนด ภายใน 5 วัน ทําการ หลั งจากที่
คํารองไดรับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกคํารอง
และหากคณะ/วิทยาลัย เสนอขออนุมัติใหนิสิตในสังกัดลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพิ่มหลังกําหนดภายหลังจาก
สัปดาหที่ 5 ใหมหาวิทยาลัยตัดโอนเงินจากคณะที่นิสิตสังกัด แทนการชําระเงินของนิสิต ในอัตราเหมาจายจํานวน 5,000
บาท สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และ จํานวน 10,000 บาท สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 5 การขอคืนสภาพการเปนนิสิต
5.1 การขอคืนสภาพการเปนนิสิต เพื่อลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนิสิต
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิตกลับเขาเปนนิสิตใหม โดยนิสิตตองดําเนินการยื่นคํารองขอคืนสภาพการเปน
นิสิต เพื่อรักษาสภาพนิสิต ซึ่งตองชําระเงินคาคืนสภาพการเปนนิสิต และคาลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนิสิต ดังนี้
5.1.1 คาขอคืนสภาพการเปนนิสิต จํานวน 2,000 บาท
5.1.2 คาลงทะเบียนรักษาสภาพการเปนนิสิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิต ตองชําระ
คารักษาสภาพการเปนนิสิต ทุกภาคการศึกษา นับตั้งแตภาคการศึกษาที่นิสิตพนสภาพการเปนนิสิต
5.2 การขอคืนสภาพการเปนนิสิต เพื่อลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัย อาจอนุมั ติ ให นิสิ ตกลับ เขาเป นนิ สิต ใหม โดยนิ สิต ตอ ง ยื่น คํารอ ง ขอคืน สภาพการเป นนิ สิ ต
กอนวันสอบกลางภาคเรียน ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตตองชําระเงินคาคืนสภาพการเปนนิสิต คาบํารุง
และคาธรรมเนียมการศึกษา และคาปรับการลงทะเบียนเรียน/การชําระคาบํารุงการศึกษาลาชา ดังนี้
5.2.1 คาขอคืนสภาพการเปนนิสิต จํานวน 2,000 บาท
5.2.2 คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5.2.3 คาปรับการลงทะเบียนเรียน/การชําระคาบํารุงการศึกษาลาชาเปนรายสัปดาห ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
1. สัปดาหที่ 1
500
บาท
2. สัปดาหที่ 2
1,000
บาท
3. สัปดาหที่ 3
1,500
บาท
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4. สัปดาหที่ 4
2,000
บาท
5. สัปดาหที่ 5
2,500
บาท
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. สัปดาหที่ 1
1,000
บาท
2. สัปดาหที่ 2
2,000
บาท
3. สัปดาหที่ 3
3,000
บาท
4. สัปดาหที่ 4
4,000
บาท
5. สัปดาหที่ 5
5,000
บาท
ทั้งนี้ หากนิ สิต ไม ไดชํ าระเงิน คาคื นสภาพการเป นนิ สิต คาบํ ารุงและคาธรรมเนีย มการศึกษา และคาปรับ
การลงทะเบียนเรียน/การชําระคาบํารุงการศึกษาลาชาเปนรายสัปดาห ภายใน 5 วันทําการ หลังจากที่คํารองไดรับการ
อนุมัติ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกคํารอง และดําเนินการประกาศ ใหพนสภาพการเปนนิสิต
ขอ 6 การขอผอนผันการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติ ใหนิสิตผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา โดยกําหนดใหนิสิตที่
ประสงคจะขอผอนผันยื่นคํารอง กรอกแบบฟอรมยื่นตอมหาวิทยาลัย ภายในวันสุดทายของ การชําระเงินในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งนิสิ ตจะตอ งชําระเงินภายในระยะเวลาที่ไดรับการอนุมัติ ใหผอนผันการชําระเงินค าบํารุงและ
ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา อั น ประกอบด ว ย ค า บํ า รุง และค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค า ปรั บ การชํ าระเงิน ค า บํ า รุ ง
การศึกษาลาชา กรณีไดรับอนุมัติใหผอนผัน ดังนี้
6.1 คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6.2 คาปรับการชําระเงินคาบํารุง และคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา กรณีไดรับอนุมัติ
ใหผอนผัน โดยนับตั้งแตวันพนกําหนดการชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
1. ชําระภายใน 1 สัปดาห หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตองชําระคาปรับ จํานวน
500 บาท
2. ชําระภายใน 4 สัปดาห หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตองชําระคาปรับ จํานวน
750 บาท
3. ชําระภายใน 6 สัปดาห หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตองชําระคาปรับ จํานวน
1,000 บาท
ระดับปริญญาโท
1. ชําระภายใน 1 สัปดาห หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตองชําระคาปรับ จํานวน
1,000 บาท
2. ชําระภายใน 2 สัปดาห หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตองชําระคาปรับ จํานวน
2,000 บาท
3. ชําระภายใน 3 สัปดาห หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตองชําระคาปรับ จํานวน
3,000 บาท
4. ชําระภายใน 5 สัปดาห หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหผอนผันตองชําระคาปรับ จํานวน
5,000 บาท

82 | คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคขู นาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2558

ทั้งนี้ หากนิสิตไมไดชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา และคาปรับการลงทะเบียนเรียน/การชําระ
คาบํารุงการศึกษาลาชา ภายในวันสุดทายที่มหาวิทยาลัยอนุมตั ิใหผอนผัน มหาวิทยาลัย จะยกเลิกคํารอง และดําเนินการ
ประกาศใหพนสภาพการเปนนิสิต
ขอ 7 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามขอ 5.2 และ ขอ 6 แลว หากคณะ/วิทยาลัย เสนอขออนุมัติใหนิสิตในสังกัด
คืนสภาพการเปนนิสิต เพื่อลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาลาชาอีก ใหมหาวิทยาลัยตัด
โอนเงินจากคณะที่นิสิตสังกัด แทนการชําระเงินของนิสิต อันประกอบดวย
7.1 คาขอคืนสภาพการเปนนิสิต จํานวน 2,000 บาท
7.2 คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
7.3 คาปรับการลงทะเบียนเรียน/การชําระคาบํารุงการศึกษาลาชา ในอัตราเหมาจาย ดังนี้
7.3.1 ระดับปริญญาตรี
จํานวน
5,000 บาท
7.3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน
10,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชําระเงิน
และอัตราคาปรับการชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา พ.ศ. 2554
ฉบับที่ 2 (แกไขเพิ่มเติม)
.....................................................................
โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชําระ
เงิน และอั ต ราค าปรั บ การชํา ระเงิน ค า บํ ารุ งและค า ธรรมเนี ย มการศึ กษาล าช า พ.ศ. 2554 ฉบั บ ที่ 2 (แก ไขเพิ่ ม เติ ม )
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 แหงพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 253 ความในขอ 4 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 14 (8/2554) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การชําระเงิน และอัตราคาปรับการชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาลาชา พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2 (แกไขเพิ่มเติม)
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหย กเลิ ก ความในข อ 7 ของประกาศมหาวิท ยาลั ยพะเยา เรื่อ ง แนวปฏิบั ติ ในการลงทะเบี ยนเรีย น
รายวิช า การชําระเงิน และอัต ราค าปรับการชํา ระเงิน คาบํ ารุงและค าธรรมเนี ย มการศึ กษาล าชา พ.ศ. 2554 ลงวัน ที่
23 มีนาคม 2554 และใหใชความ ตอไปนีแ้ ทน
“ขอ 7 เมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาตามขอ 5.2 และ ขอ 6 แลว มหาวิทยาลัยอาจอนุ มัติ ใหนิสิ ตยื่นคํารอ ง
ขอคืนสภาพการเปนนิสิตไดตามขอ 5.1 เทานั้น”
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การใหบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
..............................................................................................
เพื่อใหการดําเนินงาน และการใชบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา 28 มาตรา 33 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงไดออกประกาศเพื่อเปนแนวทางในการใหบริการของ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
พ.ศ. 2553 ไว ดังนี้
ข อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว า ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาเรื่ อ ง “การให บ ริ ก ารของศู น ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา” หมายถึง
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
“คณาจารย”
หมายถึง
อาจารยประจํา อาจารยพิเศษ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
“พนักงาน”
หมายถึง
พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปและ
ใหหมายความรวมถึงพนักงานตามสัญญาจางพิเศษ
“ผูใชบริการ”
หมายถึง
อาจารย พนักงาน นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา
บุคคลภายนอก
“บรรณารักษ”
หมายถึง
บรรณารักษของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอ 4 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ การใดที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ หรือไมเปนไปตาม
ประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ และคําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด
หมวดที่ 1
เวลาใหบริการ
ขอ 5 กําหนดเวลาเปด-ปดบริการ
5. 1 เปดภาคการศึกษาปกติ
5.1.1 วันจันทร-วันศุกร เปดบริการเวลา 08.30 น. - 20.30 น.
5.1.2 วันเสาร-วันอาทิตย เปดบริการเวลา 09.00 น. - 17.00 น.
5.1.3 ปดบริการวันหยุดนักขัตฤกษและวันที่ราชการประกาศปด
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5.2 ปดภาคการศึกษา
5.2.1 วันจันทร-วันศุกร เปดบริการเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
5.2.2 วันเสาร-วันอาทิตย เปดบริการเวลา 09.00 น. - 17.00 น.
5.2.3 ปดบริการวันหยุดนักขัตฤกษและวันที่ราชการประกาศปด
ทั้ ง นี้ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษาอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเวลาใหบริการไดตามความจําเปนโดยประกาศใหผูใชบริการทราบลวงหนาตามสมควร
หมวดที่ 2
ประเภทของการใหบริการ
ขอ 6 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษากําหนดใหมีการบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
หมวดที่ 3
บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ขอ 7 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาแบงทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดเพื่อใหบริการดังนี้
7. 1 วัสดุตีพิมพ (Printed Materials)
7.2 วัสดุไมตีพิมพ (Non-Printed Materials)
7.3 สารสนเทศออนไลน (Online Databases)
ขอ 8 การใหยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
หมวดที่ 4
ผูมีสิทธิ์ใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ขอ 9 บุคคลตอไปนี้มีสิทธิ์ใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
9.1 คณาจารย
9.1.1 อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยพะเยา
9.1.2 อาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยพะเยา
9.2 พนักงาน
9.2.1 พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา
9.2.2 พนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา
9.2.3 ลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยพะเยา
9.2.4 ลูกจางตามสัญญาจางพิเศษของมหาวิทยาลัยพะเยา
9.3 นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา
9.4 บุคคลภายนอก
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9.4.1 ศิษยเกามหาวิทยาลัยพะเยา
9.4.2 บุคคลที่เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา
9.4.3 บุคคลภายนอกที่มีหนวยงานตั้งอยูในเขตจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ
9.4.4 ประชาชนโดยทั่วไป
9.5 บุคคลที่มีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัยพะเยา
หมวดที่ 5
การเปนสมาชิกศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาและสิทธิในการใชบริการ
ขอ 10 ผูที่ประสงคจะเปนสมาชิกศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ตองติดตอขอสมัคร เปนสมาชิก ศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษาดวยตนเอง โดยจะตองปฏิบัติ ดังนี้
10.1 บุ ค คลตามข อ 9.1 และ 9.2ต อ งแสดงบั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งานหรื อ บั ต รประจํ า ตั ว ลู ก จ า ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ในกรณีที่ยังไมมีบัตรประจําตัวพนักงานหรือบัตรประจําตัวลูกจางมหาวิทยาลัยใหใชหนังสือรับรอง
จากผูบังคับบัญชาระดับคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนงาน หรือ กองการเจาหนาที่โดยอนุโลม
10.2 บุ ค คลตามข อ 9.3 ต อ งแสดงใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ ใบสํ า คั ญ แสดงการลงทะเบี ย น ในภาค
การศึกษานั้นๆ พรอมทั้งบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตร ประจําตัวประชาชนมายื่นที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
10.3 บุค คลตามขอ 9.4 ต องแสดงบั ตรประจํ าตัวนั กเรียนหรือ บั ตรประจําตั วนั กศึ กษา หรือบั ต ร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมการ
เปนสมาชิก อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา
10.4 ผูมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจะตองเปนสมาชิกของ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเทานั้น
10.5 การทําบัตรสมาชิก จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ และระยะเวลาที่ใหยืมใหเปนไปตามประกาศ
ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ขอ 11 บุคคลตามขอ 9.5 สามารถเปนสมาชิกศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดโดยอนุมัติ ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา หรือผูไดรับมอบหมาย
หมวดที่ 6
หนาที่และความรับผิดชอบของผูใชบริการ
ขอ 12 ผูใชบริการทรัพยากรสารสนเทศตองรับผิดชอบในการชํารุด เสียหาย หรือสูญหาย ของทรัพยากร
สารสนเทศไมวากรณีใดๆ และผูใชบริการจะตองตรวจดูความชํารุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศกอนการยืม หากพบ
ใหแ จงบรรณารักษ หรือเจาหน าที่ท ราบทั นที มิฉ ะนั้น ผูใชบริก ารจะตอ งรับ ผิด ชอบในการชํารุด เสียหายของทรัพ ยากร
สารสนเทศที่ยืม
ขอ 13 ผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาตองรับผิดชอบตอทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม ดังนี้ คือ
13.1 หากทรัพยากรสารสนเทศชํารุดเสียหายผูใชบริการตองชดใชคาเสียหาย เพื่อการซอมแซมตาม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง อัตราคาซอมแซมใหเปนไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย พะเยา หากไมสามารถซอมแซมได
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จะตองชดใชโดยการซื้อทรัพยากรสารสนเทศรายการที่เหมือนกัน หรือ ใหมกวาเดิมพรอมชดใช คาใชจายในการจัดเตรียม
รายการละ 100 บาท
13.2 หากทรัพยากรสารสนเทศศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาสูญหาย ผูใชบริการตองชดใชโดย
การซื้อในรายการที่เหมือนกันหรือใหมกวาของเดิม พรอมทั้งชดใชคาใชจายในการจัดเตรียม รายการละ 100 บาท และใน
กรณีแจงหายภายหลังวันกําหนดสง ตองชําระคาปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
13.3 การชํารุดเสียหายตามขอ 13.1 และการสูญหายขอ 13.2 ในกรณีที่ไมสามารถซื้อมาทดแทนได
ตองชําระคาเสียหาย 2 เทาของราคาทรัพยากรสารสนเทศนั้น พรอมทั้งชําระคาใชจายในการจัดเตรียมรายการละ 100
บาท ในกรณี ไม ทราบราคาของทรั พ ยากรสารสนเทศใหผู อํ านวยการศู น ยบ รรณสารและสื่ อ การศึก ษา หรือ ผูที่ ไดรั บ
มอบหมายเปนผูประเมินราคา
ขอ 14 ทรัพยากรสารสนเทศที่ไดเคยแจงหายไว หากพบภายหลังใหถือวาเปนกรรมสิทธิ์และสมบัติของศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา
ขอ 15 หากผู ใชบริการนํ าสงทรัพ ยากรสารสนเทศหลังวันกําหนดส ง ตอ งชําระค าปรับ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
15.1 ในกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาคางสงทรัพยากรสารสนเทศศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
จะตัดสิทธิ์การใหบริการและเสนอตอ มหาวิทยาลัยพะเยา ระงับการลงทะเบียนเรียน
15.2 ในกรณี ที่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเปนผูสําเร็จการศึกษาในภาคการศึ กษานั้นๆ หากคางส ง
ทรัพยากรสารสนเทศศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจะเสนอตอมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อระงับการออกใบรับรองผล
การศึกษาใบปริญญาบัตรจนกวาจะสงคืนทรัพยากรสารสนเทศนั้น
ขอ 16 ในการยืมหรือการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศบางชนิด ผูใชบริการอาจตองเสียคาบริการ สําหรับ
การยืมใชทรัพยากรสารสนเทศที่ตองเสียคาบริการ และอัตราคาบริการใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ขอ 17 เงินคาบริการ คาปรับ ถือเปนรายไดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอ 18 ใหรองอธิการบดีผูกํากับดูแลศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา มีอํานาจออกประกาศศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาที่เกี่ยวของกับบริการของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา
หมวดที่ 7
บทลงโทษ
ขอ 19 ผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาตองปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษาโดยเครงครัด หากฝาฝนผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีอํานาจดําเนินการ
19.1 ตักเตือน
19.2 เชิญใหออกจากศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
19.3 ตัดสิทธิการใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
19.4 บุ คคลตามขอ 9.1 - 9.3 ศู นย บรรณสารและสื่อ การศึ กษาจะเสนอมหาวิท ยาลั ยพะเยา ให
พิจารณาลงโทษตามวินัย
19.5 บุคคลในขอ 9.4 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจะแจงความเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย
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19.6 หากบุคคลใด นําทรัพยากรสารสนเทศออกจากศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยไมไดรับ
อนุ ญ าต จะต อ งชํ า ระเงิ น ค า ปรั บ ไม เกิ น สิ บ เท า ของราคาทรั พ ยากรสารสนเทศนั้ น หรื อ ตามที่ ศู น ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษากําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การกําหนดใหนิสิตที่ไดรับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สอบประมวลผลความรูความสามารถทางพยาบาล
เพื่อเปนการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ใหมีมาตรฐานตามเกณฑวิชาชีพ
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงกําหนดใหนิสิตที่จะไดรับการเสนอใหไดรับการเสนอ
ใหไดรับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตนั้น ตองสอบประมวลผลความรูความสามารรถทางการพยาบาลและตองผาน
เกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใชการวัดและประเมินผล
ดวยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
------------------------------โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใชการวัดและประเมินผลดวย
อักษร S และ U ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใหเกิดความเหมาสมยิ่งขึ้น จึงอาศัยความในมาตรา 33 แหง
พระราชบัญ ญั ติมหาวิท ยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 82
(16/2557) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใชในการวัดและประเมินผลดวย
อักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบงั คับตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดรายวิชาที่ใชในการวัดและประเมินผลดวยอักษร S
และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 และใหใชประกาศนี้แทน
ขอ 4 รายวิชาที่กําหนดใหใชการวัดและประเมินผลดวยอักษร S หรือ U ดังนี้
4.1 การศึกษาอิสระ / ฝกงาน / สหกิจศึกษา
4.2 โครงงาน / ปญหาพิเศษ / หัวขอพิเศษ / การศึกษาปญหาพิเศษ / ภาคนิพนธ
4.3 สัมมนา / ภูมิภาคศึกษา
4.4 รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให
อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2558 | 91

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ พ.ศ. 2554
------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กําหนดแนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ ของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อใหการจัดทําวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐานสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 จึ ง อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 33 แห ง
พระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในขอ 23 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 (4) /2554 เมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการทําวิทยานิพนธ พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหคณะเจาของหลักสูตรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ประกอบดวย ประธานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อีก 1 - 2 คน ระดับปริญญาเอก ประกอบดวย ประธานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อีก 2 - 3 คน เพื่อควบคุมการทําวิทยานิพนธ
ขอ 4 นิสติ ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธ ตามที่กําหนดไวในแผนการศึกษาของแตละหลักสูตร
ขอ 5 ประธานที่ปรึกษาผูหนึ่งควบคุมการทําวิทยานิพนธของนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก รวมไมเกิน 5 คน
ขอ 6 ประธานที่ปรึกษาสําหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ตองเปนอาจารยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
พะเยา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
กรรมการที่ปรึกษาสําหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ตองเปนอาจารยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษบัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา ที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณ
ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ 7 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มีหนาที่ดังนี้
7.1 ใหคาํ ปรึกษาเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
7.2 ใหความเห็นชอบในการเสนอ แตงตัง้ ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
7.3 ใหความเห็นชอบในการขอความอนุเคราะหหนวยงานเพื่อขอเก็บรวบรวมขอมูล
7.4 ใหความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ
7.5 ประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิและกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ
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7.6 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
7.7 กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
7.8 ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ
ข อ 8 นิ สิ ต ที่ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ได รั บ การแต งตั้ งแล ว ต อ งนํ าเสนอโครงร างวิ ท ยานิ พ นธ ต อ
คณะกรรมการพิจารณาโครงรางฯ ที่สาขาวิชาเสนอใหคณะแตงตั้งประกอบดวย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารยบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ รวมแลวจํานวนไมนอย
กวา 5 คน ทําหนาที่เปนประธาน กรรมการ และเลขานุการ โครงรางวิทยานิพนธตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
พิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ และใหคณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธเสนอคณบดีใหความเห็นชอบ พรอมโครง
รางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 2 เลม เพื่อจัดทําประกาศใหนิสิตดําเนินการวิจัย
ขอ 9 ในการทําวิทยานิพนธ หากนิสิตตองการผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยหรือ ขอความอนุเคราะหเก็บ
ขอมูลจากหนวยงานตางๆ ใหนิสติ ยื่นคํารองขอหนังสือถึงผูเชี่ยวชาญ หรือหัวหนาหนวยงาน โดยผานความเห็นชอบของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวยื่นตอคณะเจาของหลักสูตรเพื่อออกหนังสือ ขอความอนุเคราะหตอไป กรณีเปนการวิจัยใน
มนุษยนิสิตตองแนบแบบอนุมัติใหทําวิจัยในมนุษยและแบบสอบถามดวย
ขอ 10 การขอสอบวิทยานิพนธ ใหนิสิตกรอกแบบคํารองขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และสง
วิทยานิพนธระดับปริญญาโท จํานวน 6 ชุด นิสิตระดับปริญญาเอก จํานวน 8 ชุด โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ทั้งนี้ ใหสาขาวิชาเสนอคณะที่นิสิตสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ กอนกําหนดวันสอบ
อยางนอย 30 วันทําการ ระยะเวลาการขอสอบวิทยานิพนธตองหางจากวันประกาศอนุมัติใหนิสิตระดับบัณ ฑิตศึกษา
ดําเนินการทําวิจัยตามโครงรางวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 90 วัน
10.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท มีกรรมการ 4 – 5 คน ประกอบดวยอาจารย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและผูท รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
10.1.1 อาจารยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาหรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เปน
ประธานคณะกรรมการสอบ
10.1.2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนกรรมการ
10.1.3 อาจารยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาหรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน
เปนกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน
10.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก มีกรรมการ 6 – 7 คน ประกอบดวย อาจารย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
10.2.1 อาจารยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาหรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เปน
ประธานคณะกรรมการสอบ
10.2.2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนกรรมการ
10.2.3 อาจารยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
1 – 2 คน เปนกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน
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ขอ 11 กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองเปนผูมีคุ ณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือ เปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ขอ 12 การสอบวิทยานิพนธใหดําเนินการ ดังนี้
12.1 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และสาขาวิชา รับผิดชอบในการประสานงานกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ และขออนุมัติคาใชจายในการจัดสอบจากคณะเจาของหลักสูตร
12.2 คณะเจาของหลักสู ตร เปนผู อนุ มัติค าใชจายในการดําเนิ นการสอบ ตามที่ ประธานที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ และสาขาวิชาขออนุมัติ
12.3 คณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธต องดํ าเนิ นการสอบนิ สิ ตตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ คณะเจ าของ
หลักสูตรกําหนดในประกาศ ประธานกรรมการอาจอนุญาตใหผูสนใจเขารวมฟงการสอบได
12.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ มีหนาที่ทดสอบความรู ความเขาใจ และประเมินผลการสอบ
วิท ยานิพนธของนิ สิต ถามีเงื่อนไขที่นิสิ ตจะตองแกไข ใหนิสิต แกไขตามขอเสนอแนะ แลวนํ าเสนอคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเพื่อใหความเห็นชอบ
12.5 กรณีนิสิตสอบวิทยานิพนธไมผาน นิสิตมีสิทธิ์ขอยื่นสอบวิทยานิพนธใหม ไดภายหลังการสอบ
ครั้งแรก ไมนอยกวา 1 เดือน
12.6 ในวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธครบ จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ ถา
คณะกรรมการไม ครบใหเลื่อนการสอบออกไป และในกรณี จําเปน อาจขอเปลี่ยนแปลงกรรมการได แตตองไดรับการ
แตงตั้งกอนวันสอบ อยางนอย 15 วันทําการ
12.7 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ จะตองรายงานผลการสอบตอคณะเจาของหลักสูตร ภายใน 2
สัปดาห หลังวันสอบวิทยานิพนธ
ขอ 13 การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหดําเนินการดังนี้
13.1 นิสิตที่สอบวิทยานิพนธผานแลว ใหจัดพิมพรูปเลมตามคูมือสารนิพนธมหาวิทยาลัยพะเยา และ
สงรางวิทยานิพนธดังกลาว จํานวน 1 เลม ใหกองบริการการศึกษาเพื่อตรวจรูปแบบ หากมีการแกไข จะตองดําเนินการ
แกไขใหเรียบรอย และนําสงกองบริการการศึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง กอนสงคณะเจาของหลักสูตร
13.2 นิสิตที่สอบวิทยานิพนธผานแลว แตยังไมไดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอคณะเจาของหลักสูตร
ภายในเวลาที่กําหนดไวของภาคเรียนนั้น ถือวายังไมสําเร็จการศึกษา นิสิตจะตองลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต ในภาคเรียนตอไป
มิฉะนั้น จะพนสภาพการเปนนิสิต และหากประสงคจะสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ภาคเรียนใด ใหยื่นคํารองขอสําเร็จ
การศึกษาในภาคเรียนนั้น
ขอ 14 การตีพิมพหรือการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ
14.1 สําหรับระดับปริญญาโท ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ ในวารสารหรือสิ่ งพิม พทางวิชาการ หรือ เสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น

94 | คูมือนิสติ ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคขู นาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2558

14.2 สําหรับระดับปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา นั้น
ขอ 15 การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ นิสิตตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 7 เลม ที่คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธลงนามเรียบรอยแลว พรอมทั้งบทคัดยอ ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ชุด และแผนซีดีขอมูล
วิทยานิพนธเต็มฉบับ จํานวน 2 แผน ที่คณะเจาของหลักสูตร
ขอ 16 ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัยพะเยา
ข อ 17 ในกรณี ที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ หรื อ ที่ มิ ได ร ะบุ ไว ในประกาศนี้ ให นํ า เสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเปนคราวๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กําหนดอัตราคาสมัครสอบโครงรางวิทยานิพนธ สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กําหนดอัตราคาสมัครสอบโครงรางวิทยานิพนธสําหรับ
นิสิตบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในขอ 23.3 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 (4) / 2554 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554
จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาสมัครสอบโครงรางวิทยานิพนธ
สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 มหาวิทยาลัยใหกําหนดอัตราคาสมัครสอบโครงรางวิทยานิพนธ สําหรับนิสิตบัณ ฑิตศึกษา ในอัตรา
คนละ 2,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กําหนดอัตราคาสมัครสอบวิทยานิพนธ สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
------------------------------โดยที่เห็น สมควรออกประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา กํ าหนดอั ตราค าสมั ครสอบวิทยานิพ นธ สําหรับ นิสิ ต
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ของมหาวิ ทยาลั ยพะเยา จึ งอาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 33 แห งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา
พ.ศ. 2553 ประกอบกั บความในขอ 23.4 ของขอบังคั บมหาวิทยาลั ยพะเยา วาด วย การศึ กษาระดั บบัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 (4) / 2554 เมื่ อวั นที่ 8 มี นาคม พ.ศ. 2554 จึง ให อ อก
ประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราคาสมัครสอบวิทยานิพนธ สําหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 มหาวิทยาลัยใหกําหนดอัตราคาสมัครสอบวิทยานิพนธ สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ดังนี้
3.1 ระดับปริญญาโท
หลักสูตรภาษาไทย
คนละ
5,000
บาท
หลักสูตรนานาชาติ
คนละ
7,000
บาท
3.2 ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรภาษาไทย
คนละ
7,000
บาท
หลักสูตรนานาชาติ
คนละ
10,000
บาท
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรือ่ ง กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทุจริต
การทําวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาดวยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทุจริต การทําวิทยานิพนธ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 จึ ง อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 33 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในขอ 23 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2554 จึงใหออกประกาศ ไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกว า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บนิ สิตทุ จริตการทํ าวิ ทยานิ พนธ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการ”
หมายถึง
คณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง
“คณบดี”
หมายถึง
หั ว หน า สวนงานตามมาตรา 7(3) และ
หัวหนาสวนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน
“นิสิต”
หมายถึง
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
“ทุจริต”
หมายถึง
การแสวงหาผลประโยชน โ ดยมิ ช อบ ด ว ยกฎหมาย
ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย
สํ าหรับ ตนเองหรื อ ผู อื่ น เกี่ ย วกั บ การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ
(Thesis) การศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเอง (Independent
Study) โดยการคัดลอก ลอกเลียนผลงานของผูอื่น การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ผูอื่น การจางใหผูอื่นทํา หรือรับจางทํ า
วิท ยานิ พ นธ /การศึ ก ษาค น ควา ด ว ยตนเอง หรือ การ
กระทําอื่นใดอันมีลักษณะคลายคลึงกัน
ขอ 4 เมื่อมีกรณี กลาวหาวา นิสิตทุจริตการทําวิทยานิพนธ (Thesis) การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent
Study) ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง ประกอบดวย
4.1 คณบดีเจาของหลักสูตร
เปนประธาน
4.2 ผูแทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เปนรองประธาน
4.3 ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะเจาของหลักสูตร 1 คน
เปนกรรมการ
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4.4 หัวหนางานนิติการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 5 ใหคณะกรรมการตามขอ 4 มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
5.1 เรียกบุคคลผูเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหถอยคําเปนลายลักษณอักษร
5.2 รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
5.3 ทําหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ 6 คณะกรรมการ จะตองใหโอกาสผูถกู กลาวหา ไดชี้แจงขอเท็จจริงหรือนําพยานหลักฐาน มาชี้แจงแกขอ
กลาวหาดวย
ขอ 7 ใหคณะกรรมการ ดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่ประธานไดรับ
ทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
กรณีไมอาจสอบสวนใหแลวเสร็จตามวรรคกอน ใหขอขยายเวลาสอบสวนไดไมเกิน 30 วัน
ขอ 8 เมื่อคณะกรรมการ ดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ในกรณีมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวา นิสิตทุจริต ใหลงโทษทางวินัยนิสิต ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ. 2554
กรณี สํ าเร็ จการศึ กษาไปแล วก อ นคํา สั่ งลงโทษมี ผ ลใชบั งคั บ ให ม หาวิ ท ยาลัย ดํ าเนิ นการเสนอสภา
มหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาบัตร
ขอ 9 นิสิตที่ถูกลงโทษวินัยรายแรง ใหมีสิทธิอุทธรณไดภายในกําหนด 30 วันนับแต วันไดรับคําสั่งลงโทษนั้น
หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ. 2554
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
-----------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง การสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (7/2554)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรีย กว า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง การสอบเที ย บความรูภ าษาอั ง กฤษ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมผี ลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ข อ 3 นิ สิ ต ที่ ไม ได เรี ย นในหลั ก สู ต รที่ มี วิ ช าบั ง คั บ ภาษาอั ง กฤษ และไม มี ใบรั บ รองความรู จ ากสถาบั น ที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตองสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษ
ขอ 4 การสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษตามรอบปฏิทินการสอบปกติ
4.1 การกําหนดปฏิทินการสอบ
กองบริการการศึกษาจัดทําปฏิทินการสอบเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.2 การออกขอสอบ
4.2.1 กองบริการการศึกษาจัดทํา (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบ / ตรวจขอสอบ /
จัดทําขอสอบ และตัดสินผลการสอบ เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
4.2.2 กองบริการการศึกษาจัดทําขอสอบ
4.3 การดําเนินการสอบ
4.3.1 กองบริการการศึกษา จัดทํา (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบ เสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
4.3.2 มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสอบตามปฏิทินการสอบ
4.4 การตรวจขอสอบและประมวลผลการสอบ
4.4.1 กองบริการการศึกษาจัดดําเนินการใหคณะกรรมการออกขอสอบ ทําการตรวจขอสอบ และ
ประมวลผลการสอบ
4.4.2 กองบริการการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผล เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติผลสอบ
และประกาศผลสอบ
ขอ 5 นิ สิ ต ที่ ส อบเที ย บความรู ภ าษาอั งกฤษไม ผ านเกณฑ ที่ กํ าหนดไว ในประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ต อ ง
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร
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ข อ 6 ในกรณี ที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ หรื อ มิ ไ ด ร ะบุ ไ ว ใ นประกาศนี้ ใ ห นํ า เสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเปนกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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เรื่อง การสอบผานความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
---------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง การสอบผานความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (7/2554)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ข อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาเรื่ อ ง การสอบผ า นความรู ภ าษาอั ง กฤษ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ข อ 3 ประกาศนี้ ไ ม ใ ช บั ง คั บ กั บ นิ สิ ต ที่ มี ผ ลการสอบผ า นภาษาอั ง กฤษ จากประเทศอั ง กฤษ ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศนิ วซี แ ลนด แ ละประเทศแอฟริ ก าใต หรือ เป น ผู สํา เร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย ที่ใชหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) รับรอง
ขอ 4 การสอบผานความรูภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท
4.1 นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย จะตองสอบผานความรูภ าษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
4.1.1 มีผลการสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดให
ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 หรือ
4.1.2 มีผลสอบ Paper based TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา 450 หรือ มีผลสอบ Computer based
TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา 133 หรือมีผลสอบ Internet based TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา 45 หรือ
4.1.3 มีผลสอบ IELTS ไดคะแนนไมต่ํากวา 4.0 หรือ
4.1.4 มีผลการสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑขอ 4.1.2 หรือ 4.1.3
จากสถาบันการศึกษาอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
4.1.5 สอบผานรายวิชา English for Master Level Studies หรือรายวิชาที่หลักสูตรกําหนด
4.2 นิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ และนิสิต
ระดับปริญญาโทหลักสูตรภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตองสอบผานความรูภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
4.2.1 มีผลการสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดให
ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 หรือ
4.2.2 มีผลสอบ Paper based TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา 500 หรือ มีผลสอบ Computer based
TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา 173 หรือมีผลสอบ Internet based TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา 62 หรือ
4.2.3 มีผลสอบ IELTS ไดคะแนนไมต่ํากวา 5.0 หรือ
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4.2.4 มีผลการสอบเทียบความรูภ าษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑขอ 4.1.2 หรือ 4.1.3
จากสถาบันการศึกษาอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
4.2.5 สอบผานรายวิชา Graduate Intensive English หรือรายวิชา ที่หลักสูตรกําหนด
ขอ 5 การสอบผานความรูภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาเอก
5.1 นิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาไทย ตองสอบผานความรูภาษาอังกฤษ ตามเกณฑอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้
5.1.1 มีผลการสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดใหได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 หรือ
5.1.2 มีผลสอบ Paper based TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา 500 หรือ มีผลสอบ Computer based
TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา 173 หรือมีผลสอบ Internet based TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา 62 หรือ
5.1.3 มีผลสอบ IELTS ไดคะแนนไมต่ํากวา 5.0 หรือ
5.1.4 มีผลการสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑขอ 5.1.2 หรือ 5.1.3
จากสถาบันการศึกษาอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
5.1.5 ศึก ษาหลั กสูต ร English for Graduate Studies และสอบผ านรายวิชา English for Graduate
Studies III เปนอยางต่ํา
5.2 นิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ และนิสิต
ระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตองสอบผาน ความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปนี้
5.2.1 มีผลการสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดให ได
คะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 หรือ
5.2.2 มีผลสอบ Paper based TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา 550 หรือ มีผลสอบ Computer based
TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา 213 หรือมีผลสอบ Internet based TOEFL ไดคะแนนไมต่ํากวา 79 หรือ
5.2.3 มีผลสอบ IELTS ไดคะแนนไมต่ํากวา 6.0 หรือ
5.2.4 มี ผลการสอบเทีย บความรูภ าษาอั งกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ ขอ 5.2.2 หรื อ
5.2.3 จากสถาบันการศึกษาอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
5.2.5 ศึกษาหลัก สูตร English for Graduate Studies และสอบผานรายวิชา English for Graduate
Studies IV เปนอยางต่ํา
ขอ 6 การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร English for Graduate Studies
ของนิสิตระดับปริญญาเอก
6.1 จํานวนรายวิชา
มหาวิทยาลัยจัดรายวิชาใหนิสิตลงทะเบียนเรียน 4 ระดับ จํานวน 4 รายวิชา โดยแตละรายวิชามี
เวลาเรียนทั้งหมด 60 ชั่วโมง คือ
6.1.1 English for Graduate Studies I
6.1.2 English for Graduate Studies II
6.1.3 English for Graduate Studies III
6.1.4 English for Graduate Studies IV
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6.2 การจัดผูเรียนเขาเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดผูเรียนเขาเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตาม ผลคะแนนการสอบเทียบ
ความรูภาษาอังกฤษ ที่ไดสอบวัดเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชเกณฑ ดังนี้
6.2.1 นิ สิ ต ที่ ได ผ ลคะแนนต่ํ า กว าร อยละ 42 ให ล งทะเบี ย นเรี ยนรายวิช า English for Graduate
Studies I
6.2.2 นิสิ ตที่ ไดผลคะแนนระหวางรอยละ 42 - 49 ให ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English for Graduate
Studies II
6.2.3 นิสิ ตที่ได ผลคะแนนระหวางรอยละ 50 - 58 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา English for Graduate
Studies III
6.2.4 นิ สิ ตที่ ได ผลคะแนนตั้ งแต รอยละ 59 ขึ้ นไป ให ลงทะเบี ยนเรียนรายวิ ชา English for Graduate
Studies IV
6.3 การประเมินผลรายวิชา
6.3.1 นิสิตตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิสอบปลาย
ภาคได
6.3.2 ประเมินผลจากคะแนน 3 สวน คือ
6.3.2.1 Course work
25 %
6.3.2.2 Portfolio
10 %
6.3.2.3 Final
65 %
6.3.3 แบบทดสอบปลายภาค เป น แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ที่ ต รงตามเนื้ อหาที่ กํ าหนดไวใน
รายวิชา และจัดทําโดยคณะกรรมการที่ไมใชผูสอน
6.3.4 นิสิตตองสอบผานรายวิชา เมื่อไดคะแนนรวม 3 สวน (จากขอ 6.3.2) อยางนอยรอยละ 65
และสงงานครบทุกชิ้น
6.4 นิสิตที่สอบไมผานรายวิชาใด ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา จนกวาจะสอบผาน จึงจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนในระดับสูงตอไป
6.5 อัตราคาลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามประกาศคาธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย
ขอ 7 การรับรองผลการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศนี้ ใหรับรองเฉพาะ ผลการสอบที่มีอายุไม
เกิน ๒ ป นับแตวันที่มีการออกใบรับรองผลการสอบหรือหลักฐานการสอบจนถึงวันที่ยื่นผลการสอบ
ขอ 8 การยื่นผลการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหยื่นภายในระยะเวลา
ที่มีสิทธิศึกษาตามหลักสูตร
ข อ 9 ในกรณี ที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ หรื อ มิ ไ ด ร ะบุ ไ ว ใ นประกาศนี้ ใ ห นํ า เสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเปนกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผานความรูภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554
---------------------------------โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผานความรู
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใหการสอบผานความรูภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “รายชื่อสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อการสอบผานความรูภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยพะเยา”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ผลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยใหการรับรองวาเทียบเทา TOEFL หรือ
IELTS ได แ ก CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) ขอ งศู น ย ท ด ส อ บ ท างวิ ช าก ารแ ห ง
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย CMU – TEGS (Chiang Mai University – Test of English for Graduate Studies) และ CMU –
eTEGS (Chiang Mai University Electronic Test of English for Graduate Studies) ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ขอ 4 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือที่
ประกาศนี้ไมไดกําหนดไว ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
.......................................
โดยที ่ เ ห็ น สมควรออกประกาศกํา หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ต ิ ใ นการเที ย บโอนผลการเรี ย น
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โครงการพิ เ ศษ จึ ง อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา 33 แห ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรีย กวา “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อ ง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอน
ผลการเรียน ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา
มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความวา
ส ว นงานตามมาตรา 7(3) และส ว นงานอื่ น ที่ มี
การจัดการเรียนการสอน
“คณะกรรมการ”
หมายความวา
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
“คณบดี”
หมายความวา
หัวหนาสวนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหนา
สวนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน
“นิสิต”
หมายความวา
นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอ 4 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เทียบโอนผลการเรียน
4.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ
4.2 ต อ งเป น ผู  สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท า หรื อ ระดั บ ปริญญาตรีหรื อ
เทียบเทา จากสถาบันการศึกษาชัน้ สูงทั้งในประเทศและตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4.3 ตองเปนหรือเคยเปนนิสิต/นักศึกษา ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา ของสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ขอ 5 นิ สิ ต ที่ มี ค วามประสงค จ ะเที ย บโอนผลการเรี ย น ต อ งยื่ น คํา ร อ งขอเที ย บโอนผลการเรียนพรอม
หลักฐานตอมหาวิทยาลัย โดยตองผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และคณะที่จัดการเรียน
การสอน
ขอ 6 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึ กษาตามอั ธยาศั ย ให มี
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
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6.1 อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
6.2 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนรองประธานกรรมการ
6.3 คณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย
เปนกรรมการ
6.4 รองคณบดี/รองผูอํานวยการวิทยาลัย เปนกรรมการ
6.5 หัวหนาสาขาวิชาหรือผูแทนที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ
6.6 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการอาจแต ง ตั้ ง อนุ ก รรมการขึ้ น มาอี ก ชุ ด หนึ่ ง เพื่ อ พิ จ ารณารายละเอียดการเทียบโอน
ขอ 7 เกณฑการเทียบโอนผลการเรียน
7.1 การเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ
7.1.1 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองเปนรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
7.1.2 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรที่ขอ
เทียบโอน
7.1.3 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอ
เทียบโอน
7.1.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองมีผลการเรียนเทียบไดไมต่ํากวาระดับขั้น C หรือระดับคะแนน
2.00 หรือเทียบเทา หรืออักษร S
7.1.5 จํานวนหนวยกิตที่ขอเทียบโอนรวมกันแลวตองไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยกิตตาม
หลักสูตรที่ขอเทียบโอน
7.1.6 รายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน จะไมถูกนํามาคํานวณหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
7.1.7 นิสติ ตองมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 7 ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
7.1.8 การบัน ทึก ผลการเรีย นที ่ไ ดร ับ อนุม ัต ิใ หเ ทีย บโอน ใหบ ัน ทึก เปน “CA” (credit from
academic institution)
7.2 การเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
7.2.1 วิ ธี ก ารประเมิ น และการบั น ทึ ก ผลการเรี ย น เพื่ อ การเที ย บความรู ใ นแต ล ะรายวิ ช า
ประกอบดวย
7.2.1.1 การทดสอบมาตรฐาน (standardize tests) ใหบั นทึกผลการเรียน เปน “CS” (credits
from standardize test)
7.2.1.2 การทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (non-standardize tests) ให บันทึ กผลการ
เรียน เปน “CE” (credits from examination)
7.2.1.3 การประเมิ น การศึ ก ษา/อบรมที่จั ดโดยหนว ยงานอื่ น ที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา
(evaluation of non-sponsored training) ใหบันทึกผลการเรียนเปน “CT” (credit from training)
7.2.1.4 การเสนอแฟมสะสมผลงาน (portfolio) ใหบันทึกผลการเรียนเปน “CP” (credits from
portfolio)
7.2.2 ผลการประเมินตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับขั้น C หรืออักษร S
7.2.3 รายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน จะไมถูกนํามาคํานวณหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
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7.2.4 จํา นวนหน ว ยกิ ต ที่ ข อเที ย บโอนรวมแล ว ต อ งไม เ กิ น 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยกิตตาม
หลักสูตรทีข่ อเทียบโอน
7.2.5 นิสิตตองมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
ขอ 8 นิสิตระดับปริญญาตรีที่สมัครเขาศึกษาใหม เพราะพนสภาพการเปนนิสิตเนื่องจากครบระยะเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตรแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา หรือเนื่องจากเหตุอื่นๆที่มิใชเพราะความผิ ด อั น เนื่ อ งมาจากความประพฤติ
สามารถเที ย บโอนผลการเรี ยนและ/หรื อ ผลการสอบอื่ นๆ ที่ เกี่ยวของได โดยใหคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีไป ผู
ที่มีความประสงคจะเทียบโอนผลการเรียน ตองยื่นคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนพรอมหลักฐานตอมหาวิทยาลัย โดย
ตองผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชาที่เกี่ยวของ และคณะที่จัดการเรียนการสอน
ขอ 9 ใหอธิการบดีรัก ษาการใหเปน ไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิตามประกาศนี้
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
----------------------โดยที่ เห็ น สมควรออกประกาศ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ ใ นการเที ย บโอนผลการเรี ย นระดั บ
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ ในการเทียบโอนผล
การเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“คณะ”
หมายถึง ส ว นงานตามมาตรา 7(3) และส ว นงานอื่ น ที่ มี ก ารจั ด การเรี ย น
การสอน
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
“คณบดี”
หมายถึง หั ว หน า ส ว นงานตามมาตรา 7(3) และหั ว หน า ส ว นงานอื่ น ที่ มี
การจัดการเรียนการสอน
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอ 4 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เทียบโอนผลการเรียน
4.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาขึ้นไป
4.2 ตองเปน หรือเคยเปน นิสิต/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทา ใน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ขอ 5 นิสิตที่มีความประสงคจะเทียบโอนผลการเรียน ตองยื่นคํารองขอเทียบโอน ผลการเรียนพรอมหลักฐาน
ที่กองบริการการการศึกษา โดยตองผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา และคณะเจาของหลักสูตร
ขอ 6 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน ระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหคณะเจาของหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน ตอมหาวิทยาลัย ดังนี้
6.1 คณบดีคณะเจาของหลักสูตร
เปนประธานกรรมการ
6.2 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะที่เกี่ยวของ
เปนกรรมการ
6.3 หัวหนาสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรหรือผูแทนที่เกี่ยวของ
เปนกรรมการ
6.4 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเจาของหลักสูตร
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 7 เกณฑการเทียบโอนผลการเรียน
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7.1 การเทียบโอนผลการเรียน ระหวางการศึกษาในระบบ
7.1.1 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองเปนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเทาจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
7.1.2 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวาจํานวนหนวยกิต ตามหลักสูตรที่ขอ
เทียบโอน
7.1.3 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอ
เทียบโอน
7.1.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองมีผลการเรียนเทียบไดไมต่ํากวาระดับขั้น B หรือระดับคะแนน
3.00 หรือเทียบเทา หรืออักษร S
7.1.5 จํ า นวนหน ว ยกิ ต ที่ ข อเที ย บโอนรวมแล ว ต อ งไม เกิ น 1 ใน 3 ของจํ า นวนหน ว ยกิ ต ตาม
หลักสูตรทีข่ อเทียบโอน
7.1.6 รายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน จะไมถูกนํามาคํานวณหาคา ระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
7.1.7 นิสิต ตองมีระยะเวลาการศึ กษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไมน อยกวากึ่งหนึ่งของระยะเวลา
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร และลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าไม น อ ยกว า 12 หน ว ยกิ ต สํ า หรั บ นิ สิ ต ปริ ญ ญาโทแผน ข หรื อ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธตามหลักสูตร สําหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก
7.1.8 การบันทึกผลการเรียนที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน ใหบันทึกเปน “CA” (credit from academic
institution)
7.2 การเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
7.2.1 วิ ธี ก ารประเมิ น และการบั น ทึ ก ผลการเรี ย น เพื่ อ การเที ย บความรู ใ นแต ล ะรายวิ ช า
ประกอบดวย
7.2.1.1 การทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ใหบั นทึก ผลการเรียน เป น “CS” (credits
from standardized test)
7.2.1.2 การทดสอบที่ ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (non-standardized test) ใหบั นทึกผลการเรียน
เปน “CE” (credits from examination)
7.2.1.3 การประเมิ น การศึ ก ษา/อบรมที่ จั ด โดยหน วยงานอื่ น ที่ ไม ใชส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
(evaluation of non-sponsored training) ใหบันทึกผลการเรียน เปน “CT” (credits from training)
7.2.1.4 การเสนอแฟมสะสมผลงาน (portfolio) ใหบันทึก ผลการเรียน เปน “CP” (credits
from portfolio)
7.2.2 ผลการประเมินตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับขั้น B หรืออักษร S
7.2.3 รายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน จะไมถูกนํามาคํานวณหา คาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
7.2.4 จํ า นวนหน ว ยกิ ต ที่ ข อเที ย บโอนรวมแล ว ต อ งไม เกิ น 1 ใน 3 ของจํ า นวนหน ว ยกิ ต ตาม
หลักสูตรที่ขอเทียบโอน
7.2.5 นิสิตตองมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของระยะเวลา
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร และลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าไม น อ ยกว า 12 หน ว ยกิ ต สํ า หรั บ นิ สิ ต ปริ ญ ญาโทแผน ข หรื อ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธตามหลักสูตร สําหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก
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ขอ 8 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเขาศึกษาใหม เพราะพนสภาพการเปนนิสิตเนื่องจากครบระยะเวลา
การศึ กษาตามหลั กสู ต รแล ว แต ยั งไม สํ าเร็จ การศึ ก ษา สามารถเที ย บโอนผลการเรี ยน และ/หรื อผลการสอบอื่ นๆ ที่
เกี่ยวของได โดยใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน พิจารณาเปนกรณีๆ ไป
ขอ 9 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให
อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2558 | 111

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การเขารับการทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
------------------------------โดยที่เปนการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเขารับการทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ สําหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 จึงใหออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรีย กว า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง การเข า รับ การ ทดสอบวั ด ความรูภ าษาอั งกฤษ
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556”
ขอ 2 ประกาศนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา ทุกคน ตองเขารับการทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา อยางนอย 1 ครั้ง จึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได
ขอ 4 นิสิตสามารถเขารับการทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ไดไมจํากัดจํานวนครั้งโดยสามารถเขารับการ
ทดสอบตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยพะเยากําหนด ในแตละปการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา และผลการทดสอบ
จะถูกบันทึกไวใน UP23 (ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร)
ข อ 5 นิ สิ ต ส ามารถนํ า ผล การทด ส อบ TOEFL หรื อ IELTS หรื อ ผล การส อบ ภาษาอั ง ก ฤษขอ ง
สถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยใหการรับรองวาเทียบเทา TOEFL หรือ IELTS ไดแก CU-TEP (Chulalongkorn University
Test of English Proficiency) ของศู น ย ท ดสอบทางวิ ช าการแห ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย CMU-TEGS (Chiang Mai
University – Test of English for Graduate Studies) แ ล ะ CMU-eTEGS (Chiang Mai University – Electronic Test of
English for Graduate Studies) ของสถาบั น ภาษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม มาใช แ ทนการเข า รั บ การทดสอบวั ด ความรู
ภาษาอังกฤษได
ขอ 6 การชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตรา
คาธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูรอน พ.ศ. 2555
……………………………….
โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูรอ น
พ.ศ. 2555 เพื่อใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน เปนไปดวยความเรียบรอย ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 27(1/2555) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
ภาคฤดูรอน พ.ศ. 2555”
ขอ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน ตองเปนรายวิชาที่อยูใน แผนการศึกษาภาคฤดูรอน
ขอ 4 กรณีไมเปนไปตามขอ 3 ตองเปนรายวิชาที่เปดใหสําหรับนิสิตที่เรียนไมครบตามแผนการศึกษา ทั้งนี้
ตองไดรับการอนุมัติจากคณะและมหาวิทยาลัย
ขอ 5 ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา
พ.ศ. 2556
……………………………….
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา ที่ใชใน
ปจจุบันใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให การจัด การศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรีคูขนาน 2 ปริญ ญา เปนไปดวยความ
เรียบรอย อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 33 แห งพระราชบัญ ญั ติม หาวิท ยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 65 (16/2556) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรีย กว า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยพะเยา เรื่อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา พ.ศ. 2556”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คูขนาน 2 ปริญญา พ.ศ. 2554 และใหใชประกาศนี้แทน
ขอ 4 ในประกาศนี้
“นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอ 5 นิ สิ ต ต อ งศึ ก ษารายวิช าที่ ม หาวิท ยาลั ย กํ าหนดตามแผนการศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ
ปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา จึงจะไดรับปริญญาพรอมกันไดทั้งสองปริญญา
กรณี นิสิตไมประสงคจะศึกษาในแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญ ญาตรีคูขนาน 2
ปริญญาอีกตอไป หรือไมสามารถศึกษาในแผนการศึกษาดังกลาวได นิสิตสามารถยายจากแผนการศึกษาการจัดการเรียน
การสอนระดั บ ปริญ ญาตรีคู ข นาน 2 ปริญ ญา/สาขาวิช าได ทั้ งนี้ ให เป น ไปตามข อ บั งคั บมหาวิท ยาลั ยพะเยา วาด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 6 การประมวลผลการเรียน การคํ านวณค าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย การจําแนกสภาพนิสิตใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 7 การเทียบรายวิชา
กรณีรายวิชาในหลักสูตรปริญญาที่หนึ่ง และหลักสูตรปริญญาที่สอง มีรายวิชาที่คลายคลึงกันและเห็น
ควรใหมีการเทียบรายวิชา ใหคณะหลักสูตรปริญญาที่หนึ่งสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการเทียบรายวิชา ดังนี้
7.1 คณบดีคณะที่หลักสูตรปริญญาที่หนึ่งสังกัด
เปน ประธานกรรมการ
7.2 คณบดีคณะที่หลักสูตรปริญญาที่สองสังกัด
เปน รองประธารกรรมการ
7.3 รองคณบดีฝายวิชาการคณะที่หลักสูตร
ปริญญาที่สองสังกัด
เปน กรรมการ
7.4 รองคณบดีฝายวิชาการ/หัวหนาสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ
เปน กรรมการ
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7.5 รองคณบดีฝายวิชาการคณะที่หลักสูตร
ปริญญาที่หนึ่งสังกัด
เปน กรรมการและเลขานุการ
7.6 นักวิชาการศึกษาคณะที่หลักสูตร
ปริญญาที่หนึ่งสังกัด
เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ การเทียบรายวิชาในแตละหลักสูตร ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ขอ 8 อาจารยที่ปรึกษา
ใหเปนไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติดานระบบอาจารยที่ปรึกษา
ยกเวนความในขอ 3 ใหใชความตอไปนี้แทน “คณะพึงจัดอาจารยที่ปรึกษาใหนิสิตอยางเหมาะสม คํานึงถึงสัดสวนอาจารย
ตอนิสิต ที่ทําใหอาจารยสามารถดูแลนิสิตไดทั่วถึง โดยใหอาจารยคณะที่หลักสูตรปริญญาที่หนึ่ง และหลักสูตรปริญญาที่
สองสังกัด แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหกับนิสิต หลักสูตรละ 1 คน ทั้งนี้ ตองไมเกินสัดสวนอาจารยที่ปรึกษา 1 คน ตอนิสิต
50 คน”
ขอ 9 การสําเร็จการศึกษา
9.1 นิสิตตองยื่นขอสําเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนและเวลา
ที่กําหนดตามปฏิทินการศึกษา
9.2 นิสิตตองเรียนรายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร และเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ทั้งหลักสูตร
ปริญญาที่หนึ่ง และหลักสูตรปริญญาที่สอง
9.3 การสําเร็จการศึกษา และการไดรับปริญญาเกียรตินิยมใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ นิสิตมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม ทั้งปริญญา
ที่หนึ่ง และปริญญาที่สอง
ขอ 10 นิสิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร (ระดับปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา) เมื่อสําเร็จการศึกษาตาม
แผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา
ขอ 11 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จะแสดงผลการเรียนโดยมีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตั้งแตแรกเขา
ศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา โดยนิสิตสามารถขอใบแสดงผลการเรียนได ทั้งกอนสําเร็จการศึกษา และหลังสําเร็จ
การศึกษา
ขอ 12 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่
ประกาศนี้ไมไดกําหนดไว ใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2556
……………………………….
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท และเพื่อให
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 แหง
พระราชบัญ ญั ติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 65
(16/2556) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 จึงใหออกประกาศไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรีย กว า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยพะเยา เรื่อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2556”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ควบปริญญาโท พ.ศ. 2554 และใหใชประกาศนี้แทน
ขอ 4 ในประกาศนี้
“นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอ 5 นิ สิ ต ต อ งศึ ก ษารายวิช าที่ ม หาวิท ยาลั ย กํ าหนดตามแผนการศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท จึงจะไดรับปริญญาพรอมกันไดทั้งสองปริญญา
กรณี นิสิตไมประสงคจะศึกษาในแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
อีกตอไป หรือไมสามารถศึกษาในแผนการศึกษาดังกลาวได นิสิตสามารถยายจากแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม และขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่
แกไขเพิ่มเติม
ขอ 6 การประมวลผลการเรียน การคํ านวณค าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย การจําแนกสภาพนิสิตใหเปนไปตาม
ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2553 และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม และข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามแผนการศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
ขอ 7 อาจารยที่ปรึกษา
คณะพึงจัดอาจารยที่ปรึกษาใหนิสิตอยางเหมาะสม คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนิสิต ที่ทําใหอาจารย
สามารถดูแลนิสิตไดทั่วถึง โดยใหจัดอาจารยที่ปรึกษาใหกับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญ ญาโท ตามแผนการ
ศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ทั้งนี้ ตองไมเกินสัดสวนอาจารยที่ปรึกษา 1 คน ตอนิสิต
50 คน สําหรับปริญญาตรี
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ขอ 8 การสําเร็จการศึกษา
8.1 นิสิตตองยื่นขอสําเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนและเวลา
ที่กําหนดตามปฏิทินการศึกษา
8.2 นิสิตตองเรียนตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใหครบตามหลักสูตร
กอน จึงจะสามารถเรียนตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทได และในกรณีที่นิสิตประสงคจะ
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดั บปริญ ญาตรี นิสิตตองขออนุมัติยายจากแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดั บ
ปริญญาตรีควบปริญ ญาโท เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และตองศึกษาครบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมทั้ง
จะตองไมสําเร็จการศึกษากอนระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
8.3 การสําเร็จการศึกษา และการไดรับปริญญาเกียรตินิยมใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม และขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติมตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบ
ปริญญาโท
ขอ 9 นิสิต เขารับพระราชทานปริญ ญาบัตร (ระดับปริญ ญาตรีค วบปริญ ญาโท) เมื่อสําเร็จการศึกษาตาม
แผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
ขอ 10 นิสิตไดรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดย
นิสิตสามารถขอใบแสดงผลการเรียนได ทั้งกอนสําเร็จการศึกษา และหลังสําเร็จการศึกษา
ขอ 11 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่
ประกาศนี้ไมไดกําหนดไว ใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตอนที่ 3
โครงสร้างหลักสูตร
Curriculum Structure

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources
ประวัติความเปนมาโดยยอ
การจั ด การเรี ย นการสอ นในค ณ ะเกษตรศาสตร แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย พะเยา ซึ่งเดิมคือมหาวิทยาลัย
นเรศ วร วิ ท ย าเขตสารสนเท ศ พะเยา ได ก อ ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 20 มิ .ย. 2538 โดยเปดรับ นิสิตสาขาที่
เกี่ย วขอ งกั บ วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งแรกในปการศึ กษา
2543 ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาการประมง
และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยดําเนินการจัดการหลักสูตร
ภายใตค ณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ ม
มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริหารหลักสูตรโดยสํานักวิชาการ วิทยา
เขตสารสนเทศพะเยา
ตอมา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2547 มหาวิท ยาลัยนเรศวร วิทยา
เขตสารสนเทศพะเยา ไดมีการปรับโครงสรางการบริหารงานภายใน
วิ ท ย าเข ต โด ย มี ก า รป รั บ โค รงส ร า งด า น วิ ช า ก ารขึ้ น ให ม
ประกอบดว ย สํา นักวิชาเกษตรศาสตร ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานัก
วิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สุ ข ภาพ สํ า นั ก วิ ชาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และสํ า นั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ใน
ปการศึกษา 2553 มหาวิท ยาลัยพะเยา ไดรับ การยกฐานะใหเปน
มหาวิท ยาลัยในกํากับ ของรัฐ โดยเปลี่ย นชื่อจากชื่อมหาวิท ยาลัย
นเรศ วร พ ะเย า เป นมห าวิ ท ย าลั ย พ ะเยา และสํ า นั ก วิ ช า
เกษตรศาสตร แ ละทรั พ ยาการธรรมชาติ จึ ง เปลี่ ย นเป น คณะ
เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2553 ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ภายใต ชื่อ ว า มหาวิท ยาลั ย พะเยา เปลี่ย นจากสํ า นั ก วิช า
เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ เปนคณะเกษตรศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตรและทรัพ ยากรธรรมชาติ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เป นหน ว ยงานซึ่ งมุงที่ จ ะเพิ่ มคุ ณ ภาพชี วิต ของประชากร
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําองคความรู นวัตกรรมดานวิทยาศาสตร
แล ะเท ค โน โล ยี ท า งก ารเก ษ ตร สั ต วศ า สต ร กา รป ระ ม ง
อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตพืชอุตสาหกรรม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับ ภูมิปญ ญา
ทองถิ่นดานการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ
และสั ง คมในเขตภาคเหนื อ ตอนบน ซึ่ งนอกจากจะช ว ยพั ฒ นา
เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนไดแลว ยังชวยลดความแออัดและ
คาใชจายของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในภูมิภาคเหนือตอนบนที่
ป ระสงค จะเข าศึ กษ าในสาขาวิ ชาด านเกษ ตรศาสตร แ ละ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยไม ต อ งเข า ไปศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
สวนกลางหรือภูมิภาคอื่น
หลักสูตรคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาการประมง
1.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร

1.3 สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1.6 สาขาวิชาสัตวศาสตร
อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิ ดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
นัก วิชาการประมง, พนัก งานรัฐวิส าหกิจหรือองคก ารมหาชน,
บุคลากรทางการศึก ษา/อาจารย, นัก วิจัย , พนั ก งานบริษัทเอกชนที่
เกี่ยวของกับสัต วน้ําและการประมง, เจาหนาที่ประจําดานศุล กากร,
ธุรกิจสวนตัว และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
งานราชการ ไดแก นักวิชาการและนักวิจัยในสังกัดกรมวิชาการ
เกษตร หรือเปนอาจารยในสถาบันที่มกี ารสอนทางดานพืชศาสตรและ
การผลิตพืช
งานเอกชน ไดแก นักวิชาการ ผูควบคุมการผลิตหรือพนักงาน
ขาย
ประกอบอาชีพสวนตัว เปนเจาของฟารมพืชเศรษฐกิจ และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
นักวิชาการดานมาตรฐาน เจาหนาที่จัดทํามาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหาร พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การตรวจสอบ
มาตรฐานและระบบประกันคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจ
สวนตัว และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นั ก วิ ชาการ, นั ก วิ จั ย, นั ก วิ ชาการในบริ ษั ทต างๆ, นั ก ส ง เสริ ม
การตลาด, เจาของธุรกิจสวนตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารหมัก และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ประกอบอาชี พ ที่ เกี่ ย วกั บ อาหาร เช น การทํ า งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารในดานการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต
การควบคุมและประกันคุณภาพ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของ
อาหาร และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
สวนราชการ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร
สวนเอกชน สัตวบาลประจําฟารม นักวิชาการ
ประกอบธุรกิจสวนตัว ฟารมเลี้ยงสัตว และอื่นๆ
สถานที่ตั้ง

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 054-466666 ตอ 3156
โทรสาร 054-466-716
E-mail : agri@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประมง
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

005170

241111
242103
243101
244103

146111

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

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

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

จานวน
จานวน
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing

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

3(3-0-6)

201323

91
26

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

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

3(2-2-5)

201324

3(2-3-6)

201325

4(3-3-8)

201344

3(2-3-6)

201446

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

201327
201328
201329

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

201445
201493
201494
201495
201496
201498

3(2-3-6)

201332

3(2-3-6)

201333

3(2-3-6)

201334

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

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

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

201331

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

201335
201336

เครื่องมือท้าการประมง
Fishing Gears
กรรมวิธีแปรรูปสัตว์น้า
Fish Processing

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

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
201111 การประมงทั่วไป
201191 ปฏิบัตงิ านภาคสนาม
241111 คณิตศาสตร์ 1
รวม
16
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

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

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

ชั้นปีที่ 2
001172
201221
201242
241211
242103
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
หลักการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
มีนวิทยา
สถิติวิเคราะห์
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
20

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

146111
201241
361201
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน
แหล่งน้้า
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
16

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

ฝึกงาน
Training

2(0-6-3)
2

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
146131
201323
201343
201344
365215
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คุณภาพน้้าส้าหรับการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
ระบบสารสนเทศและการวิจัย
ทางการประมง
นิเวศวิทยาทางน้้า
ชีวเคมีทั่วไป
16

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

201324
201325
201326

3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

201341
2013xx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
โภชนศาสตร์สัตว์น้า
โรคและปรสิตของสัตว์น้า
เทคโนโลยีชีวภาพทางการ
ประมง
ชีววิทยาประมง
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

ชั้นปีที่ 4
2013xx
201445
201446
201493
201498
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
การจัดการธุรกิจการประมง
การจัดการทรัพยากรประมง
สัมมนา
ปัญหาพิเศษทางการประมง
วิชาเลือกเสรี
16

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

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

6

หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

128
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

005170

241111
242103
243101

146131
203191
203192

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

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

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

จานวน
จานวน
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

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

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

3(2-2-5)

203314

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

203315

92
23

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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203211

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

203321
203322
203323

203231
203331
203332

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

203316
203411
203491
203492
203493
203494
203495
206101

จานวน
203421
203422

3(2-3-6)

203333

3(2-3-6)

203431

3(2-3-6)

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

15

หน่วยกิต

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

แมลงส้าคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects
สารเคมีทางการเกษตร
Agricultural Chemicals

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

203251

203351
203352

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

203343

203441

203353
203451

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

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

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

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

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

001112
005171
005173
203192
243101
244103
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ปฏิบัติการภาคสนาม 2
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

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

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การผลิตพืชเศรษฐกิจ
กีฏวิทยาทางการเกษตร
สถิติและการวางแผนการทดลอง
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

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

203214
203215
206101
361201
203xxx
00xxxx
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
ทรัพยากรดินและการจัดการ
จักรกลการเกษตร
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19

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

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

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

ชั้นปีที่ 4
203411
203491
203492
203xx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการธุรกิจเกษตร
ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
13

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

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

6

หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

128
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

005170

241111
242103
242120

122140
146271

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

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

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

205328
207211

จานวน

92

หน่วยกิต

จานวน
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry

18

หน่วยกิต
4(3-3-8)

จานวน
25
กระบวนการแปรรูปอาหาร
Food Processing
การผลิตพืชและพืชสมุนไพร
Crop and Herbal Production

3(2-3-6)

หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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205121

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

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

207212
207321

207342

207431

207432
207433
207451
207452
207453
207454

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

205326
207421

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

207422

207423

207455

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

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

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

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

001112
005171
005172
005173
122140
205121
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ธุรกิจเบื้องต้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบื้องต้น
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
207211 การผลิตพืชและพืชสมุนไพร
4(3-3-8)
361201 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
รวม
17
หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ 3(3-0-6)

146271
207212
207241
242120
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
การผลิตสัตว์บกและสัตว์น้า
การจัดการธุรกิจเกษตร
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเสรี
20

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

ชั้นปีที่ 3
205328
207321
207322
207331
207332
207333
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการแปรรูปอาหาร
จุลชีววิทยาและเคมีอาหาร
การจัดการผักและผลไม้สด
ความปลอดภัยของห่วงโซ่
อาหารเบื้องต้น
การควบคุมคุณภาพอาหารและ
สินค้าเกษตร
การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
19

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

2073xx

ภาคการศึกษาปลาย
ระบบการประกันคุณภาพ
มาตรฐานอาหารและสินค้า
เกษตรของประเทศไทย
ฉลากโภชนาการ
การจัดการโลจิสติกห่วงโซ่
สินค้าเกษตรและอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับ
ธุรกิจเกษตร
วิชาเอกเลือก

รวม

17

207334
207335
207336
207341

3(3-0-6)
207342
2(2-0-4)
หน่วยกิต

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

ชั้นปีที่ 4
207431
207432
207433
207451
2074xx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
มาตรฐานอาหารและสินค้า
เกษตรของประเทศผู้น้าเข้า
การตรวจประเมินโรงงาน
มาตรฐานอาหารฮาลาล
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

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

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

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

129
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

140 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

005170

241111
242101
242141
243101

203315

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

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

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

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

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หลักการปรับปรุงพันธุพ์ ืช
Principle of Plant Breeding

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

3(2-3-6)

204492

93
31

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

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

146131
204221

204254

204301

204302

203321
204303
204331

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

3(2-3-6)

204493
204494
204495
207241

204321
204341

204401

204452

204354

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

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

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

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

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

204353

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

204451

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

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

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

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

001112
005171
005173
243101
244103
0041xx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
17

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

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

ชั้นปีที่ 3
204301
204341
204351
365215
xxxxxx
รวม

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

4(3-3-8)

146131
204302

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

204321
203315
204xxx
204xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีชีวภาพระดับ
โมเลกุล
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์
หลักการปรับปรุงพันธุพ์ ืช
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

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

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 145

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
204401
204452
204491
204492
204xxx
xxxxxx
รวม

เทคโนโลยีชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น

กระบวนการหลังการแปรรูป
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมมนา
ปัญหาพิเศษทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

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

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

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

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

131
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

3(2-2-5)

1
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 147

004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนหน่วยกิต

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

005170

241111
241112
242101
242120
242141
242111

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

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

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

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

95
41

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

205324
205325

205326
205327

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

205412

205441

205482

205483
205484
205485
205486

205387
205413
205428
205471

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

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

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

205481

หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

2(2-0-4)

Selected Topics in Food Science and Technology

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

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

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

001112
005171
005173
205121
241112
244103
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ 2
ฟิสิกส์เบื้องต้น
18

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

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

247221
242111
242120
361201
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สถิติวิเคราะห์
เคมีเชิงฟิสกิ ส์และการประยุกต์
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
18

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

ชั้นปีที่ 3
205311
205322
205331
205361
365215
205xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เคมีอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร
การแปรรูปอาหาร 1
วิศวกรรมอาหาร 1
หลักจุลชีววิทยาอาหาร
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
22

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

146131
205323
205332
205421
205242
205xxx
รวม

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

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

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

ภาคการศึกษาต้น
หลักการประกันคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร
ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

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

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

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

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

128
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

005170

241111
242101
242141
243101

146271

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

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

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

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

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

จานวน
21
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การฝึกงานวิชาชีพ*
Professional Apprenticeship

206491
206492

92
29

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

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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206101
206301
206391
206392

206201

206302
206303
206304

206305
206306

206310
206311
206312

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

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

206493

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

1(0-2-1)

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

206307
206308
206309

206401

206494

206410
206411
206412

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

การสืบพันธุ์ และการผสมเทียม
ในปศุสัตว์

3(2-3-6)

206413

พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์

3(2-3-6)

Molecular Genetics in Livestock

Reproduction and Artificial Insemination in Livestock

206314

การผลิตสัตว์แบบยั่งยืน
Sustainable Animal Production

3(2-3-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

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

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

001112
005171
005173
206101
207241
244103
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
การจัดการธุรกิจเกษตร
ฟิสิกส์เบื้องต้น
18

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

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

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

3(2-2-5)

206201

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

242141
243261
361201
00xxxx
xxxxxx
รวม

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

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

ภาคการศึกษาต้น
การวางแผนการทดลอง
อาหารและการให้อาหารสัตว์
โภชนศาสตร์สัตว์
ความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ฟาร์มปศุสัตว์
การผลิตสัตว์ปกี
วิชาเลือกเสรี
18

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

206306
206307
206308
206309

3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

206xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การผลิตสุกร
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การปรับปรุงพันธุส์ ัตว์
วิทยาศาสตร์เนือ้ สัตว์และการ
จัดการโรงเชือด
วิชาเอกเลือก
15

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

ชั้นปีที่ 4
206391
206392
206401
206494
206xxx
206xxx

ภาคการศึกษาต้น
การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์
สัมมนา
การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ
ปัญหาพิเศษ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

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

รวม

15

หน่วยกิต

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

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

––

คณะทันตแพทยศาสตร
School of Dentistry
ประวัติความเปนมาโดยยอ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ไดจัดตั้งตามมติ
สภามหาวิท ยาลั ย พะเยา ใหความเห็ นชอบในคราวประชุม ครั้งที่
4/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 เพื่อผลิตทันตแพทยเพิ่มตาม
ความตองการของประเทศ และ สามารถตอบสนองนโยบายการ
พั ฒ นาสุ ข ภาพของประชาชนของรัฐ บาล ในการแก ป ญ หาการ
กระจายบุคลากรทางวิทยาศาสตรสุขภาพ และทางดานสาธารณสุข
ของประเทศเป น รูป ธรรม ป จจุ บัน คณะทัน ตแพทยศาสตร ผลิ ต
ทั น ตแพท ย ใ นระดั บ ป ริ ญ ญ าตรี มุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ทันตแพทยศาสตรทมี่ ีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรู
ความชํ า นาญในวิ ช าชี พ และมี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล อ งกั บ ความ
ตองการและระบบบริการสุข ภาพของประเทศ ซึ่งทันตแพทยเปน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด
ไดแก จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดนาน และจังหวัดเชียงราย
ดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนโดยมี รองศ าสตราจารย
ทันตแพทย ดร.คมสรรพ บุณยสิงหเปนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
นอกจากนั้ น มหาวิท ยาลั ย พะเยา ยั ง ได มี แ ผนดํ า เนิ น การ
กอสรางอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ รวมทั้งคลินิกทันตกรรม
ในบริเวณศูนยการแพทยของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใชเปนสถานที่
ดํา เนิ น การจัด การเรี ย นการสอน และเป น สถานที่ ฝ ก ทั ก ษะการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพเพิ่มเติมใหนิสิตทันตแพทยศาสตรอีกดวย
หลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิ ดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทัน ตแพทย,อาจารย, นั ก วิจัย, ที่ ปรึก ษาบริษั ทผลิต ภัณ ฑท าง
ทันตกรรม, ประกอบธุรกิจทางดานทันตกรรม
สถานที่ตั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 0-5446-6666 ตอ 3421
โทรสาร 0-5446-6726
E-mail : Dentistry@up.ac.th
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หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชือ่ ยอ

:
:
:
:

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

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบดวยวิชาในกลุมดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153
004154

กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
กลุมวิชาสังคมศาสตร
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่
Civilization and Local Wisdom
กลุมวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
วายน้ํา
Swimming

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

001112

232
30
21

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9

หนวยกิต
3(3-0-6)

จํานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

3(3-0-6)

จํานวน
3(3-0-6)

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จํานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

3

ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton

หนวยกิต
3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

006140

ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุมวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
หมวดศึกษาทั่วไปวิชาเลือก
กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defense

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

จํานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หนวยกิต
2(1-2-3)

จํานวนไมนอยกวา

9

หนวยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
คนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment

002124
002125
002126

003133
003135

006143

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

006142

005170

242103
243211

361355
361356
363213
363214
363231

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุมวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย
General and Organi Chemistry
เซลลและชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
Cell and Molecular Biology
วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน
จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
Medical Microbiology I
จุลชีววิทยาทางการแพทย 2
Medical Microbiology II
กายวิภาคศาสตรของมนุษย 1
Human Anatomy I
กายวิภาคศาสตรของมนุษย 2
Human Anatomy II
จุลกายวิภาคศาสตร
Histology

006144
006145
006245

อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

4(3-3-8)

243261

3(3-0-6)

244104

3(2-3-6)

363242

3(2-3-6)

365211

3(2-3-6)

366213

3(2-3-6)

367204

3(2-3-6)

จํานวนไมนอยกวา
196
จํานวน
43
จํานวน
12
พันธุศาสตรทั่วไป
General Genetics
ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ
Life Science Physics

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

จํานวน
31
หนวยกิต
ประสาทกายวิภาคศาสตร
4(3-3-8)
Neuroanatomy
ชีวเคมีการแพทยเบื้องตน
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
พยาธิวิทยา
4(3-3-8)
Pathology
หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Principle of Physiology
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3(3-0-6)

จํานวน
421433

2(2-0-4)

421434

1(1-0-2)

421435

1(1-0-2)

421436

2(1-3-2)

421437

421250

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

421438

421251

จุลกายวิภาคศาสตรชองปาก
Oral Histology
ทันตกายวิภาคศาสตร
Dental Anatomy
ทันตกรรมบดเคี้ยว 1
Occlusions I
ปริทันตวิทยา 1
Periodontology I
พิเคราะหโรคชองปาก 1
Oral diagnosis I
พยาธิวิทยาชองปาก
Oral pathology
ชีววิทยาชองปาก 1
Oral Biology I
ปฏิบัติการพยาธิวิทยาชองปาก
Oral Pathology Laboratory
การยศาสตร
Ergonomics
ทันตกรรมบดเคี้ยว 2
Occlusions II
ปริทันตวิทยา 2
Periodontology II

341336
341337
363251
421150
421151

421252
421310
421311
421312
421313
421314
421315
421316
421317
421318

กลุมวิชาชีพ
เภสัชวิทยาพื้นฐาน 1
Fundamental Pharmacology I
เภสัชวิทยาพื้นฐาน 2
Fundamental Pharmacology II
คัพภวิทยา
General Embriology
วิชาชีพทันตแพทย
Dental Profession
สงเสริมสุขภาพชองปาก
Oral Health Promotion

421439

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

421450

1(1-0-2)

421451

1(1-0-2)

421452

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

153
ปฏิบัติการฟนเทียมชนิดติดแนน 2

หนวยกิต
1(0-3-0)

Fixed Prosthodontics Laboratory II
ทันตกรรมหัตถการ 2
2(2-0-4)
Operative Dentistry II
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry I
ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 1(0-3-0)
Operative Dentistry Laboratory II
วิทยาเอ็นโดดอนต 1
1(1-0-2)
Endodontics I
ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต
1(0-3-0)
Endodontic Laboratory
ฟนเทียมบางสวนชนิดถอดได 2
1(1-0-2)
Removable Partial Denture II
ปฏิบัติการฟนเทียมบางสวน
1(0-3-0)
ชนิดถอดได 2
Removable Partial Denture Laboratory II
ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟน 1
1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory
วิจัยทางทันตกรรม 1
2(1-3-2)
Research for Dentistry I
ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรม
2(0-6-0)
ครอบครัว
Field Practice in Family Dentistry
ทันตกรรมบดเคี้ยว 3
1(1-0-2)
Occlusions III
คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว
1(0-3-0)
Clinical Practice in Occlusions
คลินิกปริทนั ตวิทยา 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Periodontology II
คลินิกทันตรังสี 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology II
การรักษาพยาธิสภาพในชอง
2(2-0-4)
ปาก กระดูก ขากรรไกร และใบหนา
Management of Pathologic Lesions in Oral
and Maxillofacial Surgery
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421319

ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
Periodontology Laboratory

1(0-3-0)

421320

การเตรียมความพรอมกอนขึ้นคลินิก

2(1-3-2)

421321
421322
421323
421324
421325

Preclinical Practice
พิเคราะหโรคชองปาก 2
Oral diagnosis II
ทันตรังสี 1
Oral Radiology I
ศัลยศาสตรเบื้องตน
Basic Surgery
ศัลยศาสตรชองปาก 1
Oral Surgery I
การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล

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

Pain and anxiety Control
421330

421331
421332
421333
421334
421335
421336
421337
421338
421339

ทันตวัสดุศาสตรและเครื่องมือ
ทางทันตกรรม

Dental Materials and Instrument
ฟนเทียมทั้งปาก 1
Complete Denture 1
ปฏิบัติการฟนเทียมทั้งปาก 1
Complete Denture Laboratory I
วิทยาการโรคฟนผุ
Cariology
ทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry I

421515

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

421552

1(0-3-0)

421553

2(2-0-4)

421554

1(1-0-2)

421555

1(0-3-0)
Operative Dentistry Laboratory I
ฟนเทียมทั้งปาก 2
1(1-0-2)
Complete Denture II
ปฏิบัติการฟนเทียมทั้งปาก 2
1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory II
ฟนเทียมบางสวนชนิดถอดได 1
1(1-0-2)
Removable Partial Denture I
ปฏิบัติการฟนเทียมบางสวน
1(0-3-0)
ชนิดถอดได 1
Removable Partial Denture Laboratory I

421556

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1

421557
421558
421559
421610

คลินิกศัลยศาสตรชองปาก
2(0-6-0)
และแม็กซิโลเฟเชียล
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic
คลินิกพิเคราะหโรคชองปาก 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Diagnosis II
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry II
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต
1(0-3-0)
Clinical Practice in Endodontics
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ 1
4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics I
วิทยาเอ็นโดดอนต 2
1(1-0-2)
Endodontics II
ทันตกรรมจัดฟน 2
1(1-0-2)
Orthodontics II
คลินิกทันตกรรมจัดฟน 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics I
ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน
2(1-3-2)
Dental Practice in Primary School
จรรยาบรรณและนิติทันตวิทยาศาสตร
1(1-0-2)
Ethics and Forensics Dentistry
ระบบงานทันตสาธารณสุข
1(1-0-2)
Dental Public Health System
ทันตกรรมสําหรับเด็ก 1
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry I
คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก 1
2(0-6-0)
Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I
ภาษาอังกฤษสําหรับทันตแพทย 1 3(2-2-5)
English for Dentist I
ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟน 2
1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory II
ทันตกรรมสําหรับเด็ก 2
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry II
คลินิกศัลยศาสตรชองปาก 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Oral Surgery III
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421350
421351
421352
421353
421354
421410
421411
421412
421413
421414

421415
421416
421417
421418
421419
421430
421431
421432

ทันตกรรมครอบครัว 1
1(1-0-2)
Family Dentistry I
ปฏิบัติการทันตกรรมปองกัน
1(0-3-0)
Clinical Practice in Preventive Dentistry
ชีวสถิติพื้นฐาน
1(1-0-2)
Basic Biostatistics
วิทยาการระบาดชองปาก
1(1-0-2)
Oral Epidemiology
ทันตกรรมจัดฟน 1
1(1-0-2)
Orthodontics I
ปริทันตวิทยา 3
2(2-0-4)
Periodontology III
คลินิกปริทนั ตวิทยา 1
2(0-6-0)
Clinical Pratice in Periodontology I
คลินิกทันตรังสี 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology I
ทันตรังสี 2
2(2-0-4)
Oral Radiology II
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิ
1(1-0-2)
โลเฟเซียล
Oral and Maxillofacial Surgery
คลินิกศัลยศาสตรชองปาก 1
2(0-6-0)
Clinical Practice in Oral Surgery I
ชีววิทยาชองปาก 2
2(2-0-4)
Oral Biology II
รอยโรคของเยื่อเมือกชองปาก
1(1-0-2)
Pathological Lesions of Oral Muscosa
คลินิกพิเคราะหโรคชองปาก
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Diagnosis I
อายุรศาสตรทั่วไป
3(2-2-5)
General Intermal Medicine
ฟนเทียมชนิดติดแนน 1
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics I
ปฏิบตั ิการฟนเทียมชนิดติดแนน 1 1(0-3-0)
Fixed Prosthodontics Laboratory I
ฟนเทียมชนิดติดแนน 2
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics II

421611
421612
421613

421614

421615
421630

ศัลยกรรมเพื่อการใสฟนเทียม
1(1-0-2)
Preprosthetic Surgery
ทันตกรรมผูสูงอายุ
1(1-0-2)
Geriatric Dentistry
คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม
1(0-3-0)
Clinical Practice in Dental Emergency
Treatment
การจัดการภาวะฉุกเฉิน
1(1-0-2)
ทางการแพทย
Management of Medical Emergency
ชีววิทยาชองปาก 3
2(2-0-4)
Oral Biology III
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ 2
4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics II

421631
421650
421651
421652
421653
421654
421655
421656

421657
421658
421659

ทันตกรรมหัตถการรวมสมัย
1(1-0-2)
Contemporary Operative Dentistry
คลินิกทันตกรรมจัดฟน 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics II
ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน
4(0-12-0)
Clinical Laboratory in Community Hospital
คลินิกทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Clinical Practice in Family Dentistry
คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Pediatric Dentistry II
นวัตกรรมทางทันตกรรม
1(1-0-2)
Dental Innovation
ปฏิบัติการโรงพยาบาล
2(0-6-0)
Clinical Practice in Hospital
ภาษาอังกฤษสําหรับ
3(2-2-5)
ทันตแพทย 2
English for Dentist II
ทันตกรรมครอบครัว 2
1(1-0-2)
Family Dentistry II
สัมมนาทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Family Dentistry Serminar
วิจัยทางทันตกรรม 2
Research for Dentistry II

3(0-6-3)
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6
หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001103
001111
005172
005171
243211
421150

ภาคการศึกษาตน
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการดําเนินชีวิต
ชีวิตและสุขภาพ
เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล

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

วิชาชีพทันตแพทย
00xxxx* ศึกษาทั่วไปเลือก
00xxxx* ศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
22
หมายเหตุ *ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
*002126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
*003133 วิถีไทย วิถีทัศน
3(3-0-6)
Thai Way and Vision

001112
003134*
003136*

005173
242103
244104
421151
00xxxx**

004xxx
รวม
หมายเหตุ

003135

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

พะเยาศึกษา
ทักษะชีวิต
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย
ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ
สงเสริมสุขภาพชองปาก
ศึกษาทั่วไปเลือก
กลุมวิชาพลานามัย

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

21
หนวยกิต
* ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
**ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชา
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
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ชั้นปที่ 2

xxxxxx

ภาคการศึกษาตน
กายวิภาคศาสตรของมนุษย 1
กายวิภาคศาสตรของมนุษย 2
จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
คัพภวิทยา
ชีวเคมีการแพทยเบื้องตน
หลักสรีรวิทยา
การเจริญเติบโตของศีรษะและ
ใบหนา
เลือกเสรี

รวม

22

363213
363214
361355
363251
365211
367204
421250

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

361356
363231
363242
366213
421251
421252
xxxxxx
รวม

จุลชีววิทยาทางการแพทย 2

จุลกายวิภาคศาสตร
ประสาทกายวิภาคศาสตร
พยาธิวิทยา
จุลกายวิภาคศาสตรชองปาก

ทันตกายวิภาคศาสตร
เลือกเสรี
22

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

3(x-x-x)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
243261
341366
421310
421311
421312
421313
421330
421331
421332
421333
421350
421314
421351
421315
421352
รวม

ภาคการศึกษาตน
พันธุศาสตรทั่วไป
เภสัชวิทยาพื้นฐาน 1
ทันตกรรมบดเคี้ยว 1
ปริทันตวิทยา 1
พิเคราะหโรคชองปาก 1
พยาธิวิทยาชองปาก
ทันตวัสดุศาสตรและเครื่องมือ
ทางทันตกรรม
ฟนเทียมทั้งปาก 1
ปฏิบัติการฟนเทียมทั้งปาก 1
วิทยาการโรคฟนผุ
ทันตกรรมครอบครัว 1
ชีววิทยาชองปาก 1
ปฏิบัติการทันตกรรมปองกัน
ปฏิบัติการพยาธิวิทยาชองปาก
ชีวสถิติพื้นฐาน
22

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

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

ภาคการศึกษาปลาย
เภสัชวิทยาพื้นฐาน 2
การยศาสตร
ทันตกรรมบดเคี้ยว 2
ปริทันตวิทยา 2
ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
การเตรียมความพรอมกอนขึ้น คลินิก

พิเคราะหโรคชองปาก 2
ทันตรังสี 1
ศัลยศาสตรเบื้องตน
ศัลยศาสตรชองปาก 1
การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล

ทันตกรรมหัตถการ 1
ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1

ฟนเทียมทั้งปาก 2
ปฏิบัติการฟนเทียมทั้งปาก 2
ฟนเทียมบางสวนชนิดถอดได 1
ปฏิบตั ิการฟนเทียมบางสวนชนิดถอดได 1

วิทยาการระบาดชองปาก
ทันตกรรมจัดฟน 1
22

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

ปริทันตวิทยา 3
คลินิกปริทนั ตวิทยา 1
คลินิกทันตรังสี 1
ทันตรังสี 2
ฟนเทียมชนิดติดแนน 1

421415
421434
421435
421436

คลินิกศัลยศาสตรชองปาก 1
ทันตกรรมหัตถการ 2
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1

ปฏิบัติการฟนเทียมชนิดติดแนน 1

ฟนเทียมชนิดติดแนน 2
ปฏิบัติการฟนเทียมชนิดติดแนน 2
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิโล
เฟเซียล

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2

รวม

421510
421511
421512
421513
421514
421515
421516
421530
421531
421532

ชั้นปที่ 4
ตลอดปการศึกษา
2(2-0-4) 421437
2(0-6-0) 421438
1(0-3-0) 421439
2(2-0-4) 421440
1(1-0-2)
1(0-3-0) 421416
1(1-0-2) 421450
1(0-3-0) 421417
1(1-0-2) 421418
421419
2(0-6-0) 421451
2(2-0-4) 421452
2(0-6-0)
1(0-3-0)
35 หนวยกิต

ชั้นปที่ 5
ตลอดปการศึกษา
ทันตกรรมบดเคี้ยว 3
1(1-0-2) 421550
คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว
1(0-3-0) 421551
คลินิกปริทนั ตวิทยา 2
2(0-6-0) 421552
คลินิกทันตรังสี 2
1(0-3-0) 421543
การรักษาพยาธิสภาพในชองปาก 2(2-0-4)
421554
กระดูก ขากรรไกร และใบหนา
2(0-6-0) 421555
คลินิกศัลยศาสตรชองปาก
421559
และแม็กซิโลเฟเซียล
คลินิกพิเคราะหโรคชองปาก 2
1(0-3-0) 421556
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
2(0-6-0) 421557
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต
1(0-3-0) 421558
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ 1
4(0-12-0) 421533
รวม
32 หนวยกิต

วิทยาเอ็นโดดอนต 1
ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต
ฟนเทียมบางสวนชนิดถอดได 2
ปฏิบัติการฟนเทียมบางสวนชนิด
ถอดได 2

ชีววิทยาชองปาก 2
ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟน
รอยโรคของเยื่อเมือกชองปาก
คลินิกพิเคราะหโรคชองปาก 1

อายุรศาสตรทั่วไป
วิจัยทางทันตกรรม 1
ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรม
ครอบครัว

ทันตกรรมจัดฟน 2
คลินิกทันตกรรมจัดฟน 1
ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน
จรรยาบรรณและนิติทันต
วิทยาศาสตร
ระบบงานทันตสาธารณสุข
ทันตกรรมสําหรับเด็ก 1
ทันตกรรมสําหรับเด็ก 2
คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก 1
ภาษาอังกฤษสําหรับทันตแพทย 1

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟน 2
วิทยาเอ็นโดดอนต 2

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

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

คลินิกศัลยศาสตรชองปาก 2
ศัลยกรรมเพื่อการใสฟนเทียม
ทันตกรรมผูสูงอายุ
คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม
การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ 2
ชีววิทยาชองปาก 3
คลินิกทันตกรรมจัดฟน 2
ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน
รวม

ชั้นปที่ 6
ตลอดปการศึกษา
2(0-6-0) 421652
1(1-0-2) 421653
1(1-0-2) 421631
1(0-3-0) 421654
1(1-0-2)
421655
421656
4(0-12-0) 421657
2(2-0-4) 421658
1(0-3-0) 421659
4(0-12-0)
34 หนวยกิต

คลินิกทันตกรรมครอบครัว
คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก 2
ทันตกรรมหัตถการรวมสมัย
นวัตกรรมทางทันตกรรม
ปฏิบัติการโรงพยาบาล
ภาษาอังกฤษสําหรับทันตแพทย 2
ทันตกรรมครอบครัว 2
สัมมนาทันตกรรมครอบครัว
วิจัยทางทันตกรรม 2

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

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
School of Information and Communication
Technology
ประวัติความเปนมาโดยยอ
คณ ะเทค โน โล ยีส ารส น เทศ แล ะก ารสื่ อส าร
กอกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544 ใชชื่อวา กลุมวิชา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สั งกั ด วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปดสอนระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชา
คอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ ป 2545 เปลี่ ย นชื่ อ เป น สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร เปด สอนสาขาวิช า
วิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ป 2550–2551 เป ด สอนเพิ่ ม 3 สาขาวิ ช าคื อ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร และ
ระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ตอมาในป
2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ไดรับการยกฐานะเปน
มหาวิทยาลั ยพะเยา สํา นั กวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงเปลี่ยนชื่อเปน “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร” โดยมีวิสัยทัศนวา “เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร สรา งสรรค อ งค ค วามรู สร า งสานชี วิ ต สู
สากล” และเปดสอนเพิ่ม เติม 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา
วิ ศ วกรรมซอฟต แ วร สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร และสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเคลื่อนที่ เปด หลัก สูต รปริญ ญาตรีคูข นาน 2
หลั ก สู ต ร ได แ ก สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศคู ข นาน
สาขาวิช านิ ติศ าสตร และสาขาวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คูขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่
2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร
2.4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
4.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย

5. ระดับปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณวิชาชีพ
5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร
5.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ พนักงานสนับสนุนระบบงาน
ดานคอมพิ วเตอร นั กวิเคราะห ทางด านธุ รกิจ นักวิเคราะห
และออกแบบระบบ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ นักออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ นักพัฒนาเว็บไซต
บนคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ ผูประกอบการธุรกิจดานโปรแกรม
บนคอมพิวเตอรเคลื่อนที่
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะหและออกแบบ
ระบบงานสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร นัก
ออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล
4. สาขาวิ ช าภู มิสารสนเทศศาสตร นั ก เทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศ นักวิชาการแผนที่และภาพถาย นักวิเคราะหและ
ออกแบบระบบงานทางดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
5. สาขาวิ ชาวิ ท ยาการคอมพิ วเตอร นั ก วิชาการวิท ยาการ
คอมพิวเตอร นักเขียนโปรแกรม วิศวกรซอฟตแวร
6. สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ วเตอร วิ ศ วกรคอมพิ ว เตอร
นักเขียนโปรแกรม นักออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว
7. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร วิศวกรซอฟตแวร นักเขียน
โปรแกรม นักวิเคราะหและพัฒนาระบบ
8. สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมสารสนเทศและการสื่ อ สาร วิ ศวกร
ควบคุ ม ระบบสารสนเทศภายในองค กร วิ ศวกรดู แลระบบ
คอมพิวเตอรและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย นักออกแบบ
งานกราฟก นักออกแบบงานมัลติมีเดีย นักผลิตงานอินเตอร
แอคทีฟและออกแบบเกม นักผลิตงานแอนิเมชั่น
สถานที่ตั้ง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 054-466-6666 ตอ 2319, 2330
โทรสาร 0-5446-6718
E-mail : www.ict@up.ac.th
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

129
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 175

003131
003132

006140
006141

006142

005170

100004
121201
122130
122232

122241

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

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

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

124151
126100
128221
146111

146200

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

122446
122433
221302

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

221433
221490

221491
221492
235012
235013

235031
235032
235034

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

จานวนไม่น้อยกว่า

221303
222230

12

โครงสร้างคอมพิวเตอร์
Computer Organization
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction

หน่วยกิต

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

221413

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

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

221421

221414

221415

221416

235023 การเขียนโปรแกรมบน
อินเทอร์เน็ต
Internet Programming
235024 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming

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

221336

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

3(2-2-5)

3(2-2-5)

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

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

178 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคขู่ นาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต

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

126100
221100
221110
004xxx
รวม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

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

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

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

ชั้นปีที่ 2
100004
122241
146111
235012
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงปฏิบัติ
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
ศึกษาทั่วไปเลือก
ศึกษาทั่วไปเลือก
18

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

005172
124151
146200

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

235031
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
การบัญชีการเงิน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
แนวคิดและการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ
ระบบฐานข้อมูล
ศึกษาทั่วไปเลือก
18

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

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการโดยคอมพิวเตอร์
ธุรกิจอัจฉริยะ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

121201
122232

3(2-2-5)

221335
221390

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

235032
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การเงินธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 1
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิชาเอกเลือก
16

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

ชั้นปีที่ 4
221433
221490
235034
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
17

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
221491 การฝึกงาน
221492 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่)
Bachelor of Science (Mobile Computing Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่)
B.Sc. (Mobile Computing Technology)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

125
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

005170

122140
122446
146271

230111

235011

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

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
Science in Daily Life

3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
89
จานวน
33
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
Structure Programming
การเขียนโปรแกรมบน
อินเทอร์เน็ต
Internet Programming
ระบบฐานข้ อมูล
Database System
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
การเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Entrepreneurship
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to Mobile Computing Technology
ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา 3(2-2-5)
Basic Logic and Problem Solving

235021
235023

235031
241111
247221

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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235012

100482
230212

230221

230222

230223
230313

230314

230324

โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
Data Structures and Algorithms

3(2-2-5)

วิชาเอกบังคับ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0-4)
Information Technology Law
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
เคลื่อนที่
Mobile Computing Architecture
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
ส้าหรับคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
Object Oriented Programming for Mobile
Computing
การเขียนโปรแกรมบน
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 1
Mobile Programming I
รูปแบบการออกแบบโปรแกรม
3(2-2-5)
Software Design Pattern
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เคลื่อนที่
Mobile Operating System
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
3(2-2-5)
สื่อสารไร้สาย
Computer Network and Wireless Communication
การเขียนโปรแกรมบน
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2
Mobile Programming II
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

230325

230326

230391
230421

230492
230493
230494
230495
241335

กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้

230315

กลุ่มวิชาเลือกซอฟแวร์
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
Service Oriented Architechture

จานวน
44
หน่วยกิต
การปฏิสัมพันธ์และจัดการ
3(2-2-5)
เนือ้ หาบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
Mobile Interaction and Content Management
การเขียนโปรแกรมเกมและ
3(2-2-5)
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
Mobile Game & Multimedia Programming
โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 1
1(0-3-2)
Mobile Computing Project I
การตลาดโปรแกรม
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
Mobile Application Marketing
โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2
2(0-4-2)
Mobile Computing Project II
การศึกษาอิสระ *
6 หน่วยกิต
Independent Study
การฝึกงาน *
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics

จานวน

3(2-2-5)

230428

12

ความเป็นจริงเสริมบน
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
Mobile Augmented Reality

หน่วยกิต

3(2-2-5)
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230327

230422

230416
230417

เทคโนโลยีเว็บไซต์บน
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
Mobile Web Technology
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์บน
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
Mobile Electronic Commerce

3(2-2-5)

230429

หัวข้อปัจจุบันทางการเขียน
3(2-2-5)
โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
Current Topics in Mobile Programming

230418

การประมวลผลแบบไร้ขอบเขต
3(2-2-5)
Ubiquitous Computing
หัวข้อปัจจุบันทางด้านระบบ
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
Current Topics in Mobile Computing System

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
Cloud Computing
ความมั่นคงข่ายงานคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
เคลื่อนที่และข่ายงานไร้สาย
Mobile Network and Wireless Network Security

230419

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
005173
235011
241111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 1
17

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

001112
003134
003136
005171
230111
235021

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
ชีวิตและสุขภาพ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่เบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

241335
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
100482 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0-4) 146271
122140 ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
230221 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5) 230212
ส้าหรับคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
235012 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
3(2-2-5) 230222
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x) 230223
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x) 235031
รวม
18
หน่วยกิต 00xxxx
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
รวม
วิชาการ English for Academic Purposes

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่
การเขียนโปรแกรมบน
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 1
รูปแบบการออกแบบโปรแกรม
ระบบฐานข้อมูล
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

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

ชั้นปีที่ 3

230325

ภาคการศึกษาต้น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารไร้สาย
การเขียนโปรแกรมบน
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2
การปฏิสัมพันธ์และจัดการ

247221
xxxxxx
รวม

เนือ้ หาบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
สถิติวิเคราะห์
วิชาเลือกเสรี
18

230313
230314
230324

3(2-2-5)

230326

3(2-2-5)

230391

3(2-2-5)

235023

3(2-2-5)

230xxx

3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

230xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การเขียนโปรแกรมเกมและ
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 1
Mobile Computing Project I
การเขียนโปรแกรมบน
อินเทอร์เน็ต

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

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
122446
230492
230421
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเป็นผู้ประกอบการ
โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2
การตลาดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
14

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
230493 การศึกษาอิสระ *
230494 การฝึกงาน *
230495 สหกิจศึกษา *
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 187

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

129
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

003133

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

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision

3(3-0-6)

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

006140
006141

006142

005170

146131
146200

222120

100482
122140

ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community

3(3-0-6)

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

003135

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

006143

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

006144
006145
006245

3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

241111
241112
247221

222410

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

93
18

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

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

222220
222320

222420

222421

222230

235012
235013

222340
235011

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

235023

235031
235032

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

หน่วยกิต
3(2-2-5)

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

235034

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

235033

จานวน
9
การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงโครงสร้าง

235021

หน่วยกิต
3(2-2-5)

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 191

ด้านประสบการณ์วิชาชีพ
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
222450 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 222451
Professional Training

222321
222322
222330

222332
235022

222323
222324

225471

222422

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

3(2-2-5)

จานวน

6

สหกิจศึกษา
Co-operative Education
จานวนไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

15

หน่วยกิต

เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส
XML and Web Services
เว็บเชิงความหมาย
Sematic Web

3(2-2-5)

235024

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming

3(2-2-5)

221336

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

222331
222430

3(2-2-5)

3(2-2-5)

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

235035

กลุ่มปัญญาประดิษฐ์
การพัฒนาระบบสนับสนุนการ

235015

ปัญญาประดิษฐ์

3(2-2-5)

226463

Artificial Intelligence
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing

3(2-2-5)

3(2-2-5)

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

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
005173
235011
241111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ตรรกะพื้นฐานและการ
แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 1
17

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

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

ชั้นปีที่ 2
122140
146200
235012
235023
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ธุรกิจเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

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

146131
222220
222230
235031
235032
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เว็บเทคโนโลยี
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

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

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการองค์กรและระบบ
สารสนเทศ
แนวคิดและการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ
การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
โครงสร้าง
สถิติวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)

222320

3(2-2-5)

222340
235034

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

2xxxxx
2xxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการโครงการด้าน
ระบบสารสนเทศ
ระเบียบวิธวี ิจัย
ความมั่นคงในระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

ชั้นปีที่ 4
100482
222410
222420
222421
2xxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ร่วมสมัยในองค์กร
หัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
โครงงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
222450 การฝึกงาน
222451 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

130
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

003133

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

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision

3(3-0-6)

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

006140
006141

006142

005170

241111
241321

146111

225120

ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community

3(3-0-6)

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

003135

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

006143

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

006144
006145
006245

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน

94
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต

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

9

247221

จานวน
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)

146131

จานวน
6
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

หน่วยกิต
3(2-2-5)

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

235024

จานวน
6
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming

หน่วยกิต
3(2-2-5)

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

224221
224231
224232

224311
224321
224331

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

224332

224341
224431

224461

224491
224492
224493
224494
หมายเหตุ

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
224131
224312

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

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

จานวนไม่น้อยกว่า

224351

21

หน่วยกิต

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

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

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

224281
224381
224382
224383

224432

224451

3(2-2-5)

224374

3(2-2-5)

224471

3(2-2-5)

224472

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

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

3(2-2-5)

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

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

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

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

001112
005171
005173
224111
224112
225120
0041xx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
การส้ารวจเบื้องต้น
การท้าแผนที่
ระเบียบวิธกี ารเขียนโปรแกรม
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

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

ชั้นปีที่ 2
005172
146111
224231
224211
241321
00xxxx
รวม

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

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

247221
224232

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

224221
224xxx
00xxxx
00xxxx
รวม

3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สถิติวิเคราะห์
การจัดการฐานข้อมูลและฐาน
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
การรับรู้ระยะไกล
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
18

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

ภาคการศึกษาต้น
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
มาตรฐานแผนที่
โฟโตแกรมเมตรี
วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
21

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

146131
224331
224332
224xxx
224xxx
xxxxxx
รวม

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

ชั้นปีที่ 4

224461
224491
224xxx
224xxx

ภาคการศึกษาต้น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน
อินเทอร์เน็ต
การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

รวม

13

224431

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

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

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 201

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

005170

122140
146111

241111
241112

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

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

จานวน
3(3-0-6)

241323

3(2-2-5)

241335
244103

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

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

91

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

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

3(2-2-5)

225495

3(3-0-6)

235011

3(2-2-5)

235012

3(2-2-5)

235014

3(2-2-5)

235015

ขัน้ ตอนวิธี

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

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

235031

1(0-3-2)

235032

2(0-4-2)

235033

6 หน่วยกิต
235035
6 หน่วยกิต

Software Engineering

กลุ่มวิชาเอกเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

225313
225314

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

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

จานวนไม่น้อยกว่า

235023

235024

9

หน่วยกิต

การเขียนโปรแกรมบน
อินเทอร์เน็ต
Internet Programming
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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235022

222220
225342
225443

222230

225361
225496

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส้าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development

3(2-2-5)

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

225471

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

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

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

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 1
18

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

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา

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

ชั้นปีที่ 2
005173
122140
146111
225211
235012
241335
00xxxx
รวม

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

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

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

241323
XXXXXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
แนวคิดของภาษาโปรแกรม
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
โครงสร้าง
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

225492
222321
235015
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม
ปัญญาประดิษฐ์
วิชาเอกเลือก
11

225312
235032
235033

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

225381
225391
235035
247221
XXXXXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สถิติวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

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

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

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

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

001112

133
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

005170

235021
241151
241152
241253
242101

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

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

3(2-2-5)

244101

3(3-0-6)

244102

3(3-0-6)

261101

3(3-0-6)

264202

4(3-3-8)

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

97
30

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

226313

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

226391

226481

226492

226493
226494
235012
235013

235014
235015
235031
235035

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

จานวน

9

หน่วยกิต

226463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing

3(2-2-5)
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226462

226323
226343

226353
226356
226454

226371
226372
226374

เหมืองข้อมูล
gnin MtataD

กลุ่มวิชาเลือกฮาร์ดแวร์
วงจรรวมดิจิทัล
Digital Integrated Circuits
สมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง
Real-time Embedded System

3(3-0-6)

235022

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

3(2-2-5)

226344

3(2-2-5)

226345

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

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

226473

ความมั่นคงอินเตอร์เน็ต
Internet Security

3(3-0-6)

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

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

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
หลักการแก้ปัญหาและการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
19

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

001112
005173
241152
226121
235021
244102
004xxx
รวม

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

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

ชั้นปีที่ 2
001103
005172
226231
226222
235012
241253
00xxxx
รวม

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

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

หมายเหตุ* ให้เลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ (English for Academic)

003134
003136
226232
226241

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6)

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

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

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

3(2-2-5)

226352
226391

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

235015
235035
00xxxx
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงงานด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1
ปัญญาประดิษฐ์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเอกเลือก*
16

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

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนวิชา 226xxx หรือ 235022
เท่านั้น

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
226481 กฎหมายและจริยธรรมทาง
1(1-0-2) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
คอมพิวเตอร์
226493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
226492 โครงงานด้านวิศวกรรม
2(0-6-3) 226494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
คอมพิวเตอร์ 2
รวม
6
หน่วยกิต
2xxxxx วิชาเอกเลือก*
3(x-x-x)
2xxxxx วิชาเอกเลือก*
3(x-x-x)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม
12
หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้เลือกเรียนวิชา 226xxx หรือ 235022 เท่านั้น
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150

004151

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

เกม
Game

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

133
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต

1(0-2-1)

004158

ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

1(0-2-1)

004159

เทนนิส
Tennis

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

005170

242101
241151
241152
241253
241321

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

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

4(3-3-8)

241335

3(3-0-6)

244101

3(3-0-6)

244102

3(3-0-6)

264202

3(2-2-5)

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

97
30

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

227111
227212
227221
227231
227313
227314
227315

227316

227324

227351

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

227322
227391
227417

227423

227492
235011
235012
235014
235021
235031

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

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

จานวนไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

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

222220
224131
227341

227493

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

235022

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

235015

ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence

227494

จานวน
สหกิจศึกษา*
Co-Operative Education

3(2-2-5)

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

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

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการด้าเนินชีวิต
ตรรกะพืน้ ฐานและการแก้ปัญหา
แคลคูลัส 1
ฟิสิกส์ 1
19

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

001103
001112
227111
235021
241152
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
19

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

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

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะชีวิต
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
แคลคูลัส 3
หลักเคมี
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19

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

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

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์
ความต้องการซอฟต์แวร์
คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
ระบบฐานข้อมูล
พีชคณิตเชิงเส้น 1
18

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

225130
227315
227316
227391
235014
264202
xxxxxx
รวม

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

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

ชั้นปีที่ 4
227417
227423
227492
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การทวนสอบและตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์
จริยธรรมและกฏหมายส้าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
วิชาเลือกเสรี
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
15

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
227493 ฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
227494 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร)
: Bachelor of Engineering (Information and Communication
Engineering)
: วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร)
: B.Eng. (Information and Communication Engineering)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

133
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 223

004152
004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

005170

228203

228307

235021
241151

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

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง
3(2-3-6)
241152
วิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร
241253
Circuit Analysis Information and Communication
Engineering
242101
เครื่องมือทางวิศวกรรม
2(1-3-4)
สารสนเทศและการสื่อสาร
244101
Information and Communication Engineering
Tools
244102
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5)
Structure Programming
264202
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I

จานวนไม่น้อยกว่า
97
จานวน
32
แคลคูลัส 2
Calculus II
แคลคูลัส 3
Calculus III
หลักเคมี
Principles of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II
สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
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วิชาเอกบังคับ
226111 หลักการแก้ปัญหาและการ
2(1-2-3)
เขียนโปรแกรม
Principles of Problem Solving and Basic
Programming
228201 วิศวกรรมสารสนเทศและการ
3(2-3-6)
สื่อสารเบื้องต้น
Principles of Information and Communication
Engineering
228202 วงจรดิจิทัลและตรรกะ
3(2-3-6)
Digital and Logic Circuit
228204 การสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
Data Communications
228301 หลักการระบบการสื่อสาร
3(3-0-6)
Principles of Communication Systems
228302 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-6)
ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Electronic Analysis Information and
Communication Engineering
228303 ทฤษฎีการสื่อสารดิจิทัล
3(2-3-6)
Digital Communication Theory
228304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
3(2-3-6)
จัดการ
Computer Network and Administration
228305 ไมโครโพรเซสเซอร์และ
3(2-3-6)
ไมโครคอนโทรเลอร์
Microprocessors and Microcontroller
228306 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-3-6)
Digital Signal Processing
228308 โครงงานด้านวิศวกรรม
1(0-3-2)
สารสนเทศและการสื่อสาร 1
Information and Communication Engineering
Project I

228401

228402

228403

228404
228405
235012
235014
235031
235034

235035

หน่ วยกิต
จานวน
59
การจัดการเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Information Technology Management
การวิเคราะห์และออกแบบ
3(2-3-6)
ระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design
โครงงานด้านวิศวกรรม
2(0-6-3)
สารสนเทศและการสื่อสาร 2
Information and Communication
Engineering Project II
ฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี 3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Systems
ความมั่นคงในระบบ
3(2-3-6)
คอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
Security in Computer Systems and Networks
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering

หมายเหตุ * ให้ นิสิตเลือกเรี ยนเพียง 1 รายวิชา
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228501

228502

228503

228601
228602
228603

228701

228702

228703

วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
การสื่อสารทางแสงและ
3(2-3-6) 228504
เครือข่าย
Optical Communication and Network
ระบบสารสนเทศส้าหรับโครงข่าย 3(3-0-6) 228505
โทรคมนาคม
Telecommunication Network Information
Systems
โครงข่ายสารสนเทศไร้สาย
3(2-3-6)
Wireless Information Networks
กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมโทรคมนาคม
โทรคมนาคมมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
Multimedia Telecommunications
การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
Satellite Communications
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
3(3-0-6)
Mobile Telephone Systems
กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การจัดการบริหารศูนย์
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์
Computer Center Management
คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ
3(2-3-6)
และการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
3(3-0-6)
Expert Systems

228604
228605

228704
228705

จานวน

6

หน่ วยกิต

วิธีการค้านวณทาง
3(2-3-6)
คอมพิวเตอร์
Computational Methods
หัวข้อปัจจุบันทางด้าน
3(3-0-6)
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Current Topics in Information and
Communication Engineering

การสื่อสารบรอดแบรนด์
3(3-0-6)
Broadband Communications
หัวข้อปัจจุบันทางด้าน
3(2-3-6)
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Current Topics in Telecommunication
Engineering

การออกแบบระบบเครือข่าย
3(2-3-6)
Internetworking Design
หัวข้อปัจจุบันทางด้าน
3(3-0-6)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Current Topics in Computer Engineering
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228801
228802
228803
228804

กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า
พืน้ ฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6) 228805
Principle of Electromagnetic Fields
วิศวกรรมสมองกลฝังตัว
3(2-3-6)
Embedded System Engineering
วิศวกรรมหุ่นยนต์
3(2-3-6) 228806
Robotics Engineering
เซ็นเซอร์และการตรวจจับ
3(2-3-6)
สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
Sensors and Transducers Noise in Electronic
Systems

หัวข้อปัจจุบันทางด้าน
3(3-0-6)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Current Topics in Electronic Engineering
หัวข้อปัจจุบันทางด้าน
3(3-0-6)
วิศวกรรมไฟฟ้า
Current Topics in Electrical Engineering

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005173
226111
241151
242101
244101
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะชีวิต
หลักการแก้ปัญหาและการ
เขียนโปรแกรม
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
19

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

001112
005171
005172
235021
241152
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการด้าเนินชีวิต
การเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
228201 วิศวกรรมสารสนเทศและการ
3(2-3-6)
ท้องถิ่น*
สื่อสารเบื้องต้น
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
228202 วงจรดิจิทัลและตรรกะ
3(2-3-6) 228203 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง
3(2-3-6)
241253 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x) 228204 การสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x) 264202 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
รวม
18
หน่วยกิต 235012 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี 3(2-2-5)
หมายเหตุ *ให้เลือกเรียนวิชา 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
วิชาการ (English for Academic Purposes)
รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
หลักการระบบการสื่อสาร
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมสารสนเทศและ
การสื่อสาร
228303 ทฤษฎีการสื่อสารดิจิทัล
228304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
จัดการ
235014 ระบบปฏิบัติการ
235035 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
รวม
18
228301
228302

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

228305
228306
228307

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

228308
235031
228xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรเลอร์
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
เครื่องมือทางวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร
โครงงานด้านวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร 1
ระบบฐานข้อมูล
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
228401 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
228402 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ
228403 โครงงานด้านวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร 2
235034 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
228xxx วิชาเอกเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
17

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
228404 ฝึกงาน
6 หน่วยกิต
228405 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

005170

128221
146200

229102

229112
229113

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

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

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

229221

229323
229324

229391

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

229111

229201

229211
229213

229214

229222
229223

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

229311

229312

229321
229322
229392
229411
229492

229493
229494

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

หมายเหตุ ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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วิชาเอกเลือก
จานวน
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาต่อไปนี้ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

229325
229326
229327

229313
229314
229315

229316
229326

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

หน่วยกิต

235013

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

229327

อินเตอร์แอคทีฟกับดิจิทัล
คอนเทนต์
Interactive Digital Content

3(2-2-5)

3(2-2-5)

229328

3(2-2-5)

3(2-2-5)

229413

การสร้างดิจิทัลวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์
Digital Visual Effect
การสร้างสรรค์ภาพยนตร์
เบื้องต้น
Basic Film Production

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

12

3(2-2-5)

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

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

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

005171

ชีวิตและสุขภาพ

3(2-2-5)

005172
229101

การจัดการด้าเนินชีวิต
การวาดเส้นพืน้ ฐานส้าหรับ
กราฟิกและมัลติมีเดีย
ประวัติศาสตร์กราฟิกและ
มัลติมีเดีย
18

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

229111
รวม

3(3-0-6)
หน่วยกิต

001112

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา

003134

อารยธรรมและภูมิปัญญา

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

ท้องถิ่น*
003136
004xxx
005173
229102

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

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

229222
229223

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

รวม

18

128221
146200
229213
229214

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
229312
229321
229322
00xxxx
229xxx
xxxxxx
รวม

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

3(2-2-5)

229311

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

229323
229324
229391
229392
229xxx
229xxx
รวม

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

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

ชั้นปีที่ 4
229411
229492
229xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิกและมัลติมีเดีย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
12

ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2-5) 229493 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
3(2-2-5) 229494 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
3(x-x-x) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
3(x-x-x)
หน่วยกิต

คณะนิติศาสตร
School of Law
ประวัติความเปนมาโดยยอ
ในปงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา
เขตสารสนเทศ พะเยา มีก ารพัฒ นาโครงสรางทางการ
บริ ห ารแล ะก ารเป ด ส อน หลั กสู ต รต า ง ๆ เพื่ อ ให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลกับความตองการดาน
การศึ ก ษาของเยาวชน และได เ ป ด รั บ นิ สิ ต สาขาวิ ช า
นิติศาสตรเปนครั้งแรก โดยสํานักวิชาศิลปศาสตร
ตอมาในป งบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติ ศาสตร
ไดแ ยกตั วจากสํานั กวิชาศิ ลปศาสตร ตอ มาไดยกฐานะ
เป น คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแตป พ.ศ.
2553 จนถึงปจจุบนั
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เปนหนวยงาน
ที่ มุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให เป น ผู มี ค วามรู ความสามารถทาง
ก ฎ ห ม า ย ร ว ม ทั้ งจ ะ ต อ งเป น นั ก นิ ติ ศ า ส ต ร ที่ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ มี คุณ ธรรมและมีความรับ ผิดชอบ
ต อ สั งคม ทั้ งนี้ มุ งหวั งเพื่ อ ให บั ณ ฑิ ต ที่ สํ าเร็จ การศึ ก ษา
สามารถรับใชสังคม เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนบน
อยางมีคุณภาพ
หลักสูตรคณะนิติศาสตร
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. อาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
1.1 นิติกร ปลัดอําเภอ ปลัดเทศบาลฯ
1.2 นักกฎหมายในหนวยงานของเอกชน
1.3 ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
1.4 ทนายความ
1.5 ตํารวจ พนักงานสอบสวน เจาหนาที่สอบสวนคดี
1.6 อนุญาโตตุลาการ
1.7 ตุลาการศาลปกครอง
1.8 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย

2. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได หลังจากสอบไดเนติบัณฑิไทย
2.1 อัยการ
2.2 ผูพิพากษา
สถานที่ตั้ง
คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท 0-5446-666 ตอ 1350
โทรสาร 0-5446-6719
E-mail : law.up@up.ac.th
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

142
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

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

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

003133
003135

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

100100
100101
100102
100103
100104
100200
100201

100202

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

006143
006144
006145
006245

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

3(3-0-6)

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

100208
100209
100210
100300
100301
100302
100303
100304

100305

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

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

3(2-2-5)

242 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

100203

100204
100205
100206

100207

100310
100311
100312
100313

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

100306
100307

100400
100401

3(2-2-5)

100410

3(2-2-5)

100411

3(3-0-6)

100412

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

3(2-2-5)

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

หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(2-0-4)

3(2-2-5)

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

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

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
14
หน่วยกิต
นิสิตต้องลงเรียนรายวิชาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชารวมกันก็ได้ ให้ครบ จ้านวน 14
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

100420

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

100425
100426
100427

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

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

100422

100423

100424

100440

100441

100442
100443
100444
100445

100460
100461
100462

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

100428

100429
100430

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

100466
100467

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

2(2-0-4)

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

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

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

100470

100471

100472

สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ
Seminar on International Law
กฎหมายพาณิชย์นาวี
Maritime Law
กฎหมายอากาศ
Air Law

2(0-4-2)

100468

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง

2(2-0-4)

100469

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

2(2-0-4)

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

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

100473
100474

100480
100481
100482
100483
100484

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
Criminology and Penology
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
Economic Crimes

2(2-0-4)

100479

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

2(2-0-4)

สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)
100489 การบริหารจัดการและการใช้
2(2-0-4)
Intellectual Property Law
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
กฎหมายโทรคมนาคม
2(2-0-4)
Intellectual Property Management and
Telecommunication Law
Commercialization
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)
100490 กฎหมายคุม้ ครองภูมิปัญญา
2(1-2-3)
Information Technology Law
ท้องถิ่น ศิลปะและการแสดงออกทาง
กฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 2(2-0-4)
วัฒนธรรม
Electronic Commerce Law
Law on Traditional Knowledge, Arts and
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)
Cultural Expression Protection
กับอินเทอร์เน็ต
100491 กฎหมายคอมพิวเตอร์และ
2(2-0-4)
Intellectual Property Law Related to the Internet
กฎหมายแผนภูมิวงจรรวม
Computer Law and Integrated Circuit Law
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100485

100486

100487

100488

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

100492

100493

100494

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

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

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

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

001112
005172
005173
100102
100103
100104
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายทรัพย์สิน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
17

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

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

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

100205
100206

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

100207
100208
100209
100210
00xxxx
รวม

3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

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

ชั้นปีที่ 3

100310
00xxxx

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายมรดก
ตราสารเปลี่ยนมือ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง
ภาษาอังกฤษส้าหรับนักกฎหมาย 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

รวม

21

100300
100301
100302
100303
100304

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

100305
100306
100307
100311
100312
100313
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล
ภาษาอังกฤษส้าหรับนักกฎหมาย 2
กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแรงงาน
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
นิติปรัชญา
ว่าความและศาลจ้าลอง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
14

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

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

หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4

100410
100412
1004xx
1004xx
1004xx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
16

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

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

คณะพยาบาลศาสตร
School of Nursing
ประวัติความเปนมาโดยยอ
วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2538 คณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ
เห็ น ชอบ ให จั ด ตั้ ง วิท ยาเขตมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรขึ้ น ที่
จังหวัดพะเยา และตอมาวันที่ 8 ตุลาคม 2539 เปลี่ยนชื่อ
เปน มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา
เขตสารสนเทศพะเยา ได จัด ตั้ งสํ านั ก วิชาวิท ยาศาสตร
สุขภาพขึ้นอีก 1 สํานักวิชา ประกอบดวย 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิ ชาพยาบาลศาสตร และสาขาวิ ชาบริ บ าลเภสั ช
กรรม โดยเปดรับนิสิตรุนแรก ในปการศึกษา 2546
ปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ได ย กเลิ ก สํ า นั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร
สุขภาพ โดยใหจัดตั้งแยกเปน 2 สํานักวิชา คือ สํานักวิชา
พยาบาลศาสตรและสํานักวิชาเภสัชศาสตร
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการขอรับรอง
จัด ตั้ ง เป น สถาบั น การศึ ก ษาการพยาบาลและการผดุ ง
ครรภขึ้นใหมตอ สภาการพยาบาล และไดรับการรับรอง
จากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549
พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ไดยกฐานะ
เป น ม ห าวิ ท ย าลั ย ใน กํ ากั บ ขอ งรั ฐ ภ าย ใต ชื่ อ ว า
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงยกฐานะจากสํานักวิชาพยาบาล
ศาสตรเปนคณะพยาบาลศาสตร
หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. พยาบาลวิ ช าชี พ ในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพทุ ก ระดั บ
(ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ)
2. พยาบาลวิชาชีพประจําในโรงเรียน/ สถาน
ประกอบการอื่นๆ
3. ประกอบอาชีพอิสระดานการพยาบาลและผดุงครรภ

4. อาจารยพยาบาลประจําสถาบันการศึกษา
พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ: ศึกษาตอระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
สาขาการพยาบาลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สถานที่ตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 0-5446-6666 ตอ 3257
โทรสาร 0-5446-6713
E-mail : nurse@up.ac.th
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

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

003134

004150
004151
004152
004153
004154

:
:
:
:

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

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

143
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

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

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

003133
003135

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

341334
146200
301100
243211
361203

301101
301102

301103

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

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

006143
006144
006145
006245

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)

363218

3(3-0-6)

365212

3(3-0-6)

366213

3(3-0-6)

367200

3(2-3-6)

368200

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

301322
301332
301333
301334

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

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)

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

หน่วยกิต
2(2-0-4)

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

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

301105

301106

301207
301211

301214

301221
301231
301241

301161

301308
301309
301312

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

301342

301351
301353

301355
301362
301400
301413

301416

301443
301452
301454

301456
301463
301464

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

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

301465

ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
Professional Nursing Practice

3(0-12-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

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

1(0-2-1)

341334
365212

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

หน่วยกิต

รวม

21

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

001112
005173
301100
301101
301105
301161

301102

301103
301106
รวม

ภาคฤดูร้อน
การให้ความรู้ทางสุขภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
พยาบาล
การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
แนวคิดพืน้ ฐานและหลักการ
พยาบาล 3
6

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

2(1-2-3)

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

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

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

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
301211
การพยาบาลมารดาทารก
2(2-0-4)
และการผดุงครรภ์ 1
301221 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1 2(2-0-4)
301241 การพยาบาลสุขภาพจิตและ
2(2-0-4)
จิตเวช 1
366213 พยาธิวิทยา
3(2-3-6)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป* (เลือก)
3(x-x-x)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3(x-x-x)
xxxxxx
เลือกเสรี 2
3(x-x-x)
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ English for Academic Purposes
146200

301207
301214
301231
รวม

ภาคฤดูร้อน
ปฏิบัติการพยาบาล 1
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 1
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 1
4

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

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

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

301309
301333
301351
301353

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

รวม

301334
301342
301355
รวม

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

ภาคฤดูร้อน
การพยาบาลผูส้ ูงอายุ
การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 2
การรักษาโรคเบื้องต้น
6

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

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
301400
301413
301443
301452
301463
รวม

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

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

301416
301454

2(0-8-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
หน่วยกิต

301456
301464
301465
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 3
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 2
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
สัมมนา
ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
9

2(0-8-4)
2(0-8-4)
1(0-4-2)
1(0-2-1)
3(0-12-6)
หน่วยกิต
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คณะแพทยศาสตร
School of Medicine
ประวัติความเปนมาโดยยอ
มหาวิทยาลัยพะเยา เปนมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึก ษา มุงเน นการพั ฒ นาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูงในทุกดาน เปนศูนยรวมแหงวิทยาการตางๆ ที่มี
คุณ คาตอมวลมนุษยโดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน คื อ พะเยา แพร น า น เชี ย งราย ลํ า ปาง และ
แมฮองสอน ที่ประชากรประสบปญ หาภาวะยากจน ปญหา
ดานสุขภาพและดานสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญในการชักนําให
เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ชวยบรรเทาและขจัดปญหาดังกลาว
ดังนั้น มหาวิทยาลัยพะเยา จึงไดจัดใหมีการเรียนการสอน
หลัก สูต รสาธารณสุ ขศาสตรบัณ ฑิ ตในปก ารศึกษา 2550
และจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิ ชาสาธารณสุข ศาสตร และสาขาวิ ชาอาชี วอนามั ย
และความปลอดภั ย ในป ก ารศึ ก ษา 2551 โดยสั ง กั ด ใน
คณะสหเวชศาสตร ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา ง
การบริห าร โอนยา ยมาสั งกัดคณะแพทยศาสตรนั บตั้ งแต
วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เปนตนมา และจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณ ฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาวิชาเวชกิ จ ฉุกเฉิ นในป การศึกษา 2554 และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมสุขภาพ ในป
การศึกษา 2555 ตามลําดับ
หลักสูตรคณะแพทยศาสตร
1. หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต
2. หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4.1 สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
4.2 สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
4.3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
4.4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต
แพทยแผนจีน อาจารยในมหาวิทยาลัย นักวิจัย
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการทั่วไป

หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
อาจารย / นั ก วิ ช าการ / นั ก วิ จั ย ทางด า นการแพทย
แผนไทยประยุกต ในสถาบันการศึกษา ที่เปดสอนหลักสูตร
การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต หรือองคกรอื่น
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เป น แพทย ใ นสถานพยาบาลของรั ฐ เอกชน และ
สถาบัน/สํานัก/หนวยงานดานการแพทยและสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
1. นักวิชาการสาธารณสุข, นักสงเสริมสุขภาพ
2. นักจัดการระบบบริการดานสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
เป น เวชกิ จ ฉุ ก เฉิ น (Emergency Medical TechnicianParamedic) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการดู แ ลช ว ยเหลื อ บริ บ าลผู
เจ็ บ ปว ยฉุ ก เฉิน ณ จุ ด เกิ ด เหตุ แ ละระหว า งนํ า ส งในภาวะ
ปกติ แ ละสาธารณภั ย ในสถานพยาบาลของรั ฐ เอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถาบัน/ สํานัก/ หนวยงาน
ดานการแพทยฉุกเฉิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
1 กลุมวิชาอนามัยชุมชน
1.1 นักวิชาการสาธารณสุข, นักพัฒนาดานสุขภาพ
เปนตน
2 กลุมวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1 นักวิชาการสิ่งแวดลอม ,นักสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
นักอนามัยสิ่งแวดลอม เปนตน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค
นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปนตน
สถานที่ตั้ง
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 0-5446-6666 ตอ 3313-8
โทรสาร 0-5446-6698
E-mail : medicineup2014@gmail.com
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หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

193
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

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

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

003133
003135

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 261

006140
006141

006142

005170

146200

242101
242141
243101
244105
322103
322201
322215

322309

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

006143
006144
006145
006245

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)

328311
328412

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

จานวนไม่น้อยกว่า 157
หน่วยกิต
จานวน
55 หน่วยกิต
กฎหมายและจรรยาบรรณ
2(2-0-4)
Laws and Ethics
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6)
Immunology
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
พยาธิวิทยา
3(2-3-6)
Pathology
สรีรวิทยา
4(3-3-8)
Physiology
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328211

328121

328220
328221
328222

328320
328321
328322
328323
328324
328325
328326
328327
328328

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

328420

328421

328422
328423
328424
328425

328426

328427

328428
328429

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

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

328531

จานวน
30 หน่วยกิต
ฝึกงานทางคลินิก 2
15 หน่วยกิต
Clinical Work Practice II

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

142211
142212
142213
142362
142363

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

3(2-2-5)

142464

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

142466

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

หมายเหตุ * กรณีท่นี ิสิตมีผลการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ส่วนนิสิตที่จะส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
จะต้องมีผลการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลาง HSK ได้ระดับ 5
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แผนการศึกษา
ชั้นปีปรับพื้นฐาน
142111
142121
142231
142241
142301
รวม

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

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

142112
142122

3(2-2-5)

142232

3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

142303
142341
รวม

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

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

ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
242101
243101
244105
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการด้าเนินชีวิต
หลักเคมี
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
กลุ่มวิชาพลานามัย
20

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

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พะเยาศึกษา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
242141
เคมีอนิ ทรีย์
322103 จิตวิทยาทางการแพทย์
รวม
19
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001112
003134*
003136*
005171
005173
146200

142211
142213
328121
รวม

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
การแปลภาษาจีน 1
ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา
การแพทย์แผนจีน
3(6)

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

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

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1 2(2-0-4)
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
สรีรวิทยา
4(3-3-8)
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
21(3)
หน่วยกิต

341334
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 1
อายุรกรรมทางการแพทย์
แผนปัจจุบัน
ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
พยาธิวิทยา
แพทย์แผนจีนกับระบบ
สุขภาพไทย
การตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์แผนจีน
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
21

3(3-0-6)
หน่วยกิต

142464
142465
142466
รวม

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฟังภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน
การพูดภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน
การอ่านภาษาจีนส้าหรับแพทย์จีน
0(9)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

322201
322215
365211
366213
328211
328222

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

ชั้นปีที่ 3
142362

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1

3(2-2-5)

1423163

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2

3(2-2-5)

322309

บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 2

2(1-2-3)

328323

ต้ารับยาจีน 1

3(3-0-6)

361351

วิทยาภูมิคุ้มกัน

3(2-3-6)

328324

ต้ารับยาจีน 2

3(3-0-6)

328311

กฎหมายและจรรยาบรรณ

2(2-0-4)

328325

ทุยหนา 1

2(1-2-3)

328320

ฝังเข็มและการรมยา 1

3(3-0-6)

328326

ทุยหนา 2

3(2-2-5)

328321

เภสัชวิทยาจีน 1

4(4-0-8)

328327

ฝังเข็มและการรมยา 2

2(1-2-3)

328322

เภสัชวิทยาจีน 2

3(3-0-6)

328328

ฝังเข็มและการรมยา 3

3(2-2-5)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

3(x-x-x)

xxxxxx

เลือกเสรี

3(x-x-x)

หน่วยกิต

รวม

รวม

20(3)

19(3)

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
328420

ภาคการศึกษาต้น
กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์

3(0-6-3)

แผนจีน

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย

3(2-2-5)

328425

จักษุทางการแพทย์แผนจีน

2(2-0-4)

328426

โรค หู คอ จมูกทาง

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

328421

คัมภีร์โบราณทางการแพทย์

328422

แผนจีน
โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน

4(4-0-8)

328428

การแพทย์แผนจีน
สัมมนา

328423

อายุรกรรมแพทย์จีน 1

5(3-6-9)

328427

สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน

4(2-4-6)

328424

อายุรกรรมแพทย์จีน 2

5(3-6-9)

328429

อายุรกรรมภายนอกทาง

4(4-0-8)

xxxxxx

การแพทย์แผนจีน
เลือกเสรี

3(x-x-x)

รวม

21

4(4-0-8)

328412

หน่วยกิต
รวม

19

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
328530
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ฝึกงานทางคลินิก 1
15

15 หน่วยกิต
หน่วยกิต

328531
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ฝึกงานทางคลินิก 2
15

15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

148
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

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

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

003133
003135

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

242103
243101
244103
247111
321232
321233

321323
321331
321334

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

006143
006144
006145
006245

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

3(3-0-6)

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

321335
322302

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

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

พฤกษศาสตร์การแพทย์
Medical Botany
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
พยาธิวิทยา
Pathology
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

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

321241
321242

321251
321252

321261
321262

321371

321381
321482

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

2(1-2-3)

321343

2(1-2-3)

321344

2(2-0-4)

321353

2(2-0-4)

321354

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

321363
321364

จานวน
56
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

หน่วยกิต
3(2-2-5)

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

3(2-2-5)

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

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

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

2(2-0-4)

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

321483
321484

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

กลุ่มวิชาบูรณาการ
การฝึกงาน
Professional Training

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย
1(X-X-X)
รวม
18
หน่วยกิต
*
ให้
น
ิ
ส
ิ
ต
เลื
อ
กเรี
ย
นเพี
ย
ง
1
รายวิ
ช
า
หมายเหตุ
001103
001111
003134

001112
005171
005172
005173
244103
321111
365222
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ฟิสิกส์เบื้องต้น
บทน้าทางการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
ชีวเคมีพื้นฐาน
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
1(1-0-2)
3(2-3-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
321241
321251
321261
361203
363218
367200
00XXXX
00XXXX
รวม
หมายเหตุ

ภาคการศึกษาต้น
เภสัชกรรมแผนไทย 1
2(1-2-3)
เวชกรรมแผนไทย 1
2(2-0-4)
หัตถเวชกรรมแผนไทย 1
2(1-2-3)
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(3-2-6)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก *
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
21
หน่วยกิต
* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 English for
Academic Purposes ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

321232
321233
321242
321252
321262
324322
341211
366213
00XXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
อาการวิทยาและการ
วินิจฉัยโรค
การสืบค้นและการดูแลรักษา
ในเวชศาสตร์ทั่วไป
เภสัชกรรมแผนไทย 2
เวชกรรมแผนไทย 2
หัตถเวชกรรมแผนไทย 2
การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผูป้ วุ ยเบื้องต้น 1
พฤกษศาสตร์การแพทย์
พยาธิวิทยา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
22

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

ชั้นปีที่ 3
321323
321331
321334
321343
321353
321363
321371
รวม

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

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

247111
321335
321344
321354
321364
321381
322302
รวม

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

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

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย
ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
21

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

ภาคการศึกษาปลาย
321493 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
6
รวม
หน่วยกิต
หมายเหตุ *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

274 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

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

002121

002122
002123

003131
003132
003134

:
:
:
:

แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine
พ.บ.
M.D.
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า

3(2-2-5)

001113

251
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
12
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

หน่วยกิต
3(2-2-5)

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

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

002125
002126

003135

6

3(2-2-5)

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

005170
005171

006140
006141

006142

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

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005172

3(3-0-6)

005173

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

006143
006144
006145
006245

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

หน่วยกิต
1(0-2-1)

จานวน
8
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

หน่วยกิต
3(2-2-5)

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

2(1-2-3)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
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242106
245105
322101
322102
322201
322202
322203
322204

322205
322206

322207
322208
322209
322210
322211

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

322303

322304

322305

322306

322307

322308
322309
322310
322311
322312
322313
322314

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

322401

322402

322403

322404

322405

322406
322407

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

322315
322316
322317
322508

322503

322504
322505
322506
322507

322601

322602

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

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

322502

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

322603

322604
322605
322606
322607

สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่
8(0-16-8)
และผูส้ ูงอายุ 4
Health and Diseases of Adult and
Elderly lV
สุขภาพและโรคของสตรี 4
6(0-12-6)
Health and Diseases of Women lV
การดูแลผูป้ วุ ยผ่าตัด 5
8(0-16-8)
Perioperative Care V
การดูแลผูป้ วุ ยผ่าตัด 6
2(0-4-2)
Perioperative Care Vl
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
4(0-8-4)
ศาสตร์ 2
Emergency and Forensic Medicine lI

วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียน กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือ รายวิชาเลือกของ
คณะแพทยศาสตร์อ่นื ทัง้ นี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยพะเยา
322701 จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
322712 วิสัญญีวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Psychiatry
General Anesthesiology
322702 อายุรศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
322713 พยาธิวิทยาประยุกต์
3(0-6-3)
General Internal Medicine
Applied Pathology
322703 ศัลยศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
322714 วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
3(0-6-3)
General Surgery
พืน้ ฐานและระบบสาธารณสุข
322704 กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
Research in Basic Medical Science and
General Pediatrics
Health System
322705 สูติศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
322715 วิจัยครอบครัว
3(0-6-3)
General Obstetrics
Family Research
322706 นรีเวชวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
322716 เวชปฏิบัติครอบครัว 1
3(0-6-3)
General Gynecology
Family Practice 1
322707 รังสีวินิจฉัย
3(0-6-3)
322717 เวชปฏิบัติครอบครัว 2
3(0-6-3)
Diagnostic Radiology
Family Practice II
322708 รังสีวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
322718 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเวชปฏิบัติ
3(0-6-3)
General Radiology
Practice in Rehabilitation
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322709
322710
322711

อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
Orthopedics Trauma
จักษุวิทยาทั่วไป
General Ophthalmology
โสต ศอ นาสิก วิทยาทั่วไป
General Otolaryngology

3(0-6-3)

322719

3(0-6-3)

322720

ประวัติทางการแพทย์
History of Medicine
การแพทย์ที่มีความเป็นมนุษย์
Humanized Medicine

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

3(0-6-3)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
002121
002123
005170
005172
245105
322101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
พฤติกรรมมนุษย์
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
การพัฒนาพืน้ ฐานวิชาชีพแพทย์ 1
19(16-6-35)

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

001103
001112
006144
005173
0041XX
242106
322102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อาหารและวิถีชีวิต
ทักษะชีวิต
วิชาพลานามัย
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
การพัฒนาพืน้ ฐานวิชาชีพ
แพทย์ 2
18(12-13-30)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
4(3-3-7)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

หมายเหตุ Module 1 เรียนวิธีการเรียนรู้ (How to Learn) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนตามหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต และ Module 2 เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งจัดการเรียนการสอนก่อนเรียนชั้นปีท่ี 1
จนถึงปีที่ 2

.
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5) XXXXXX
บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 1
2(1-2-3) 322208
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชีววิทยาของเซลล์และเนือ้ เยื่อ
2(1-2-3) Module 5
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
4(2-4-6) 322209
บทน้าสู่กายวิภาคศาสตร์และ
2(1-2-3) 322210
สรีรวิทยา
322211
Module 4 โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 1
Module 6
322205 ระบบประสาท 1
3(1-4-4)
322212
322206 ระบบผิวหนัง กล้ามเนือ้ และ
3(1-4-4)
322213

001113
322201
Module 3
322202
322203
322204

322207
รวม

โครงกระดูก 1
ระบบต่อมไร้ท่อ 1
21(10-22-31)

2(1-2-3)
หน่วยกิต

322214
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
การพัฒนาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3(1-4-4)
แพทย์ 3
โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 2
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1
3(1-4-4)
ระบบหายใจ 1
2(1-2-3)
ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
3(1-4-4)
โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 3
ระบบทางเดินอาหาร 1
2(1-2-3)
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1
3(1-4-4)
ระบบสืบพันธุ์ 1
22(X-X-X)

3(1-4-4)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การพัฒนาพืน้ ฐานวิชาชีพแพทย์ 4 3(1-4-4) 322309
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x) Module 9
322310
ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าที่ 1
หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
3(1-4-4) 322311
หลักพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ 3(1-4-4) 322312
หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
2(1-2-3) 322313
ทางการแพทย์
Module 10
322314
Module 8 ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าที่ 2
322305 หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(1-4-4)
ทางการแพทย์
322315
322306 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์และโรคติดเชือ้ 2(1-2-3) 322316
322307 ความผิดปกติทางเมตตาบอลิ
1(1-0-2) 322317
ซึมและโภชนาการ
รวม
322308 ระบบทางเดินอาหาร 2
2(1-2-3)
รวม
22(x-x-x)
หน่วยกิต
322301
xxxxxx
Module 7
322302
322303
322304

Module11
322401
322402
322403
322404
322405
322406
322407
322408
322409
322410
322411
รวม

ชั้นปีที่ 4
Clinical Approach I
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 1
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 2
เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 1
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ 1
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ 2
สุขภาพและโรคของสตรี 1
สุขภาพและโรคของสตรี 2
การดูแลผูป้ วุ ยผ่าตัด 1
การดูแลผูป้ วุ ยผ่าตัด 2
จิตเวชศาสตร์
วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน
44(20-48-64)

ภาคการศึกษาปลาย
บทน้าเวชศาสตร์คลินิก 2
2(1-2-3)
ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าที่ 3
ระบบเลือด
2(1-2-3)
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2
2(1-2-3)
ระบบหายใจ 2
2(1-2-3)
ระบบต่อมไร้ท่อ 2
2(1-2-3)
ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าที่ 4
ระบบผิวหนัง กล้ามเนือ้ และ
2(1-2-3)
โครงกระดูก 2
ระบบประสาท 2
2(1-2-3)
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2
2(1-2-3)
ระบบสืบพันธุ์ 2
2(1-2-3)
18(9-18-27)
หน่วยกิต

4(4-0-8)
4(0-8-4)
4(1-6-5)
4(4-0-8)
4(0-8-4)
4(4-0-8)
4(0-8-4)
4(4-0-8)
4(0-8-4)
4(2-4-6)
4(1-6-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
Module 12
322501
322502
322503
322504
322505
322506
322507
322508
xxxxxx
xxxxxx
รวม

Clinical Approach II
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3
เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 2
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ 3
สุขภาพและโรคของสตรี 3
การดูแลผูป้ วุ ยผ่าตัด 3
การดูแลผูป้ วุ ยผ่าตัด 4
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 1
ภาษาอังกฤษส้าหรับวิชาชีพแพทย์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
43(x-x-x)

4(2-4-6)
6(1-10-7)
6(1-10-7)
4(2-4-6)
6(1-10-7)
4(1-6-5)
4(2-4-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 6
Module 13
322601
322602
322603
322604
322605
322606
322607
xxxxxx
xxxxxx
รวม

Clinical Clerkship
สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4
เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 3
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ 4
สุขภาพและโรคของสตรี 4
การดูแลผูป้ วุ ยผ่าตัด 5
การดูแลผูป้ วุ ยผ่าตัด 6
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
44(x-x-x)

6(0-12-6)
4(0-8-4)
8(0-16-8)
6(0-12-6)
8(0-16-8)
2(0-4-2)
4(0-8-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)
Bachelor of Science (Health Promotion)
วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)
B.Sc. (Health Promotion)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

130
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

005170

241111
242103
243101
244104

146200

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

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
361211
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
363218
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
365212
Biology I
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6) 367202
Life Science Physics

จานวนไม่น้อยกว่า
94
จานวน
61
จานวน
26
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

จานวน
35
หน่วยกิต
อาชีวอนามัยและความ
2(1-2-3)
ปลอดภัย
Occupational Health and Safety

3(3-0-6)

325211

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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247111
324221
324231

324251
324313
324332
324333

327111
327221

327331
327332
327372

327381

ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
การปูองกันและควบคุมโรค
2(1-2-3)
Prevention and Disease Control
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้างเสริม
2(1-2-3)
สุขภาพ
Methods of Health Education and Health
Promotion
อนามัยสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
Environmental Health
จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข
2(1-2-3)
Ethics and Public Health Law
วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
3(0-9-5)
บูรณาการ
Filed Training Integration
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
2(1-2-3)
New Health Promotion
นโยบายและการวางแผนงาน
3(2-2-5)
ส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion Policy and Planning
การส่งเสริมสุขภาพ 1
3(2-2-5)
Health Promotion I
การส่งเสริมสุขภาพ 2
3(2-2-5)
Health promotion II
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
2(1-2-3)
สุขภาพ
Communication for Health Promotion
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
Primary Medical care
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

327361

327371

327423

327451
327484

327383
327444

327473

327491
327492
327493

การสร้างเสริมความเข้มแข็ง
3(2-2-5)
ของชุมชน
Community Capacity Building
ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
ปฐมภูมิ
System of Primary Health Promotion Services
การจัดการเชิงกลยุทธ์การ
3(2-2-5)
ส่งเสริมสุขภาพ
Strategic Management in Health Promotion
คุณภาพชีวิตการท้างาน
2(1-2-3)
Quality of Working Life
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology

จานวน
33
หน่วยกิต
จานวน
27
หน่วยกิต
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Promotion Innovation
โภชนาการเพื่อการส่งเสริม
2(1-2-3)
สุขภาพ
Nutrition for Health Promotion
พลวัตกลุ่มและการท้างานเป็น
2(1-2-3)
ทีม
Group Dynamics and Teamwork
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 287

327322
327341

วิชาเอกเลือก
ระบบสุขภาพกับเศรษฐศาสตร์
Health System and Economics
การออกก้าลังกายเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ
Exercises for Health Promotion

3(2-2-5)

327342

3(2-2-5)

327343

จานวนไม่น้อยกว่า
6
การส่งเสริมสุขภาพจิต
Mental Health Promotion
จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241111 คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
16
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

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

001112
005171
005173
242103
244104
327111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(1-2-3)
1(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
324231
324251
325211
363218
367202
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
เสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
2(1-2-3)

324221
327221

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

361211
365212
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปูองกันและควบคุมโรค
นโยบายและการวางแผนงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพื้นฐาน
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
17

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

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
146200
324332
327331
327361

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

327371
327372

ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ

327381
รวม

วิทยาการระบาด
การส่งเสริมสุขภาพ 1
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
18

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

247111
324313

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

327332
327383

2(1-2-3)
หน่วยกิต

327xxx
xxxxxx
รวม

324333

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวสถิติ
จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
การส่งเสริมสุขภาพ 2
นวัตกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
19

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
327423
327444
327451
327473
327484
327xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการเชิงกลยุทธ์การ
ส่งเสริมสุขภาพ
โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
คุณภาพชีวิตการท้างาน
พลวัตกลุ่มและการท้างานเป็นทีม
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

ภาคการศึกษาปลาย
327491 การฝึกงาน*
327492 สหกิจศึกษา*
327493 การศึกษาอิสระ*
รวม
6
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

290 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชกิจฉุกเฉิน)
Bachelor of Science (Emergency Health Science)
วท.บ. (เวชกิจฉุกเฉิน)
B.Sc. (Emergency Health Science)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

131
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

005170

241111
242106
243101

146436
323211
323212

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
Introduction Mathematics
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
Principle of Chemistry
ชีววิทยาเบื้องต้น
Introductory Biology
วิชาเอกบังคับ
ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
Professional English
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Emergency Medical System
เภสัชวิทยา
Pharmacology

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

4(4-0-8)

244103

4(3-3-8)

405213

4(3-3-8)

411222

3(2-2-5)

323422

2(2-0-4)

323423

2(2-0-4)

323424

จานวน
จานวน
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
พยาธิวิทยา
Pathology
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry

95
23

จานวน
72
เทคนิคหัตถการ 2
Procedure Technique II
การช่วยฟื้นคืนชีพ 2
Life Support 2
การดูแลผูป้ วุ ยฉุกเฉิน 2
Emergency Medical Care II

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-2-7)
3(2-3-6)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
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323221
323311
323312
323321
323322
323323
323324
323325
323391
323392
323421

323493

ปฏิบัติการฉุกเฉิน 1
2(1-2-3)
Emergency Med cal Operation 1
พยาธิสรีรวิทยา
2(2-0-4)
Pathophysiology
นิติเวชศาสตร์
2(2-0-4)
Forensic Medicine
เทคนิคหัตถการ 1
4(2-4-6)
Procedure Technique 1
การช่วยฟื้นคืนชีพ 1
3(2-2-5)
Life Support 1
การดูแลผูป้ วุ ยฉุกเฉิน 1
3(2-2-5)
Emergency Medical Care 1
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 1
3(2-2-5)
Emergency Trauma Care 1
การยกและการเคลื่อนย้าย
2(1-2-3)
Lifting and Moving
การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน 1
3(0-12-6)
Emergency Health Science Training 1
การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน 2
3(0-12-6)
Emergency Health Science Training II
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 2
2(1-2-3)
Emergency Medical Operation II
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
สหกิจศึกษา*

323425
323426
323427

323491
323492
324211
324418
324471
401218
413200

การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 2
3(2-2-5)
Emergency Trauma Care II
การตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ
2(1-2-3)
EKG Monitoring
การจัดการทางการแพทย์ใน
2(1-2-3)
สถานการณ์สาธารณภัย
Medical Management in Disaster
การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน 3
3(0-12-6)
Emergency Health Science Training III
การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน 4
3(0-12-6)
Emergency Health Science Training IV
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
Health Education and Health Behaviors
กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม 3(2-2-5)
Public Health Law and Ethics
การวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Research
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Physiology

จานวน

6

หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา
*เฉพาะผูท้ ่ีประสงค์จะเรียนสหกิจศึกษาเพิ่มเติมจาก 72 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241111
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
242106 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
รวม
17
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

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

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
เลือกกลุ่มพลานามัย
ชีววิทยาเบื้องต้น
ฟิสิกส์เบื้องต้น
สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ
20

001xxx
001xxx
405213
411222
323212
323221
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
พยาธิวิทยา
ชีวเคมีพื้นฐาน
เภสัชวิทยา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 1
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-2-7)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
พยาธิสรีรวิทยา
นิติเวชศาสตร์
การช่วยฟื้นคืนชีพ 1
การดูแลผูป้ วุ ยฉุกเฉิน 1
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 1
การยกและการเคลื่อนย้าย
การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน 2
18

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(0-12-6)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
004xxx
243101
244103
324211

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

ชั้นปีที่ 2
001xxx
005172
401218
413200
323211
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
การจัดการการด้าเนินชีวิต
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
วิชาเลือกเสรี
17

146436
324418
323321
323391
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม
เทคนิคหัตถการ 1
การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน 1
วิชาเลือกเสรี
16

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

ชั้นปีที่ 3
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(2-4-6)
3(0-12-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

323311
323312
323322
323323
323324
323325
323392
รวม
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ชั้นปีที่ 4
323421
323422
323423
323424
323425
323491
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 2
เทคนิคหัตถการ 2
การช่วยฟื้นคืนชีพ 2
การดูแลผูป้ วุ ยฉุกเฉิน 2
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 2
การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน 3
16

2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-12-6)
หน่วยกิต

323426
324471
323427
323492
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ
การวิจัยทางสาธารณสุข
การจัดการทางการแพทย์ใน
สถานการณ์สาธารณภัย
การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน 4
10

2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(0-12-6)
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
Bachelor of Science (Public Health)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
B.Sc. (Public Health)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ
ประกอบด้วยวิชากลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

001112

130
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160
004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

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

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวน

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

003133
003135

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242103
243101
244104

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics

006143
006144
006145
006245

3(3-0-6)

3(2-2-5)

361211

4(3-3-8)

363218

4(3-3-8)

365212

3(2-3-6)

367202

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
146200
247111
324112
324221

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)

English for Specific Purposes
ชีวสถิติ
Biostatistics
การสาธารณสุข
Public Health
การปูองกันและควบคุมโรค
Prevention and Disease Control

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

3(2-2-5)

324332
324333

2(1-2-3)
324342
2(1-2-3)
324352

จานวน
94
จานวน
71
จานวน
26
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)

จานวน
45
วิทยาการระบาด
Epidemiology
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
Filed Training Integration
การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
การสุขาภิบาลอาหาร
Food Sanitation

หน่วยกิต
3(2-2-5)

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

3(0-9-5)

2(1-2-3)
2(1-3-4)
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324231

วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
2(1-2-3)
เสริมสุขภาพ
Methods of Health Education and Health
Promotion
324236 อนามัยชุมชน 1
2(1-2-3)
Community Health I
324241 การจัดการสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Management
324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
Environmental Health
324311 สังคมวิทยาสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Sociology
324313 จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข 2(1-2-3)
Ethics and Public Health Law
324322 การปฐมพยาบาลและการดูแล
2(1-2-3)
ผูป้ วุ ยเบื้องต้น 1
First Aid and Essential Patient Care I
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

324323

324324
324414
324426

หมวดวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ให้นิสิตเลือกวิชาเอกบังคับกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง
วิชาเอกบังคับกลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
การปฐมพยาบาลและการดูแล
2(1-2-3)
ผูป้ วุ ยเบื้องต้น 2
First Aid and Essential Patient Care II
อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
Family Health
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2(1-2-3)
Health Economics
โภชนศาสตร์
3(2-2-5)
Nutrition

324435
324491
324492
324493
325211

ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การฝึกงานวิชาชีพ*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
Occupational Health and Safety

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า

324437
324438
341334
366213

อนามัยชุมชน 2
Community Health II
สัมมนา
Seminar
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacology
พยาธิวิทยา
Pathology

23
20

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

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
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324281
324353
324361
324362

324371

วิชาเอกบังคับกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-2-5)
Solid Waste and Sewage Management
การจัดหาน้้าสะอาด
2(1-2-3)
Water Supply
การวิเคราะห์น้าและน้้าเสีย
2(1-3-4)
Water and Wastewater Analysis
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3(2-2-5)
Environmental and Occupational Health
Toxicology
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 3(2-2-5)
Environmental Sanitation in Community

324383
324463

324457

การบ้าบัดน้้าเสียและกากตะกอน 3(2-2-5)
Waste Water Treatment and Sludge Disposal
การประเมินผลกระทบทาง
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
Environmental and Health Impact
Assessment
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar

วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเอกเลือกแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง และต้องเป็นแขนงวิชาเดียวกับเอกบังคับ

324325
324327
324328

324354

324382

324384

วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Behavior Development
อนามัยโรงเรียน
3(2-2-5)
School Health
ทันตสุขภาพ
3(2-2-5)
Dental Health

วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ 3(3-0-6)
น้าโรค
Insects and Vectors Control
การควบคุมเหตุร้าคาญ กลิ่น
3(2-2-5)
และเสียง
Control for Nuisance Odor and Noise
การควบคุมมลพิษทางดิน
3(2-2-5)
Soil Pollution Control

321414

321484

324484
324485

ธรรมานามัย การแพทย์เสริม
3(2-2-5)
และการแพทย์ทางเลือก
Dhamanamai, Complementary and
Alternative Medicine
ปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย
3(0-6-3)
Practice in Thai Traditional Therapeutic
Massage

การควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Control
ระบบการบริหารจัดการ
3(2-2-5)
อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health Administration System
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิต
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ซึ่งยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241111
คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
16
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

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

001112
005171
005173
242103
244104
324112
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การสาธารณสุข
กลุ่มพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
324231
324236
324251
325211
363218
367202
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
เสริมสุขภาพ
อนามัยชุมชน 1
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
20

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

ภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
324221 การปูองกันและควบคุมโรค
324241 การจัดการสุขภาพ
341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
361211
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
366213 พยาธิวิทยา
xxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
xxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
รวม
22

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

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
324221 การปูองกันและควบคุมโรค
2(1-2-3)
324241 การจัดการสุขภาพ
2(1-2-3)
324281 การจัดการมูลฝอยและสิ่ง
3(2-2-5)
ปฏิกูล
361211
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
XXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
3(x-x-x)
XXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้เลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
324311 สังคมวิทยาสุขภาพ
324313 จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
324322 การปฐมพยาบาลและการดูแล
ผูป้ วุ ยเบื้องต้น 1
324323 การปฐมพยาบาลและการดูแล
ผูป้ วุ ยเบื้องต้น 2
324332 วิทยาการระบาด
324342 การบริหารงานสาธารณสุข
รวม

16

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
324311 สังคมวิทยาสุขภาพ
324313 จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
324322 การปฐมพยาบาลและการดูแล
ผูป้ วุ ยเบื้องต้น 1
324332 วิทยาการระบาด
324342 การบริหารงานสาธารณสุข
324371 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน
รวม
17

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

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

ภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
247111
ชีวสถิติ
324324 อนามัยครอบครัว
324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
324352 การสุขาภิบาลอาหาร
324XXX วิชาเอกเลือก
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
17
รวม

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
247111
ชีวสถิติ
324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
324352 การสุขาภิบาลอาหาร
324353 การจัดหาน้้าสะอาด
324361 การวิเคราะห์น้าและน้้าเสีย
324362 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
รวม
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-9-5)
2(1-3-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(0-9-5)
2(1-3-4)
2(1-2-3)
2(1-3-4)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
324414 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
324426 โภชนศาสตร์
324435 ระเบียบวิธวี ิจัย
324437 อนามัยชุมชน 2
324438 สัมมนา
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
รวม
15
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
324383 การบ้าบัดน้้าเสียและกากตะกอน
324435 ระเบียบวิธวี ิจัย
324457 สัมมนา
324463 การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
324XXX วิชาเอกเลือก
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
รวม
16

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

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
324491 การศึกษาอิสระ
324492 การฝึกงานวิชาชีพ
324493 สหกิจศึกษา
6
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
B.Sc. (Occupational Health and Safety)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

139
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

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

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

003133
003135

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242103
243101
244104

146200

247111
324221

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics

006143
006144
006145
006245

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

3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า

3(2-2-5)

361211

4(3-3-8)

363218

4(3-3-8)

365212

3(2-3-6)

367202

วิชาพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
การปูองกันและควบคุมโรค
2(1-2-3)
Prevention and Disease Control

324311
324322

324332

103

จานวน
26
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

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

จานวน
27
หน่วยกิต
สังคมวิทยาสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Sociology
การปฐมพยาบาลและการ
2(1-2-3)
ดูแลผูป้ วุ ยเบื้องต้น 1
First Aid and Essential Patient Care I
วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
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324231

324241
324251

325211
325221

325241
325242
325312
325313

325314

325322
325323
325331

วิธีการทางสุขศึกษาและสร้างเสริม 2(1-2-3)
สุขภาพ
Methods of Health Education and Health
Promotion
การจัดการสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Management
อนามัยสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
Environmental Health
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3)
Occupational Health and Safety
พืน้ ฐานวิศวกรรมทางสุขศาสตร์ 3(2-2-5)
อุตสาหกรรม
Basic Engineering of Industrial Hygiene
อาชีวเวชศาสตร์
2(1-2-3)
Occupational Medicine
โรคจากการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Occupational Diseases
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Hygiene
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างใน 3(2-2-5)
งานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Hygiene Sampling and Analysis
กฎหมายอาชีวอนามัย และความ
3(2-2-5)
ปลอดภัย
Law of Occupational Health and
Safety
กระบวนการผลิตและอันตราย
2(1-2-3)
Process and Hazards
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(2-2-5)
Safety Engineering
หลักความปลอดภัยในการท้างาน
3(2-2-5)
Principle of Safety at work

324333

การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ

3(0-9-5)

Field Training Integration

324435

325343

325424

325425
325433

325434

325435
325444
325451
325452

ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

3(2-2-5)

จานวน
50
หน่วยกิต
พิษวิทยาอาชีวอนามัย และ
2(1-2-3)
สิ่งแวดล้อม
Environmental and Occupational Toxicology
การจัดการเพลิงไหม้ และเหตุ
3(2-2-5)
ฉุกเฉินจากสารเคมี
Fire and Chemical Emergency Management
การระบายอากาศ
3(2-2-5)
Ventilation
การบริหารงานอาชีวอนามัย
3(2-2-5)
และความปลอดภัย
Occupational Health and Safety Management
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย 2(1-2-3)
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
Management System of Occupational
Health Safety and Environment
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การยศาสตร์
2(1-2-3)
Ergonomics
การฝึกงานวิชาชีพ*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
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325332

การประเมินความเสี่ยงในงาน
อาชีวอนามัย

2(1-2-3)

Occupational Health Risk Assessment

325453

การศึกษาอิสระ*
Independent Study

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241111 คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
16
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

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

001112
005171
005173
242103
244104
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กลุ่มพลานามัย
16

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
3(2-2-5) 324221
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
2(1-2-3) 324241
เสริมสุขภาพ
325221
324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3) 325241
363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6) 325242
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6) 361211
001xxx วิชาศึกษาทั่วไป*
3(x-x-x) 365212
001xxx วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x) XXXXXX
รวม
21
หน่วยกิต
รวม
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ
005172
324231

ภาคการศึกษาปลาย
การปูองกันและควบคุมโรค
การจัดการสุขภาพ
พืน้ ฐานวิศวกรรมทางสุข
ศาสตร์ อุตสาหกรรม
อาชีวเวชศาสตร์
โรคจากการประกอบอาชีพ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพื้นฐาน
วิชาศึกษาทั่วไป
20

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

ชั้นปีที่ 3
146200
324311
324322
324332
325312
325322
325331
325343
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
สังคมวิทยาสุขภาพ
การปฐมพยาบาลและการดูแล
ผูป้ วุ ยเบื้องต้น 1
วิทยาการระบาด
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตและอันตราย
หลักความปลอดภัยในการ
ท้างาน
พิษวิทยาอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
20

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

247111
324333
325313

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

325314

2(1-2-3)

xxxxxx
รวม

หน่วยกิต

325323
325332

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวสถิติ
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
กฎหมายอาชีวอนามัย และ
ความ ปลอดภัย
วิศวกรรมความปลอดภัย
การประเมินความเสี่ยงในงาน
อาชีวอนามัย
วิชาเลือกเสรี
20

3(2-2-5)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
324435
325424
325425
325433
325434
325444
325435
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
การจัดการเพลิงไหม้ และเหตุ
ฉุกเฉินจากสารเคมี
การระบายอากาศ
การบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
การยศาสตร์
สัมมนา
วิชาเลือกเสรี
20

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
325451 การฝึกงานวิชาชีพ
325452 สหกิจศึกษา
325453 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คณะเภสัชศาสตร
School of Pharmaceutical Sciences
ประวัติความเปนมาโดยยอ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มเปดการเรียน
การสอนเมื่ อป พ.ศ. 2546 เดิ มเป นส วนหนึ่ งของสํ านั กวิ ชา
วิทยาศาสตร สุ ขภาพ ซึ่ งประกอบด วยสาขาวิช าบริบ าล
เภสั ช กรรม สาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร และสาขาวิ ช า
สาธารณสุ ขศาสตร ต อ มาในป พ.ศ. 2548 จึง ได มี ก าร
แยกการจัดการเรียนการสอนเปนสํานักวิชาเภสัชศาสตร
หลังจากที่มหาวิทยาลัยพะเยา ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ จึงเปลี่ยนชื่อเปนคณะเภสัชศาสตร จัดตั้งขึ้น
เพื่ อ ผลิ ต เภสั ช กรให เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการของ
ประเทศ มุงเนนการกระจายเภสัชกรสูภาคเหนือตอนบน
อั น เป น การเพิ่ ม บุ ค ลากรให แ ก ภู มิ ภ าค ซึ่ งจะมี บ ทบาท
สํ า คั ญ ในการให ค วามรู และการคุ ม ครองด า นยาแก
บุคลากร ทางการแพทย ผูปวย และประชาชนทั่วไป
หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
1. เภสัชกรในโรงพยาบาลสั งกัดต างๆ เชน โรงพยาบาล
รัฐ/เอกชน
2. ทํางานในรานยา หรือบริษัทเอกชน ในตําแหนงเภสัชกร
3. เภสัชกรนักวิจัย ทํางานเปนนักวิจัยในศูนยวิจัย บริษัท
ยา หรือมหาวิทยาลัย
4. เภสัชกรในงานคุมครองผูบริโภค หรือกฎหมาย
ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5. เภสัชกรประจําบริษัทยา ปฏิบัติงานในฝายขึ้นทะเบียน
ยา/บริการสารสนเทศทางยา/ผลิตยา/ควบคุมคุณภาพ/
เภสั ช กรควบคุ ม งานวิ จั ย ในมนุ ษ ย และเภสั ช กรฝ า ย
การตลาด

สถานที่ตั้ง
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 054-466666 ตอ 3169
โทรสาร 0-5446-6690
E-mail : upphar_drugstore@hotmail.com
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชือ่ ยอ

:
:
:
:

เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม)
Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
Pharm.D. (Pharm. Care)

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบดวยวิชาในกลุมดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

001112

3(3-0-6)

001113

กลุมวิชาสังคมศาสตร
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
กลุมวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities

003136

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

จํานวน
12
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

หนวยกิต
3(3-0-6)

จํานวน

หนวยกิต

3

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จํานวน

1(0-2-1)

228
30
21

ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุมวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
หมวดศึกษาทั่วไปวิชาเลือก
กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defense

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

จํานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หนวยกิต
2(1-2-3)

จํานวนไมนอยกวา

9

หนวยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
คนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

146131
241151
242101
242111
242141
243211
244103
363218

กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุมวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
เคมีเชิงฟสิกสและการประยุกต
4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
เคมีอินทรีย
4(3-3-8)
Organic Chemistry
เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ฟสิกสเบื้องตน
4(3-3-8)
Introductory Physics
กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy

364311
364312
364316
365213
365214
367221
367222

จํานวน
192
จํานวน
144
จํานวน
49
จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
Medical Microbiology I
จุลชีววิทยาทางการแพทย 2
Medical Microbiology II
ปรสิตวิทยาทางการแพทยทั่วไป
General Medical Parasitology
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 1
Basic Medical Biochemistry I
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 2
Basic Medical Biochemistry II
สรีรวิทยาการแพทย 1
Medical Physiology I
สรีรวิทยาการแพทย 2
Medical Physiology II

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
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341141
341201
341221
341222
341301
341302
341311
341312
341321
341322
341331
341332
341333
341341
341401
341411
341421

วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
บทนําสูวิชาชีพเภสัชกรรม
1(1-0-2)
Introduction to Pharmacy Profession
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 1 3(2-3-6)
Pharmaceutical Quality Control I
บทนําทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Introduction to Pharmaceutics
เภสัชกรรม 1
3(2-3-6)
Pharmaceutics I
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 4(3-3-8)
Pharmaceutical Quality Control II
เภสัชเคมี 1
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry I
บทนําสูเภสัชเวท
2(1-3-4)
Introduction to Pharmacognosy
เภสัชเวท 1
3(2-3-6)
Pharmacognosy I
เภสัชกรรม 2
4(3-3-8)
Pharmaceutics II
เภสัชกรรม 3
4(3-3-8)
Pharmaceutics III
เภสัชวิทยา 1
4(4-0-8)
Pharmacology I
เภสัชวิทยา 2
3(3-0-6)
Pharmacology II
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร 3(3-0-6)
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
เภสัชเวชศาสตรครอบครัว
3(2-3-6)
Family Medicine Pharmacy
เภสัชเคมี 2
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry II
เภสัชเวท 2
3(2-3-6)
Pharmacognosy II
เภสัชกรรม 4
3(2-3-6)
Pharmaceutics IV

341441
341442
341443
341444
341445

341451
341452
341453
341454

341541
341542

341543
341554

จํานวน
95
หนวยกิต
เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว
3(0-9-5)
Family Practice Pharmacy
กฎหมายทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Laws in Pharmacy
เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
Basic Pharmacoepidemiology
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
1(0-2-1)
Professional Ethics
การบริหารทางเภสัชศาสตร
3(2-2-5)
และบทบาทเภสัชกร
Research Methodology and Biostatistics
for Pharmaceutical Care
เภสัชสนเทศ
3(2-3-6)
Pharmacoinformatics
เภสัชบําบัดประยุกต 1
5(4-2-9)
Applied Pharmacotherapeutics I
เภสัชบําบัดประยุกต 2
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics II
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
3(2-2-5)
สําหรับบริบาลเภสัชกรรม
Research Methodology and Biostatistics
for Pharmaceutical Care
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1-3-4)
Professional Communication
เภสัชศาสตรสังคมและ
2(2-0-4)
พฤติกรรม
Social and Behavioral Aspects in
Pharmacy
เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
2(2-0-4)
Basic Pharmacoeconomics
การฝกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 7 หนวยกิต
Pharmacy Training (จํานวนชั่วโมง
ฝกงานไมนอยกวา 400 ชั่วโมง)
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341431

341551
341552
341553

341642
341651

341601

341611

341621
341641
341655

การทบทวนขอมูลยาใหม
Current Drug Review

1(0-3-2)

วิชาเอก
จํานวนชั่วโมงรายวิชาปฏิบัติการ
วิชาเอกบังคับ
เภสัชบําบัดประยุกต 3
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics III
เภสัชบําบัดประยุกต 4
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics IV
บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาล
3(1-6-5)
เภสัชกรรม
Introduction to Clerkship
ปฏิบัติการการจัดการระบบยา
5หนวยกิต
Clerkship : Medication management system
ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร 5 หนวยกิต
Clerkship : Medicine

341591

โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
3(0-9-5)
Research Project in Pharmaceutical
Sciences
จํานวนไมนอยกวา
48 หนวยกิต
จํานวนไมนอยกวา 1600
ชั่วโมง
จํานวน
38 หนวยกิต
341651 ปฏิบัติการเภสัชกรรม
5 หนวยกิต
อายุรศาสตร
Clerkship : Medicine
341652 ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศ 5 หนวยกิต
ทางยา
341653 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
5 หนวยกิต
Clerkship : Community Pharmacy
341654 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก 5 หนวยกิต
Clerkship : Ambulatory Care

วิชาเอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา
10
หนวยกิต
ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑ 5 หนวยกิต 341656 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม 5 หนวยกิต
ธรรมชาติและเคมียา
ขั้นสูง
Clerkship : Natural Products and Medicinal
Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care
Chemistry Research
341657 ปฏิบัติการดานขอมูลยาใน
5 หนวยกิต
ปฏิบัติการแพทยทางเลือก
5 หนวยกิค
บริษัทยา
Clerkship : Complementary and Alternative
Clerkship : Drug Information in
Medicine
Pharmaceutical Industry
ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะราย
5 หนวยกิต 341658 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร
5 หนวยกิต
Clerkship : Extemporaneous Preparation
คลินิก
ปฏิบัติการวิจัยดานเภสัชกรรม
5 หนวยกิต
Clerkship : Clinical Pharmacokinetics
Clerkship : Research in Pharmacy Practice
341691 สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม
5 หนวยกิต
Co-operative Education
สําหรับผูปวยเฉพาะกลุม
Clerkship : Pharmaceutical Care in Special
Group
วิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่น
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แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001111
002126
241151
242101
243211
244103
341141
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
ฟสิกสเบื้องตน
บทนําสูวิชาชีพเภสัชกรรม
21

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

001103
001112
004xxx
005173
006141
242111
242141
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
พลานามัย
ทักษะชีวิต
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน
เคมีเชิงฟสิกสและการนําไป
ประยุกต
เคมีอินทรีย
20

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

ชั้นปที่ 2
001113
002123
341221
363218
365213
367221
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
บทนําทางเภสัชกรรม
กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 1
สรีรวิทยาการแพทย 1
17

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

003134
003136
005171
341201
341222
365214
367222

ภาคการศึกษาปลาย
อารยรรมและภูมิปญญาทองถิ่น* 3(3-0-6)
พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 1 3(2-3-6)
เภสัชกรรม 1
3(2-3-6)
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
สรีรวิทยาการแพทย 2
4(3-3-8)

รวม
19
หนวยกิต
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ชั้นปที่ 3
341301
341311
341321
341331
364311
364316
รวม

ภาคการศึกษาตน
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2
บทนําสูเภสัชเวท
เภสัชกรรม 2
เภสัชวิทยา 1
จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
ปรสิตวิทยาทางการแพทยทั่วไป
19

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

341302
341312
341322
341332
341333
341341
364312
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เภสัชเคมี 1
เภสัชเวท 1
เภสัชกรรม 3
เภสัชวิทยา 2
ชีวเภสัชกรรมและเภสัช
จลนศาสตร
เภสัชเวชศาสตรครอบครัว
จุลชีววิทยาทางการแพทย 2
22

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

ชั้นปที่ 4
341401
341411
341421
341441
341442
341451
341452
รวม

ภาคการศึกษาตน
เภสัชเคมี 2
เภสัชเวท 2
เภสัชกรรม 4
เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว
กฎหมายทางเภสัชกรรม
เภสัชสนเทศ
เภสัชบําบัดประยุกต 1
22

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(0-9-5)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
5(4-2-9)
หนวยกิต

341431
341443
341444
341445
341453
341454
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การทบทวนขอมูลยาใหม
เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
การบริหารทางเภสัชศาสตร
และบทบาทเภสัชกร
เภสัชบําบัดประยุกต 2
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตสิ ําหรับ
บริบาลเภสัชกรรม
เลือกเสรี
18

1(0-3-2)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
5(3-6-9)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 5
146131
341541
341542
341543
341551
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1-3-4)
เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม 2(2-0-4)
เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
2(2-0-4)
เภสัชบําบัดประยุกต 3
5(3-6-9)
เลือกเสรี
3(x-x-x)
17
หนวยกิต

341552
341553
341554
341591
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เภสัชบําบัดประยุกต 4
5(3-6-9)
บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาล 3(1-6-5)
เภสัชกรรม
การฝกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 7 หนวยกิต
(จํานวนชั่วโมงฝกงานไมนอยกวา 400 ชั่วโมง)
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร 3(0-9-5)
18
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 6
341642
341651
341652
341653
341654
3416xx
รวม

ปฏิบัติการการจัดการระบบยา
ปฏิบตั ิการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก
วิชาเอกเลือกไมนอยกวา
35
หมายเหตุ จํานวนชั่วโมงการฝกปฏิบัติการวิชาเอกไมนอยกวา 1600 ชั่วโมง

5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
10 หนวยกิต
หนวยกิต

คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
School of Political and Social Science
ประวัติความเปนมาโดยยอ
คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร ถือเปนคณะนอง
ใหมในปริมณฑลแหงการแสวงหาความรูและบนหนทาง
แหงปณิธาน “ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา อันมีที่มาดังนี้
ในป พ.ศ. 2539 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรได เริ่ ม เป ด
ดําเนิน การการเรียนการสอนครั้งแรกที่โรงเรีย นพะเยา
พิทยาคม จังหวัด พะเยา โดยเริ่มสอนดานวิทยาศาสตร
แล ะด าน สั งค ม ศ าส ต ร ต อ ม า ใน ป พ .ศ . 2 5 4 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาไดยายที่
ทําการมา ณ ที่ตงั้ ปจจุบัน และในป พ.ศ.2545 สาขาวิชา
พั ฒ นาสั ง คมก็ ได ถื อ กํ า เนิ ด ขึ้ น ภายใต สั ง กั ด สํ า นั ก วิ ช า
ศิล ปศาสตร และให หลั งเพี ย ง 1 ป สาขาวิช ารัฐศาสตร
ก็ไดแยกตัวออกมาพรอมๆกับคณาจารยที่มีวุฒิการศึกษา
ตรงกัน
นอกจากนั้ น ในป พ.ศ. 2546 ยั ง ได มี ก ารเป ด
หลัก สูตรพั ฒ นาสังคมโครงการพิ เศษขึ้น อยางไรก็ต าม
หลักสูตรนี้ก็ถูกปดลงเมื่อสิ้นปการศึกษา 2556 แตดาน
สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร ยั ง มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนใน
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (นโยบาย
สาธารณะ) ทั้ งแผน ก และแผน ข โดยไดดําเนินการมา
อยางตอเนื่องนับตั้งแตป พ.ศ. 2551 และเมื่อขึ้นป 2555
ไดมีการเปดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษขึ้น
อีกดวย
อนึ่ ง จากเดิ ม ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรมี ม ติ ใ ห
เป ลี่ ย น ชื่ อ จาก “ม หาวิ ท ย าลั ยน เรศ วร วิ ท ย าเขต
สารสนเทศพะเยา” มาเป น “มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
พะเยา” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 นั้น ตอมาในวันที่
12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จ พระเจาอยู หัว ภู มิ
พลอดุลยเดชก็ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ตราพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2553 ขึ้น จน
ตอมาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553มหาวิทยาลัยนเรศวร
พะเยา ก็ไดรับการจัดตั้งเปน “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตาม
ราชกิจจานุเบกษา โดยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่

มิใชสวนราชการเต็มรูปแบบ และสํานักวิชาศิลปศาสตร ก็
ไดเปลี่ยนชื่อมาเปนคณะศิลปศาสตรจนกระทั่งปจจุบัน
นั บ จากวั น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวรได ท ดลองเพาะ
กล า ความรู จ นถึ ง วั น นี้ ก ว า 18 ป และนั บ ตั้ ง แต วั น ที่
สาขาวิชารัฐศาสตรและสาขาวิชาพัฒนาสังคมไดหัดบิน
ภายใตออมอกของคณะศิลปศาสตรจนถึงวันนี้กวา 10 ป
ระยะเวลาดั ง กล า วนานพอที่ จ ะเป น ที่ แ น ใจได แ ล ว ว า
สาขาวิชาทางสังคมศาสตรแข็งแรงพอและพรอมแลวที่จะ
โบยบินไปแสวงหาความรูและหวานโปรยเมล็ดพันธุแหง
ปญ ญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางศาสตร
ของตนเอง มหาวิทยาลัยพะเยาจึงไดมีประกาศตามมติที่
ประชุม สภามหาวิ ทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2557 เพื่ อจัด ตั้ ง
คณะใหม ในนาม คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นักวิจัยทางสังคมศาสตร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ
แผน งานบุคลากร เจาหนาที่วิเคราะหอัตรากําลัง นักวิจัย
ทางสังคมศาสตร เปนตน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
เจาหนาที่ ขาราชการ เจาหนาที่เอกชน นักพัฒนา
สังคม นักพัฒนาชุมชน ผูวิจัย บุคลากรทางการศึกษา
อาจารย เปนตน
สถานที่ตั้ง
คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 0-5446-6666 ตอ 1405
โทรสาร 0-5446-6708
E-mail : spss@up.ac.th
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

รัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science
ร.บ.
B.Pol.Sc.

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

001112

130
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

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

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

003133
003135

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

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

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

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

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
Introduction to Law
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
147110 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
147121 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(2-2-5)
เบื้องต้น
Introduction to Sociology and Anthropology
147200 ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
Political Philosophy

147250
147270

147310
147311
161131

จานวน
94
หน่วยกิต
จานวน
33
หน่วยกิต
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ความสัมพันธ์ระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศเบือ้ งต้น
Introduction to International Relations
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
Comparative Politics and Government
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
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147130
147220

147240
147271
147330
147331

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
3(3-0-6)
กฎหมายปกครอง
Constitutional and Administrative Laws
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6)
Public Policy and Planning
การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย 3(3-0-6)
Contemporary International Politics
การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Government
การเมืองการปกครองของเอเชีย 3(3-0-6)
ตะวันออกเฉียงใต้
Politics and Government of Southeast Asia

147350

147370

147371

147410
147450

จานวน
55
หน่วยกิต
จานวน
31
หน่วยกิต
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
สาธารณะ
Public Organization and Management
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ
Theories of International Relations
เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
3(3-0-6)
ประเทศ
International Political Economy
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Administration

วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ต้องเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกเพียง 1 กลุ่ม จากจ้านวนทัง้ สิน้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
วิชาการเมืองการปกครอง กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกลุ่มวิชาภาษาและ
รัฐศาสตร์ โดยนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นจ้านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต หรือนิสิตสามารถ
เลื อ กศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง ได้ แ ก่ วิ ชาการเมื อ งการปกครอง กลุ่ ม วิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ และกลุ่ ม วิ ช า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จ้านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และนิสิตสามารถเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกเรียน
เพิ่มได้โดยคละกับกลุ่มวิชาที่เหลือจ้านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ตามรายละเอียด ดังนี้

100002

100003

147300

กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง
กฎหมายอาญาส้าหรับนัก
3(3-0-6)
รัฐศาสตร์
Criminal Law for Political Scientist
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส้าหรับ 3(3-0-6)
นักรัฐศาสตร์
Civil Law and Commercial Law for Political
Scientist
จริยธรรมและความเป็นธรรม
3(3-0-6)
ทางสังคม
Ethics and Social Justice

147322
147323
147332

147401

การเมืองเรื่องกลุ่มชาติพันธ์
3(2-2-5)
Politics of Ethnicity
ศาสนากับการเมือง
3(2-2-5)
Religion and Politics
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Local Government and Related Law
ภาวะผู้น้าและชนชั้นน้าทาง
3(3-0-6)
การเมือง
Leadership and Political Elite
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147301
147302
147303
147312

147320
147321

147340

147341
147351

147352
147353

147354

ประวัติความคิดทางการเมือง
3(3-0-6)
History of Political Thoughts
ความรุนแรงและสันติวิธี
3(2-2-5)
Violence and Nonviolence
แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์ 3(3-0-6)
Marxism and Post-Marxism
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ 3(3-0-6)
และการเลือกตั้ง
Political Party Interest Group and Election
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
3(2-2-5)
Human Rights in Thai Society
การเมืองกับชีวิต
3(2-2-5)
Politics and Life
กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
การก้าหนดและการน้านโยบาย
3(2-2-5)
ไปปฏิบัติ
Public Policy Formulation and Implementation
การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Management
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
และการบริหารการพัฒนา
Comparative Public Administration and
Development Administration
พฤติกรรมองค์การสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Organization Behavior
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
ภาครัฐ
Human Resource Management in Public Sector
การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อ 3(2-2-5)
การพัฒนาภาครัฐ
Management Information System for Public
Sector Development

147420 เพศกับการเมือง
3(3-0-6)
Gender and Politics
147430 หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการ
3(3-0-6)
ปกครอง
Selected Topics in Politics and Government
147431 เศรษฐกิจการเมืองประเทศลุ่ม
3(3-0-6)
แม่น้าโขง
Political Economy of Great Mekong SubRegion Countries

147357

จริยธรรมทางการบริหาร
ภาครัฐ
Ethics in Public Administration

147358

การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

147440

147441

147452

147453

3(3-0-6)

3(2-2-5)
Strategic Planning for Local Development
นโยบายการผังเมืองและการ
3(3-0-6)
พัฒนาเมือง
Urban Planning and Development Policies
การวางแผนและการบริหาร
3(3-0-6)
นโยบายสังคม
Social Policy Planning and Management
การวางแผนและการบริหาร
3(2-2-5)
เชิงกลยุทธ์
Strategic Planning and Management
เทคนิคและวิธีการปรับปรุง
3(2-2-5)
การบริหารภาครัฐ
Techniques and Methods for Administration
Improvement in Public Sector
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147355
147356

147372

147373
147374
147380
147381

147382

147383

147384

การตลาดภาครัฐ
3(2-2-5)
Public Marketing
การบริหารการคลังและ
3(3-0-6)
กระบวนการงบประมาณ
Public Finance Administration and Budgetary
Process
กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
History of International Relations
กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Law
ภูมิรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Geo-Politics
นโยบายต่างประเทศของไทย
3(3-0-6)
Thai Foreign Policy
การวิเคราะห์นโยบาย ต่างประเทศ 3(3-0-6)
และกระบวนการก้าหนดนโยบายต่างประเทศ
Analysis of Foreign Policy and Process of
Foreign Policy Making
นโยบายต่างประเทศของ
3(2-2-5)
ประเทศมหาอ้านาจ
Foreign Policy of Major Powers
ความสัมพันธ์และนโยบาย
3(2-2-5)
ต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Affairs and Foreign Policy of East and
Southeast Asia
นโยบายต่างประเทศของ
3(2-2-5)
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Foreign Policy of People’s Republic of China

147454

147455

147385

147390
147391
147392

147393
147470

147471

147490

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
ภาครัฐ
Human Resource Development in Public Sector
การบริหารจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
สมัยใหม่
Modern Local Management
นโยบายต่างประเทศของ
3(2-2-5)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Foreign Policy of United States of America
องค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Organizations
ปัญหาความมั่นคงของไทย
3(2-2-5)
Thai Security Problems
ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์
3(2-2-5)
ระหว่างประเทศในปัจจุบัน
Contemporary Issues in International Relations
การเมืองโลกผ่านสื่อ
3(2-2-5)
Global Politics through Media
การทูตและการเจรจา
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
Diplomacy and International Negotiation
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
Strategic Studies and International Security
สิทธิมนุษยชนในระบบความ
3(2-2-5)
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Human Rights in the International System

กลุ่มวิชาภาษาและรัฐศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง จ้านวน 15 หน่วยกิต และเลือกเรียนในวิชาเอกเลือก การเมืองการ
ปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จ้านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
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142111
142112
142211
142121

143381
143382
143383

144111

144112

144439

145103
145104
145111

กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese Studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II

142231

3(2-2-5)

143384

3(3-0-5)

143481

3(2-2-5)

143482

กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทักษะการรับสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Receiving Skills
ทักษะการส่งสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Transferring Skills
วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary works and Society
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I

142122

3(2-3-6)

144442

144443
144444

145121

3(2-3-5)
145122
3(2-2-5)

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking
Development II
การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
และการเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I

การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1
Japanese Conversation I
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 2
Japanese Conversation II

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

ทักษะการจัดประชุมและ
3(2-2-5)
ฝึกอบรม
Conference and Trainning Setting skills
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Language for Mass Communication

การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

3(2-2-5)

332 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

145112

146111

146112

146211

.147411
147412

การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5)
French Listening and Speaking II
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing

146131
146231
146232

วิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวชา
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
147413
Independent Study
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)
English for Discussion
การพูดและการน้าเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation

จานวนไม่น้อยกว่า
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
100001
147110
147121
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

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

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
147130 การเมืองการปกครองไทย
161131
จิตวิทยาสังคม
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

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

ชั้นปีที่ 2
005172
147200
147250
147270
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ปรัชญาการเมือง
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบื้องต้น
ศึกษาทั่วไปเลือก
ศึกษาทั่วไปเลือก
18

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

146200
147271
147330
147331
147350
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การเมืองระหว่างประเทศร่วม
สมัย
การปกครองท้องถิ่น
การเมืองการปกครองของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
องค์การและการจัดการสาธารณะ
ศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
147240
147310
147311
147370
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน
ระเบียบวิธวี ิจัย
การเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(3-0-6)

147220

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

147371

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายปกครอง
เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

ชั้นปีที่ 4
147410
147450
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
การบริหารงานภาครัฐ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
147411
การศึกษาอิสระ
147412
การฝึกงาน
147413
สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
Bachelor of Arts (Social Development)
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
B.A. (Social Development)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

001112

124
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

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

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

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

002124
002125
002126

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

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

006140
006141

006142

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

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

146204

100001
126100
146111

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

003133
003135

006143
006144
006145
006245

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

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

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
Introduction to Law
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing

143398

147110
161131

จานวน
88
จานวน
6
ระเบียบวิจัย
Research Methodology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
15
หน่วยกิต
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
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141101

141102
141103
141201

141202
141203
141204

141311
141312

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ทฤษฎีและวิธวี ิทยาทางสังคม
3(2-2-5)
วิทยาและมานุษยวิทยา 1
Sociological and Anthropological Theory and
Methodology I
ระบบการบริหารงานท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Administration System
โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Globalization and Social Development
ทฤษฎีและวิธวี ิทยาทางสังคม
3(2-2-5)
วิทยาและมานุษยวิทยา 2
Sociological and Anthropological Theory and
Methodology II
ประชากรกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Population and Social Development
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Social Development Concept and Theory
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
3(2-2-5)
สังคมเบื้องต้น
Fundamental Social Work and Social Welfare

จานวน
37
หน่วยกิต
ปัญหาสังคมกับการพัฒนาใน
3(2-2-5)
ประชาคมอาเซียน
Social Problems and Development in ASEAN
141301 การด้าเนินงานพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Social Development Operation
141302 การวางแผน การจัดท้า และ
3(2-2-5)
การประเมินโครงการ
Planning Projecting and Evaluation Project
141303 สถิติกับการวิจัยทาง
3(2-2-5)
สังคมศาสตร์
Statistics and Social Sciences Research
141401 นโยบายเศรษฐกิจและสังคม
3(2-2-5)
กับการพัฒนาท้องถิ่น
Economic and Social Policy and Local
Development
141402 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
141205

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม
การบริหารนโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
141411
Public Policy Administration
ระบบราชการกับการก้าหนด
3(2-2-5)
141412
นโยบาย
Bureaucratic System and Policy Making

จานวนไม่น้อยกว่า

24

การวางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning
การวางแผนภาคและเมือง
City and Regional Planning

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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141321

141322

141331

141332
141333

141341
141342

141451
141452

กลุ่มวิชาการพัฒนามนุษย์
ศาสนธรรมกับการพัฒนา
3(2-2-5)
คุณภาพชีวิต
Religious Teachings and Quality of Life
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
3(2-2-5)
มนุษย์
Human Development Concept and Theory
กลุ่มวิชาการพัฒนาชุมชน
ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Thai Traditional Knowledge and Social
Development
การศึกษาการพัฒนาเมืองกับชนบท 3(2-2-5)
Urban and Rural Development Study
เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม
Technology and Social Development
กลุ่มวิชาบูรณาการพัฒนาสังคม
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
3(2-2-5)
Social Movements
ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา
3(2-2-5)
สังคม
Geo-Informatics and Social Development

161434
141422

141431
141432

141442

จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Psychology
เทคนิคและกระบวนการ
3(2-2-5)
พัฒนามนุษย์
Human Development Process and Technique

ข้ามพรมแดนศึกษา
3(2-2-5)
Cross-Border Study
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(2-2-5)
Community Enterprise Management

การวางแผนและการจัดการ
3(2-2-5)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environment
Planning and Management

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
จานวน
6
หน่วยกิต
การศึกษาอิสระ *
6 หน่วยกิต 141453 สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต
Independent Study
Co-operative Education
การฝึกงาน *
6 หน่วยกิต หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
Professional Training

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
141101
147110
126100
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ทฤษฎีและวิธวี ิทยาทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 1
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

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

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
141102
ระบบการบริหารงานท้องถิ่น
141103
โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

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

ชั้นปีที่ 2
141201
141202
141203
146111
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทฤษฎีและวิธวี ิทยาทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 2
ประชากรกับการพัฒนาสังคม
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
สังคม
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)

005172
141204

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

141205

3(2-2-5)

146200

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

161131
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
สังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมเบื้องต้น
ปัญหาสังคมกับการพัฒนาใน
ประชาคมอาเซียน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
จิตวิทยาสังคม
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
141301
141302
141398
141xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การด้าเนินงานพัฒนาสังคม
การวางแผน การจัดท้า และ
การประเมินโครงการ
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

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

141303
141xxx
141xxx
141xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สถิติกับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

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

ชั้นปีที่ 4
141401
141402
141xxx
141xxx
141xxx
141xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับ
การพัฒนาท้องถิ่น
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
16

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
141451
การศึกษาอิสระ
141452
การฝึกงาน
141453 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
School of Management and Information Sciences
ประวัติความเปนมาโดยยอ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ไดเริ่ม
ก อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2 547 ต าม คํ า สั่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่
040/2546 เบื้องตนใชชื่อวา “กลุมวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร” ซึ่งเปน การแยกตั วออกจาก “กลุ ม
ศิลปศาสตร” หรือ “คณะศิลปศาสตร” ในปจจุบัน ตอมา
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ไดรับ
การยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเปลี่ยน
ชื่อเปน มหาวิทยาลัยพะเยา สํานักวิชาวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร จึ ง ได ป รั บ เปลี่ ย นเป น คณ ะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
1.2 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
2.3 สาขาวิชาการตลาด
2.4 สาขาวิชาการทองเที่ยว
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ, พิธีกร, ผูประกาศ, นักขาว,
เจาหนาที่สื่อสารองคกร, นักจัดรายการวิทยุ และอื่นๆ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่ สารสื่อใหม
เจ า หน า ที่ พั ฒ นาและออกแบบข อ มู ล เว็ บ ไซต ,
ผูสื่อขาว, ผูประกาศ,นักผลิตสื่อ และอื่นๆ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร
พ นั ก งาน ธน าค าร, นั ก วิ เ ค ราะห ก ารล งทุ น ,
นั ก วิ เคราะห ห ลั ก ทรั พ ย , นั ก การวางแผนการลงทุ น ,
พนักงานกองทุนรวม, นักวิชาการทางการเงิน และอื่นๆ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ประกอบธุรกิจสวนตัว, อาจารย, เลขานุการ, นักธุรกิจ
นักการขาย, นักการตลาด และอื่นๆ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ผูจัดการฝายการตลาด, นักวิเคราะหตลาด, นักวิจัย
ที่ปรึกษาทางการตลาด และอื่นๆ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
มัคคุเทศก, พนักงานจัดนําเที่ยว, พนักงานตอนรับ
พนักงานการตลาด, พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน และอื่นๆ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ดานการทําบัญชี, การสอบบัญชี ดานบัญชีบริหาร,
การภาษีอากร, การวางระบบบัญชี, ดานการตรวจสอบ
ภายใน และอื่นๆ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐกร, เจ า หน า ที่ วิ เคราะห น โยบายและแผน,
นักวิชาการ, บุคลากรทางการศึกษา, อาจารย, นักวิจัย,
นักวิเคราะห, นักสถิติ และอื่นๆ
สถานที่ตั้ง
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 0-5446-6666 ตอ 1500,1508
โทรสาร 0-5446-6692
E-mail : mis@up.ac.th
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ)
Bachelor of Communication Arts (Public Relations)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ)
B.Com.Arts (Public Relations)

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบดวยวิชาในกลุม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

จํานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9

หนวยกิต
3(3-0-6)

3

หนวยกิต

3(3-0-6)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning

จํานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จํานวน

004158
004159
004160

ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุมวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defense

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

จํานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หนวยกิต
2(1-2-3)

จํานวนไมนอยกวา

9

หนวยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
คนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

125100
125101
146272

142111
142112
143381
143383
145101

กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุมวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
นิเทศศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Communication Arts
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Psychology for Communication
การอานและการเขียนภาษา
3(2-2-5)
อังกฤษเชิงนิเทศศาสตร
Reading and Writing for Communication Arts

127101

146131

จํานวนไมนอยกวา
91
หนวยกิต
จํานวน
21
หนวยกิต
ความรูทั่วไปทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
มวลชน
Introduction of Mass Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication

ใหนิสิตลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาภาษาจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกจาก
รายวิชาดังตอไปนี้
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
145102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2*
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
Elementary French II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2*
3(2-2-5)
146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ทางธุรกิจ 1
ทักษะภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
English for Business Communication I
Japanese Skills I
146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทักษะภาษาญี่ปุน 2*
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2*
Japanese Skills II
English for Business Communication II
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
3(2-2-5) หมายเหตุ* นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1 กอนจึง
Elementary French I
จะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ 2 ได
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100005

125110
125210
125211
125212
125213
125214
125221
125222

125310
125320

125331
125332
125333

วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กฎหมายและจริยธรรม
3(2-2-5)
สื่อมวลชน
Law and Ethics for Mass Communication
การประชาสัมพันธเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Public Relations
การโฆษณาเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Advertising
วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
3(2-2-5)
Communication for Persuasion
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2-2-5)
Writing for Public Relations
การสื่อสารในองคการ
3(2-2-5)
Organizational Communication
ศิลปะและดนตรีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Arts and Music for Communication
การถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อน 3(2-2-5)
ไหวเพื่อการสื่อสาร
Still and Motion Pictures for Communication
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
3(1-6-5)
ประชาสัมพันธ
Multimedia Production for Public Relations
วิชาเอกเลือก
ภาพยนตรศึกษา
Film Study
การรายงานขาว
News Reporting
การสื่อสารทางการเมือง
Political Communication

125321

125311

125312
127121
125410
125411
125412

146273

146321

3(2-2-5)

125432

3(2-2-5)

125433

3(2-2-5)

จํานวนไมนอยกวา
64 หนวยกิต
จํานวน
58 หนวยกิต
การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อ
3(1-6-5)
การประชาสัมพันธ
Broadcasting Production for Public Relations
การประเมินผลทางการ
3(2-2-5)
ประชาสัมพันธ
Evaluation for Public Relations
การบริหารงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Public Relations Management
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
การประชาสัมพันธเชิงบูรณาการ 3(2-2-5)
Intigrated Public Relations
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การบริหารประเด็นและการ
3(2-2-5)
สื่อสารในภาวะวิกฤติ
Issue and Crisis Communication Management
ภาษาอังกฤษสําหรับงานดาน
3(2-2-5)
นิเทศศาสตร
English for Communication Arts
หลักการแปล 1
3(3-0-6)
Principle of Translation 1

จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Development Communication
การสื่อสารการตลาดเชิง
3(2-2-5)
บูรณาการ
Integrated Marketing Communication
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125431

125491
125492

เทคนิคการนําเสนองาน
3(2-2-5)
ประชาสัมพันธ
Presentation Technique for Public Relations
วิชาสหกิจศึกษา การฝกงาน และการศึกษาอิสระ
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต 125493
Professional Training
การฝกงาน
6 หนวยกิต
Co-operative Education

จํานวน

6

การศึกษาอิสระ
Independent Study

หนวยกิต
6 หนวยกิต

วิชาเลือกเสรี
จํานวน
6 หนวยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001111
001103
005171
0041xx
125100
125101
127101
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
ชีวิตและสุขภาพ
กลุมพลานามัย
นิเทศศาสตรเบื้องตน
จิตวิทยาการสื่อสาร
ความรูทั่วไปทางการสื่อสาร
มวลชน
19

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

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิน่ *
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการดําเนินชีวิต
125110
การประชาสัมพันธเบื้องตน
127121
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
รวม
17
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
005173
001112
003134

2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
00xxxx
125210
125211
125221
125222
146272
รวม

ภาคการศึกษาตน
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
การโฆษณาเบื้องตน
วาทนิเทศ
ศิลปะและดนตรีเพื่อการสื่อสาร
การถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อน
ไหวเพื่อการสื่อสาร
การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงนิเทศศาสตร
18

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

146131
125212
125213
125214
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
การเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
การสื่อสารในองคการ
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
100005
125320
125310
146273
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
กฎหมายและจริยธรรม
สื่อมวลชน
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
ระเบียบวิธีวิจัย
ภาษาอังกฤษสําหรับงาน
นิเทศศาสตร
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาภาษา
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)

125311

3(1-6-5)

125312
125321

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

125xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การประเมินผลทางการ
ประชาสัมพันธ
การบริหารงานประชาสัมพันธ
การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อ
การประชาสัมพันธ
วิชาเอกเลือก
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาภาษา
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-6-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
146321
125410
125411
125412
125xxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
หลักการแปล 1
การประชาสัมพันธเชิงบูรณาการ
สัมมนา
การบริหารประเด็นและการ
สื่อสารในภาวะวิกฤติ
วิชาเอกเลือก
13

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

ภาคการศึกษาปลาย
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
125491 สหกิจศึกษา *
125492 การฝกงาน *
125493 การศึกษาอิสระ *
รวม
6

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารสื่อใหม)
Bachelor of Communication Arts (New Media Communication)
นศ.บ. (การสื่อสารสื่อใหม)
B.Com.Arts (New Media Communication)

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบดวยวิชาในกลุม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

จํานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

129
30
21

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9

หนวยกิต
3(3-0-6)

3

หนวยกิต

3(3-0-6)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities

จํานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จํานวน

004158
004159
004160
004161

ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุมวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defense

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

จํานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หนวยกิต
2(1-2-3)

จํานวนไมนอยกวา

9

หนวยกิต

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
คนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

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

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

125100
125101
127122

146111

145103
146112

กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุมวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หลักนิเทศศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Communication Arts
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Psychology for Communication
ความรูทั่วไปทางการสื่อสาร
3(3-0-6)
มวลชน
Introduction to Mass Communication
การอานและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing

146131
146200

ใหนิสิตลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชาในดังตอไปนี้
ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
146232
French I
การอานและการเขียน
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน
143381
Advance Reading and Writing

จํานวนไมนอยกวา
93
จํานวน
21
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
English for Specific Purposes

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)

จํานวนไมนอยกวา
3
หนวยกิต
การพูดและการนําเสนอใน
3(2-2-5)
ที่สาธารณะ
Public Speaking and Presentation
ทักษะภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
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100006

127111
127121
127131

127221

127231
127232

127233
127234
127311

127222
127223
127241

กลุมวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กฎหมายและจริยธรรมทางดาน 3(2-2-5)
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Laws and Ethics of Communiation and
Information Technology
สารสนเทศศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Information Sciences
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
การถายภาพดิจิทัลเพื่อการ
3(2-2-5)
สื่อสาร
Digital Photography for Communication
การเขียนบทสําหรับสื่อกระจาย
3(2-2-5)
เสียง
Script Writing for Broadcasting Media
ความรูทั่วไปทางดานสื่อใหม
3(2-2-5)
Introduction to New Media
การออกแบบทางคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
กราฟกสเพื่อการสื่อสาร
Computer Graphics Design for Communication
การสื่อสารทางเสียงและภาพ
3(2-2-5)
Audio-Visual Communication
การเขียนบทสําหรับงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
Script Writing for Multimedia
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทาง
3(3-0-6)
นิเทศศาสตร
Information for Communication Art

127312
127321

127322
127323
127331

127332

127341
127431
127441
127442

กลุมวิชาเอกเลือก
ใหนิสิตลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชาตามกลุมวิชา ดังนี้
ภาพยนตรเบื้องตน
3(2-2-5)
127333
Introduction to Film
การสรางสรรคเสียงและ
3(2-2-5)
ดนตรีเพื่อการสื่อสาร
สื่อภาคพลเมือง
3(2-2-5)
127334
Citizen Media

จํานวนไมนอยกวา
66
หนวยกิต
จํานวน
57
หนวยกิต
พฤติกรรมผูใชสื่อใหม
2(1-2-3)
New Media User’s behavior
การเขียนและการรายงาน
3(2-2-5)
ขาวสําหรับสือ่ อิเล็กทรอนิกส
News Writing and Reporting for Electronic
Media
การพูดเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5)
Speech for Mass Communication
การผลิตรายการโทรทัศน
3(2-2-5)
Television Program Production
การออกแบบและพัฒนา
3(2-2-5)
เว็บไซต
Web Site Design and Development
การสรางภาพและภาพเคลื่อน
3(2-2-5)
ไหวสามมิติเพื่อการสื่อสาร 1
Three-Dimensional Modeling and
Animation for Communication I
การบริหารองคกรสื่อ
3(2-2-5)
Media Organization Management
การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ 3(2-2-5)
Interactive Multimedia Production
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Metholodogy
โครงงานทางดานการสื่อสาร
1(0-3-2)
สื่อใหม
New Media Communication Project
จํานวนไมนอยกวา

9

หนวยกิต

การสรางภาพและภาพเคลื่อน
3(2-2-5)
ไหวสามมิติเพื่อการสื่อสาร 2
Three-Dimensional Modeling and Animation
for Communication II
การสรางสรรคงานตัดตอดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Editing Creative
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127242
127324

127443
127444

สื่อทางเลือก
Alternative Media
การผลิตรายการวิทยุกระจาย
เสียง
Radio Program Production

3(2-2-5)

127342

3(2-2-5)

วิชาการศึกษาอิสระ การฝกงานและสหกิจศึกษา
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
การฝกงาน
6 หนวยกิต
127445
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education

ชองทางการสื่อสารแบรนด
3(2-2-5)
เชิงบูรณาการ
Integrated Brand Communication Channels

จํานวน
การศึกษาอิสระ
Independent Study

6

หนวยกิต
6 หนวยกิต

วิชาเลือกเสรี
จํานวน
6
หนวยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001111
001103
004xxx
005171
005173
125100
125101
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
กลุมวิชาพลานามัย
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
หลักนิเทศศาสตรเบื้องตน
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
18

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

001112
003134
003136
127111
127121
127122
127131

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิน่ *
พะเยาศึกษา*
สารสนเทศศาสตรเบื้องตน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความรูทั่วไปทางการ
สื่อสารมวลชน
การถายภาพดิจิทัลเพื่อการ
สื่อสาร

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

รวม
18
หนวยกิต
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ชั้นปที่ 2
127221
127232
127233
146111
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
การเขียนบทสําหรับสื่อกระจาย
เสียง
การออกแบบทางคอมพิวเตอร
กราฟกสเพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารทางเสียงและภาพ
การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
18

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

005172
127231
127234
127xxx
146131
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการดําเนินชีวิต
ความรูทั่วไปทางดานสื่อใหม
การเขียนบทสําหรับงาน
มัลติมีเดีย
วิชาเอกเลือก (กลุมวิชาการ
สื่อสาร)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
127311
127321
127322
127331
127xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทาง
นิเทศศาสตร
การเขียนและการรายงานขาว
สําหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส
การพูดเพื่องานสื่อสารมวลชน
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
วิชาเอกเลือก
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (กลุมวิชา
ภาษา)
18

3(3-0-6)

100006

3(2-2-5)

127312
127323
127332

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

127341
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายและจริยธรรมดาน
3(2-2-5)
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมผูใชสื่อใหม
2(1-2-3)
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 3(2-2-5)
การสรางภาพและภาพเคลื่อน 3(2-2-5)
ไหวสามมิติเพื่อการสื่อสาร 1
การบริหารองคกรสื่อ
3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
17
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
127441
127431
127442
127xxx
146200
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ระเบียบวิธีวิจัย
การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
โครงงานการสื่อสารสื่อใหม
วิชาเอกเลือก (กลุมวิชาการ
สื่อสาร)
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
16

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

ภาคการศึกษาปลาย
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
127443 การฝกงาน
127444 สหกิจศึกษา
127445 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต

คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2558 | 359

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
B.B.A. (Finance and Banking)

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบดวยวิชาในกลุม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

จํานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9

หนวยกิต
3(3-0-6)

3

หนวยกิต

3(3-0-6)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning

จํานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จํานวน

004158
004159
004160

ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131

กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุมวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defense

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

จํานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หนวยกิต
2(1-2-3)

จํานวนไมนอยกวา

9

หนวยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
คนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life

002124
002125
002126

003133

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน
Thai Way and Vision

3(3-0-6)

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

006140
006141

006142

005170

100004
121201
122130
122241

121101
121202

ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community

3(3-0-6)

กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุมวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

006143

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

006144
006145
006245

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
หลักการจัดการ
3(2-2-5)
Principles of Management
การวิเคราะหเชิงปริมาณและ
3(2-2-5)
สถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics
กลุมวิชาเอก
กลุมวิชาเอกบังคับ
การเงินและการธนาคาร
Money and Banking
การบริหารการเงิน
Financial Management

003135

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

122232

124151
126100
128221

121309

จํานวนไมนอยกวา
91
หนวยกิต
จํานวน
24
หนวยกิต
การจัดการการผลิตและการ
3(2-2-5)
ปฏิบัติการ
Production and Operations Management
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Economics
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
จํานวน
67
หนวยกิต
จํานวน
49
หนวยกิต
บรรษัทภิบาล และเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
พอเพียง
Corporate Governance and Sufficiency
Economy
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121301
121302
121303
121304
121305
121306
121307

121308

121421
121422
121423

121424

121402
121403

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Financial Markets and Institutions
หลักการลงทุน
Principles of Investment
หลักการธุรกิจประกันภัย
Principles of Insurance Enterprise
การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
การเงินระหวางประเทศ
International Finance
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
Financial Statement Analysis
การวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน
Financial Planning and Controlling
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

3(3-0-6)

121310

3(2-2-5)

121401

3(3-0-6)

124251

3(3-0-6)

146271

3(3-0-6)
146200
3(2-2-5)
3(3-0-6)

221332

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก
ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
การจัดการสินเชื่อ
3(2-2-5)
Credit Management
วาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
การวางแผนและการจัดการ
3(3-0-6)
งบประมาณ
Budgeting Planning and Management
การวิเคราะหหลักทรัพยและ
3(2-2-5)
การจัดการกลุมหลักทรัพย
Security Analysis and Portfolio Management

บริหารกลยุทธทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial strategic Management
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
Management Accounting
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค 3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
3(2-2-5)
จัดการโดยคอมพิวเตอร
Computer Management Information
System

จํานวนไมนอยกวา
121425

121426
121427

121428

กลุมวิชาการศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา การฝกงาน
โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
121404
Co-operative Education
การศึกษาอิสระ
6 หนวยกิต
Independent Studies

12

หนวยกิต

ตลาดอนุพันธและตลาดตรา
3(2-2-5)
สารหนี้
Derivative Market and Debt Market
การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Management
การวางแผนการเงินสวน
3(2-2-5)
บุคคล
Personal Planning in Finance
การคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Trade
จํานวน
การฝกงาน
Professional Training

6

หนวยกิต
6 หนวยกิต

คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2558 | 363

หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001111
005171
005172
005173
126100
004XXX
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการดําเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
กลุมวิชาพลานามัย
15

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

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
อารยธรรมและภูมิปญญา
3(3-0-6)
ทองถิน่ *
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
121101
การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
122130 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
124151
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
รวม
18
หนวยกิต
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001103
001112
003134

ชั้นปที่ 2
121201
122241
128221
146271
00XXXX
00XXXX
รวม

ภาคการศึกษาตน
การเงินธุรกิจ
การวิเคราะหเชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
หลักการตลาด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

100004
121202
122232
124251
146200
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายธุรกิจ
การบริหารการเงิน
การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
การบัญชีบริหาร
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
121301
121302
121303
121304
121305
221332
รวม

ภาคการศึกษาตน
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
หลักการลงทุน
3(2-2-5)
หลักการธุรกิจประกันภัย
3(3-0-6)
การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
การเงินระหวางประเทศ
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (2-2-5)
โดยคอมพิวเตอร
18
หนวยกิต

121306
121307
121308
121309
121310
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะหรายงานทาง
การเงิน
การวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน
ระเบียบวิธีวิจัย
บรรษัทภิบาล และเศรษฐกิจ
พอเพียง
บริหารกลยุทธทางการเงิน
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
121401
121XXX
121XXX
121XXX
121XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาตน
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

1(0-3-2)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
121402 สหกิจศึกษา
121403 การศึกษาอิสระ
121404 การฝกงาน
รวม
6

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Management)
บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ)
B.B.A. (Business Management)

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบดวยวิชาในกลุม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

จํานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9

หนวยกิต
3(3-0-6)

3

หนวยกิต

3(3-0-6)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities

จํานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จํานวน

004158
004159
004160
004161

ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุมวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จํานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หนวยกิต
2(1-2-3)

จํานวนไมนอยกวา

9

หนวยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
คนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

100004
121201
122130
128221
122232

146271

กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุมวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
หลักการตลาด
3(2-2-5)
Principles of Marketing
การจัดการการผลิตและการ
3(2-2-5)
ปฏิบัติการ
Production and Operations Management
กลุมวิชาเอก
กลุมวิชาเอกบังคับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication 1

122241

124151
126100

122336
122342

จํานวนไมนอยกวา
91
หนวยกิต
จํานวน
24
หนวยกิต
การวิเคราะหเชิงปริมาณและ
3(2-2-5)
สถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business
Statistics
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Economics

จํานวน
67
จํานวน
52
การจัดการธุรกิจขนาดยอม
Small Business Management
ระเบียบวีธีวิจัย
Research Methodology

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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146371

122111
122140
122210
122312

122321
122331
122334

122313
122337
122338

122451
122452

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication 2
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
Ethics and Good Governance
ธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Business
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
การติดตอสื่อสารในองคการ
3(2-2-5)
ธุรกิจ
Business Communication in Organization
ธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Business
การจัดการคุณภาพโดยรวม
3(2-2-5)
Total Quality Management
การจัดการโลจิสติกส
3(2-2-5)
Logistics Management
กลุมวิชาเอกเลือก
ใหนิสิตเลือกเรียนในรายวิชาดังตอไปนี้
การอบรมและพัฒนาบุคลากร
3(2-2-5)
Training and Personnel Development
การจัดการสํานักงาน
3(2-2-5)
Office Management
การจัดการการประกันภัย
3(2-2-5)
Insurance Management

122433
122443

122444
122446

124201
124251
221332

การจัดการเชิงกลยุทธ
3(2-2-5)
Strategic Management
การศึกษาความเปนไปไดและ
3(2-2-5)
การประเมินโครงการ
Feasibility Study and Project Evaluation
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การเปนผูประกอบการทาง
3(2-2-5)
ธุรกิจ
Business Entrepreneurship
การภาษีอากร 1
3(2-2-5)
Taxation 1
การบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
Management Accounting
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
3(2-2-5)
จัดการโดยคอมพิวเตอร
Computer Management Information
System
จํานวนไมนอยกวา

122414
122435
122445

กลุมวิชาการศึกษาอิสระ การฝกงาน
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้เพียง 1 รายวิชา
การฝกงาน
6 หนวยกิต 122453
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education

9

หนวยกิต

อุตสาหกรรมสัมพันธ
Industrial Relations
การบริหารคลังสินคา
Warehouse Management
การวิเคราะหงบการเงิน
Financial Statement Analysis

3(2-2-5)

จํานวน
การศึกษาอิสระ
Independent Study

6

3(2-2-5)
3(2-2-5)

หนวยกิต
6 หนวยกิต
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วิชาเลือกเสรี
จํานวน
6 หนวยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001111
005171
005173
122140
100004
126100
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ธุรกิจเบื้องตน
กฏหมายธุรกิจ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
กลุมวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
003134 อารยธรรมและภูมิปญญา
3(3-0-6)
ทองถิน่ *
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
122111
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
122130 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
124151
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
รวม
18
หนวยกิต
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปที่ 2
121201
122210
122241
221332
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
การเงินธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
การวิเคราะหเชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการโดยคอมพิวเตอร
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

005172
146271

3(2-2-5)

128221
122232

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต

124251
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการดําเนินชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
หลักการตลาด
การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
การบัญชีบริหาร
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
146371
122331
122334
124201
122xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
การจัดการคุณภาพโดยรวม
การจัดการโลจิสติกส
การภาษีอากร 1
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)

122312

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

122321
122336
122342
122xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การติดตอสื่อสารในองคการ
ธุรกิจ
ธุรกิจระหวางประเทศ
การจัดการธุรกิจขนาดยอม
ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 4

122xxx

ภาคการศึกษาตน
การจัดการเชิงกลยุทธ
การศึกษาความเปนไปไดและการ
ประเมินโครงการ
สัมมนา
การเปนผูประกอบการทาง
ธุรกิจ
วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

รวม

13

หนวยกิต

122433
122443
122444
122446

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาปลาย
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
122451 การฝกงาน
122452 สหกิจศึกษา
122453 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
บธ.บ. (การตลาด)
B.B.A. (Marketing)

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบดวยวิชาในกลุม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

จํานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

129
30
21

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9

หนวยกิต
3(3-0-6)

3

หนวยกิต

3(3-0-6)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning

จํานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จํานวน

004158
004159
004160

ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุมวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จํานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หนวยกิต
2(1-2-3)

จํานวนไมนอยกวา

9

หนวยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
คนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

100004
121201
122130
122232

122111
122140
122210
122321

กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุมวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
การจัดการการผลิตและการ
3(2-2-5)
ปฏิบัติการ
Production and Operations Management
กลุมวิชาเอก
กลุมวิชาเอกบังคับ
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
Ethics and Good Governance
ธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Business
การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
ธุรกิจระหวางประเทศ
International Business

006143

122241

124151
126100
128221

3(3-0-6)

128325

3(3-0-6)

128421

3(3-0-6)

128422

3(3-0-6)

128423

จํานวน
93
หนวยกิต
จํานวน
24
หนวยกิต
การวิเคราะหเชิงปริมาณและ
3(2-2-5)
สถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Economics
หลักการตลาด
3(2-2-5)
Principles of Marketing
จํานวนไมนอยกวา
63
จํานวน
48
การตลาดอิเล็กทรอนิกส
E-Marketing
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การจัดการการตลาด
Marketing Management
กลยุทธทางการตลาด
Marketing Strategies

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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122334
128321
128322
128323
128324

128311
128312

128331

128326
128327
128328

การจัดการโลจิสติกส
Logistics Management
พฤติกรรมผูบริโภค
Consumer Behavior
การจัดการแบรนดและราคา
Brand Management and Pricing
การจัดการชองทางทางการตลาด
Marketing Channel Management
การจัดการการสงเสริม
การตลาด
Promotion Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)

146371
3(3-0-6)
3(3-0-6)

221130

3(2-2-5)

กลุมวิชาเอกเลือก
ใหนิสิตเลือกเรียนในรายวิชาดังตอไปนี้
กลุมวิชาการขาย
การจัดการการขาย
3(3-0-6)
Sales Management
การพยากรณความตองการ
3(3-0-6)
และการขาย
Demand and Sales Forecasting
การจัดซือ้ และการเจรจาตอรอง
3(3-0-6)
Purchasing and Negotiations
กลุมวิชาการตลาด
การตลาดธุรกิจ
Business Marketing
การตลาดบริการ
Service Marketing
การตลาดทางตรง
Direct Marketing

146271

จํานวนไมนอยกวา

128332
128333

3(3-0-6)

128329

3(2-2-5)

128424

3(2-2-5)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication 2
หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Principles of Information Systems

15

หนวยกิต

การจัดการการคาปลีก
3(3-0-6)
Retailing Management
การจัดการลูกคาสัมพันธ
3(2-2-5)
Customer Relationship Management

การตลาดการเกษตร
Agricultural Marketing
การตลาดระดับโลก
Global Marketing

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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128491
128492

กลุมวิชาการศึกษาอิสระ การฝกงานและสหกิจศึกษา
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้เพียง 1 รายวิชา
การฝกงาน
6 หนวยกิต 128493
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education

จํานวน

6

การศึกษาอิสระ
Independent Study

หนวยกิต
6 หนวยกิต

วิชาเลือกเสรี
จํานวน
6 หนวยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001111
005171
005173
100004
122140
126100
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
ธุรกิจเบื้องตน
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
กลุมวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิน่ *
003136 พะเยาศึกษา*
122111
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
122130 หลักการจัดการ
124151
การบัญชีการเงิน
รวม
18
หมายเหตุ* ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
005172
122210
122241
221130
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
การจัดการการดําเนินชีวิต
การจัดการทรัพยากรมนุษย
การวิเคราะหเชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสาร
สนเทศ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

121201
122232
122321
128221
146271
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การเงินธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
ธุรกิจระหวางประเทศ
หลักการตลาด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
128321
128322
128323
146371
128xxx
128xxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
พฤติกรรมผูบริโภค
การจัดการแบรนดและราคา
การจัดการชองทางทางการตลาด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

122334
128324
128325
128xxx
128xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการโลจิสติกส
การจัดการการสงเสริมการ
ตลาด
การตลาดอิเล็กทรอนิกส
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
128421
128422
128423
128xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ระเบียบวิธีวิจัย
การจัดการการตลาด
กลยุทธทางการตลาด
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
128491 การฝกงาน*
128492 สหกิจศึกษา*
128493 การศึกษาอิสระ*
รวม
6

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การทองเที่ยว)
Bachelor of Business Administration (Tourism)
บธ.บ. (การทองเที่ยว)
B.B.A. (Tourism)

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบดวยวิชาในกลุม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

จํานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

126
30
21

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9

หนวยกิต
3(3-0-6)

3

หนวยกิต

3(3-0-6)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities

จํานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จํานวน

004158
004159
004160
004161

ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุมวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จํานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หนวยกิต
2(1-2-3)

จํานวนไมนอยกวา

9

หนวยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
คนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

100004
121201
122130
122220
122232

123221

กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุมวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
การจัดการการผลิตและการ
3(2-2-5)
ปฏิบัติการ
Production and Operations Management
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะบังคับ
ประกอบไปดวย
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
บริการ
Tourism and Hospitality Industry

006143

122241

124151
126100

จํานวน
84
หนวยกิต
จํานวน
24
หนวยกิต
การวิเคราะหเชิงปริมาณและ
3(2-2-5)
สถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business
Statistics
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Economics

จํานวนไมนอยกวา
จํานวน
3(2-2-5)

123331
123332

60
30

หนวยกิต
หนวยกิต

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Sustainable Tourism
หลักและวิธีการจัดนําเที่ยว
Procedure of Tour Operation

3(2-2-5)
3(1-4-4)
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123222
123231
123333
123321

123241
123242

123341

146131

146271

146372

จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 3(1-4-4)
Psychology and Art of Services
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
Food and Beverage Management
หลักการจัดการโรงแรม
3(3-0-6)
Principles of Hotel Management
กลยุทธการจัดการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การทองเที่ยว
Strategic Management in Tourism Industry
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
แหลงทรัพยากรการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Tourist Destinations
ประวัติศาสตรไทย โบราณคดี
3(2-2-5)
และประวัติศาสตรศิลปะเพื่อการทองเที่ยว
Thai History Archaeology and Arts History for
Tourism
หลักการจัดการธุรกิจทองเที่ยว
3(2-2-5)
Principles of Tourism Business Management
วิชาเฉพาะเลือก ภาษา
วิชาเฉพาะเลือกภาษาบังคับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

123431
123432
123433

123342

123343

งานบริการสวนหนา
3(2-2-5)
Front Office Operations
หลักมัคคุเทศก
3(1-4-4)
Principles of Tour Guide
การคิดเชิงบูรณาการและ
3(2-2-5)
สัมมนาทางการทองเทีย่ ว
Integrated Thinking and Seminar in Tourism

จํานวนไมนอยกวา
30
หนวยกิต
จํานวน
15
หนวยกิต
อุตสาหกรรมการขนสงกับ
3(2-2-5)
การทองเที่ยว
Transportation Industry and Tourism
นวัตกรรมทางการทองเที่ยว
3(2-2-5)
เบื้องตน
Introduction to Innovative Tourism

จํานวนไมนอยกวา
จํานวน

15
3

หนวยกิต
หนวยกิต

จํานวน

12

หนวยกิต

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะเลือกภาษาเลือก
โดยใหนิสิตเลือกเรียนภาษากลุมใดกลุมหนึ่งดังตอไปนี้
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
146373
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communications I
146471
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1 3(2-2-5)
English for Tourism I

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
English for Hotel Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2 3(2-2-5)
English for Tourism II

คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2558 | 381

142111
142112
142211

143381
143383
143384

145103
145104
145111

กลุมวิชาภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
Chinese for Communication III
กลุมวิชาภาษาญี่ปุน
ทักษะภาษาญี่ปุน 1
Japanese Skills I
ทักษะภาษาญี่ปุน 2
Japanese Skills II
การสนทนาภาษาญี่ปุน 1
Japanese Conversation I
กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I

3(2-2-5)

142361

3(2-2-5)
142461
3(2-2-5)

3(2-2-5)

143481

3(2-2-5)

143482

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการ
ทองเที่ยว
Chinese for Tourist Business
ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก
Chinese for Tour Guide

3(2-2-5)

ทักษะภาษาญี่ปุน 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปุน 2
Japanese Conversation II

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-3-5)

145121

3(2-3-5)
145368
3(2-2-5)

การอานและการเขียนภาษา
3(2-2-5)
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
ภาษาฝรั่งเศสดานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
การทองเที่ยวและการบริการ 1
French for Hospitality Management I

หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
6
หนวยกิต
กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมตางๆ ตามที่สาขาวิชาการทองเที่ยวกําหนดดังตอไปนี้ หรือ
รายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

123453

กลุมการโรงแรม
การจัดการงานแมบาน
Housekeeping Management

3(2-2-5)

123454

การจัดการงานจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
Catering and Banquet Management

123351

กลุมการจัดนําเที่ยว
นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
Recreation for Traveling

3(1-4-4)

123451

มรดกไทยและภูมิปญญา
3(2-2-5)
ทองถิน่ เพื่อการทองเที่ยว
Thai Heritage and Local Wisdom for Tourism
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123352
123455

123353

123354
123452

123461
123462

กลุมอุตสาหกรรมการบริการ
การจัดการธุรกิจการบิน
Aviation Business Management
การตลาดบริการ
Service Marketing

3(2-2-5)

123457

การจัดการการประชุม
3(2-2-5)
นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
MICE Management

123456

การจัดการวัฒนธรรมเพื่อ
3(2-2-5)
การทองเทียว
Cultural Management for Tourism
การบัญชีสําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
ทองเที่ยว
Accounting for Tourism Business

3(2-2-5)

กลุมการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว
การวางแผนพัฒนาทรัพยากร
3(2-2-5)
การทองเที่ยว
Tourist Destination Development and Planning
การจัดการธุรกิจทองเที่ยวชุมชน 3(2-2-5)
Community Based-Tourism Business Management
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology

124252

กลุมวิชาการศึกษาอิสระ และฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกงาน
6 หนวยกิต 123463
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิขา

จํานวน
การศึกษาอิสระ
Independent Study

6

หนวยกิต
6 หนวยกิต
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แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001111
005171
005173
100004
126100
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
กลุมวิชาพลานามัย
15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0–2-1)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
003134 อารยธรรมและภูมิปญญา
3(3-0-6)
ทองถิน่ *
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
005172 การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
122130 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
124151
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
รวม
18
หนวยกิต
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปที่ 2
123221
121201
122241
00xxxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
บริการ
การเงินธุรกิจ
การคิดวิเคราะหเชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
ศึกษาทั่วไปเลือก
ศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา
18

3(2-2-5)

123222

3(3-0-6)
3(2-2-5)

123231

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

122220
122232
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
จิตวิทยาและศิลปะในการ
บริการ
การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม
หลักการตลาด
การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา
18

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
123331
123333
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
หลักการจัดการโรงแรม
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

123321
123332
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กลยุทธการจัดการใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
หลักและวิธีการจัดนําเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกบังคับ
วิชาเฉพาะเลือกวิชาภาษา
วิชาเลือกเสรี
18

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
123431
123432
123433
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
งานบริการสวนหนา
หลักการมัคคุเทศก
การคิดเชิงบูรณาการและสัมมนา
ทางการทองเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือกบังคับภาษา
วิชาเลือกเสรี
15

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
123461 การฝกงาน
123462 สหกิจศึกษา
123463 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
บช.บ.
B.Acc.

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบดวยวิชาในกลุม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153
004154

กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

จํานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

129
30
21

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9

หนวยกิต
3(3-0-6)

3

หนวยกิต

3(3-0-6)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
วายน้ํา
1(0-2-1)
Swimming

จํานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จํานวน

004158
004159
004160
004161
004162

ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดบินตัน
Badminton

3(2-2-5)

1

หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

006140

ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุมวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จํานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หนวยกิต
2(1-2-3)

จํานวนไมนอยกวา

9

หนวยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
คนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุมสังคมศาสตร
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุมวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment

002124
002125
002126

003133
003135

006143

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

จํานวนไมนอยกวา
3
หนวยกิต
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
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006141

006142

005170

100004
121201
122130
122220
122241

122433
124101
124201

124111
124211

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุมวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

006145
006245

อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติ 3(2-2-5)
ธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics
การจัดการเชิงกลยุทธ
3(2-2-5)
Strategic Management
การบัญชีขั้นตน
3(2-2-5)
Principles of Accounting
การภาษีอากร 1
3(2-2-5)
Taxation I
วิชาชีพบังคับ
การบัญชีตนทุน
Cost Accounting
การบัญชีขั้นกลาง 1
Intermediate Accounting I

006144

124301
124401

126100
146271

146371

221130

3(2-2-5)

124314

3(2-2-5)

124315

จํานวนไมนอยกวา
93
หนวยกิต
จํานวน
42
หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การกํากับดูแลกิจการและ
3(3-0-6)
จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี
Corporate Governance and Accounting
Professional Ethics
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II
หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Principles of Information Systems
จํานวน
36
การบัญชีขั้นสูง 2
Advanced Accounting II
การตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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124212

การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
124213 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
124311 การบัญชีขั้นสูง 1
Advanced Accounting I
124312 การสอบบัญชี
Auditing
124313 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
หมายเหตุ* ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

124421

3(2-2-5)
124411
3(2-2-5)
3(2-2-5)

124412

3(2-2-5)

124413

3(2-2-5)

124414

Internal Audit and Internal Control
รายงานการเงินและการ
3(2-2-5)
วิเคราะห
Financial Reporting and Analysis
การฝกงาน*
6 หนวยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
6 หนวยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หนวยกิต
Co-operative Educations

วิชาชีพเลือก
จํานวนไมนอยกวา
กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมตางๆ ตอไปนี้
กลุมวิชาชีพเลือกสัมมนา
จํานวน
สัมมนา
3(0-6-3)
Seminar

กลุมวิชาชีพเลือกทางการบัญชี
124331 การบัญชีเกษตรกรรม*
3(2-2-5)
124336
Agricultural Accounting
124332 การบัญชีโรงแรม*
3(2-2-5)
Hotel Accounting
124337
124333 การบัญชีธนาคาร*
3(2-2-5)
Bank Accounting
124338
124334 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
3(2-2-5)
Public Sector Accounting
124335 การวางแผนกําไรและการควบคุม 3(2-2-5)
Profit Planning and Control
หมายเหตุ* ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา จํานวน 3 หนวยกิต

15

หนวยกิต

3

หนวยกิต

จํานวน
12
หนวยกิต
การตรวจสอบและควบคุม
3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศ
Information System Audit and Control
การวางระบบบัญชี
3(1-4-4)
Accounting System Design
การภาษีอากร 2
3(2-2-5)
Taxation II

วิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
6
หนวยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001111
005171
005173
221130
126100
124101
0041xx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีขั้นตน
กลุมวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการดําเนินชีวิต
122130 หลักการจัดการ
124111
การบัญชีตนทุน
รวม
18
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
122220
124211
124201
100004
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
หลักการตลาด
การบัญชีขั้นกลาง 1
การภาษีอากร 1
กฎหมายธุรกิจ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

121201
146271
124212
124213
124xxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การเงินธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีเพื่อการจัดการ
วิชาชีพเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
146371
122241
124311
124315
124313
124xxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
การวิเคราะหเชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
การบัญชีขั้นสูง 1
การตรวจสอบภายในและการ
ควบคุม
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
วิชาชีพเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

124301
124314
124312
124xxx
124xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัย
การบัญชีขั้นสูง 2
การสอบบัญชี
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
122433
124401
124411
124xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
การจัดการเชิงกลยุทธ
การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรม
ทางวิชาชีพบัญชี
รายงานการเงินและการวิเคราะห
วิชาชีพเลือก (วิชาสัมมนา)
วิชาเลือกเสรี
15

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังตอไปนี้
124412
การฝกงาน
124413 การศึกษาอิสระ
124414
สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
ศ.บ.
B.Econ.

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบดวยวิชาในกลุม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153
004154

กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

จํานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9

หนวยกิต
3(3-0-6)

3

หนวยกิต

3(3-0-6)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
วายน้ํา
1(0-2-1)
Swimming

จํานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จํานวน

004158
004159
004160
004161
004162

ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton

3(2-2-5)

1

หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

006140

ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุมวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จํานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หนวยกิต
2(1-2-3)

จํานวนไมนอยกวา

9

หนวยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
คนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment

002124
002125
002126

003133
003135

006143

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
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006141

006142

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

005170

กลุมวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

122140

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาการจัดการธุรกิจ
ธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Business
กฎหมายธุรกิจ
Business Law

10004

3(3-0-6)

006245

จํานวน
91
จํานวน
27
จํานวน
9
การบัญชีขั้นตน
Principles of Accounting

หนวยกิต

247241

จํานวน
สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics

หนวยกิต
3(2-2-5)

146371

จํานวน
12
หนวยกิต
จํานวน
6
หนวยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication 2

124101

หนวยกิต
3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
คณิตศาสตร 1
3(2-2-5)
Mathematics 1

146271

กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication 1

142112

006145

อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

241111

142111

006144

ภาษาอื่นๆ ใหเลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II

143381
143383

ทักษะภาษาญี่ปุน 1
Japanese Skills I
ทักษะภาษาญี่ปุน 2
Japanese Skills II

6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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126111
126112
126113
126211
126212
126220
126250

126311

126431

126443
126451

126461

126404

กลุมวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
Microeconomics I
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
Macroeconomics I
คณิตเศรษฐศาสตร
Mathematical Economics
เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
Microeconomics II
เศรษฐศาสตรมหภาค 2
Macroeconomics II
การพัฒนาเศรษฐกิจ
Economics Development
เศรษฐศาสตรการเงินและการ
ธนาคาร
Economics of Money and Banking
เศรษฐมิติ
Econometrics
วิชาเอกเลือก
เศรษฐศาสตรการเงินระหวาง
ประเทศ
International Monetary Economics
การคลังทองถิ่น
Local Finance
การลงทุนและการวิเคราะห
หลักทรัพย
Investment and Portfolio Analysis
เศรษฐศาสตรทองเที่ยว
Economics of Tourism

3(3-0-6)

126312

3(3-0-6)

126313

3(2-2-5)

126330

3(3-0-6)

126340

3(3-0-6)

126360

3(3-0-6)
126380
3(3-0-6)
126390
3(2-2-5)

126411

3(3-0-6)

126471

3(2-2-5)

126482

3(2-2-5)

126492
126493

3(2-2-5)

กลุมวิชาการศึกษาอิสระ การฝกงาน
การฝกงาน*
6 หนวยกิต
Professional Training

126406

จํานวน
58
หนวยกิต
จํานวน
46
หนวยกิต
เศรษฐกิจไทย
3(2-2-5)
Thai Economy
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0-6)
International Economics
การคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Finance
เศรษฐศาสตรทรัพยากร
3(2-2-5)
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resources and Environmental Economics
เศรษฐศาสตรการจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Economics
เศรษฐศาสตรเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Economics
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
จํานวนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
เศรษฐศาสตรแรงงานและ
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย
Labor and Human Resources Economics
การวิเคราะหโครงการ
3(2-2-5)
Project Analysis
การตลาดเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Marketing
ธนกิจการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Finance

จํานวน
การศึกษาอิสระ*
Independent Study

6

หนวยกิต
6 หนวยกิต
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126405

สหกิจศึกษา*
6 หนวยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

วิชาเลือกเสรี
จํานวน
6
หนวยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001111
005171
005173
122140
126111
241111
004XXX
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ธุรกิจเบื้องตน
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
คณิตศาสตร 1
กลุมวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หนวยกิต

001103
001112
003134
003136
005172
126112
126113

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิน่ *
พะเยาศึกษา*
การจัดการดําเนินชีวิต
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
คณิตเศรษฐศาสตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รวม
18
หนวยกิต
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปที่ 2
100004
126211
124101
247241
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
กฎหมายธุรกิจ
เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
การบัญชีขั้นตน
สถิติธุรกิจ
ศึกษาทั่วไป เลือก
ศึกษาทั่วไป เลือก
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

146271
126212
126220
126250
14xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
เศรษฐศาสตรมหภาค 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตรการเงินและ
การธนาคาร
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
146371
126311
126330
126340
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
เศรษฐมิติ
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
การคลังสาธารณะ
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐกิจไทย
ระเบียบวิธีวิจัย
เศรษฐศาสตรทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เศรษฐศาสตรการจัดการ
เศรษฐศาสตรเกษตร
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
126404 การฝกงาน *
126405 สหกิจศึกษา *
126406 การศึกษาอิสระ *
รวม
6

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต

126312
126313
126360
126380
126390
xxxxxx
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ชั้นปที่ 4
126411
126xxx
126xxx
126xxx
126xxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
13

1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

คณะวิทยาศาสตร
School of Science
ประวัตคิ วามเปนมาโดยยอ
วันที่ 20 มิ.ย. 2538 คณะรัฐมนตรี ไดอ นุมัติ “โครงการ
กระจาย โอ กาสท างก ารศึ กษ าไป ยั งส วน ภู มิ ภ าค ขอ ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร” และมีมติใหเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัย
นเรศวร วิท ยาเขตสารสนเทศพะเยา เป ดรับ นิ สิต สาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีครั้งแรกในปการศึกษา
2543 ใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาการ
ประมง และสาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมเกษตร โดยดํ า เนิ น การ
จัดการหลักสูตรภายใตคณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
วันที่ 22 มิ.ย พ.ศ. 2544 ไดมีการแบงการบริหารออกเปน
กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมวิชาศิลปศาสตร และกลุม
วิช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ๆ รับ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร
หลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชา
การประมงและสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ตอมาไดเปดรับ
นิสิตเพิ่มเติมในสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งปจจุบัน
ไดป รับ เปลี่ยนมาเปนคณะวิท ยาศาสตร เปดสอน 7 หลักสูตร
ดวยกัน
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร
1.2 สาขาวิชาเคมี
1.3 สาขาวิชาชีววิทยา
1.4 สาขาวิชาฟสิกส
1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
1.6 สาขาวิชาสถิติ
1.7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
อาชีพในหนวยงานที่ตองการใชความรูทางคณิตศาสตร
และอาชีพอิสระ และอืน่ ๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
นั ก วิ ท ยาศาสตร นั ก เคมี นั ก วิ จั ย บุ ค ลากรทางด า น
การศึกษา นักวิชาการ เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ หนวยงาน
ภาครั ฐ และเอกชน พนั ง งานส ง เสริ ม การขายเครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร วัสดุและสารเคมี และอาชีพอื่นๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา, นั ก วิ ท ยาศาสตร , นั ก วิ จั ย ,
เจาหนาที่ป ฎิบัติการ, ตัวแทนจําหนายเครื่อ งมือ วิท ยาศาสตร
ผูประกอบธุรกิจ และอืน่ ๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
นักวิจัย, นัก วิท ยาศาสตร, บุค ลากรทางการศึกษา, นั ก
ดาราศาสตร, โปรแกรมเมอร, ตํารวจหนวยพิ สูจน หลักฐาน,
ฝายตรวจสอบคุณ ภาพ, ควบคุ ม การผลิต , ตัวแทนจํ าหนา ย
อุปกรณวิทยาศาสตร, อุปกรรการแพทย และอืน่ ๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา
นั ก วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า, บุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา, นั ก พั ฒ นาโปรแกรมการออกกํ า ลั ง กาย,
ผูฝกสอนสุขภาพสวนตัว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
นักสถิติ,นักออกแบบโปรแกรม,นักวิจัย,นักวิเคราะหระบบ
,บุคลากรทางการศึกษา, พนักงานธนาคาร,เจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน, นักวิเคราะหความเสี่ยง,เจาหนาที่วางแผนและ
ควบคุมการผลิต, นักเวชสถิติ และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ
นักอุตสาหกรรมเคมีและนักวัสดุศาสตร, นักวิจัยดานวัสดุ
ศาสตร , เจ า หน า ที่ ค วบคุ ม และประกั น คุ ณ ภาพ, เจ า หน า ที่
เทคนิ ค ด า นเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห , บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา,
อาจารย, นักวิชาการ และอื่นๆ
สถานที่ตงั้
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000

เบอรโทรศัพท 0-5446-6666 ตอ 1713
โทรสาร 0-5446-6664
E-mail : Science_sc@hotmail.com
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Science (Mathematics)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
B.Sc. (Mathematics)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

123
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
241211
242104

241121
241221
241222
241223

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
ทฤษฎีเซต
Set Theory
เคมี 1
Chemistry I
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
แคลคูลัส
Calculus
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Analysis I
ทฤษฎีจ้านวน
Theory of Numbers

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(2-2-5)

243101

3(2-2-5)

244101

3(2-2-5)

244102

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

87
25

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

4(3-3-8)

3(2-2-5)

241323

4(3-2-7)

241324

3(2-2-5)

241421

3(2-2-5)

241422

ไม่น้อยกว่า
62
จานวน
44
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
Numerical Methods I
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 2
Numerical Methods II
สัมมนา
Seminar
โครงงาน
Senior Project

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
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241224
241225
241321
241322

241331
241332

241333
241334
241335
241336

247231
247321
247322
247324

พีชคณิตนามธรรม 1
3(2-2-5)
Abstract Algebra I
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Variables
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
วิชาเอกเลือก
ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
แคลคูลัสขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Calculus
เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทาง
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์
Computer Tools in Mathematics
พีชคณิตนามธรรม 2
3(2-2-5)
Abstract Algebra II
พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(2-2-5)
Linear Algebra II
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
Mathematical Analysis II
กลุ่มวิชาสถิติ
ทฤษฎีสถิติ 1
Statistics Theory I
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
Nonparametric Statistics
การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงกลุ่ม
Categorical Data Analysis

3(3-0-6)

241441
241442
241443
247221

จานวนไม่น้อยกว่า

241337
241431
241432
241433
241434
241435

247342

3(2-2-5)
247371
3(2-2-5)
247381
3(2-2-5)

การศึกษาอิสระ *
Independent Study
การฝึกงาน *
Professional Training
สหกิจศึกษา *
Co-operative Education
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)

18

การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น
Introduction to Complex Analysis
ทอพอโลยีเบื้องต้น
Introduction to Topology
ทฤษฎีกราฟ
Graph Theory
การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
Vector Analysis
อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์
Fourier series and Applications
หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
Current Topics in Mathematics

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

การเสี่ยงและการประกันภัย
3(2-2-5)
เบื้องต้น
Introduction to Risk and Insurance
การวิจัยด้าเนินการ 1
3(2-2-5)
Operations Research I
โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ
3(2-2-5)
Statistical Package Program
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247341

สถิติส้าหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
Statistics for Quality Control

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005171
241111
244101
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005172
005173
241112
241121
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร์ 2
หลักการทางคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ 2
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
241211 ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
241221 แคลคูลัส
4(3-2-7)
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x)
รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ English for Academic Purposes

ภาคการศึกษาปลาย
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
241223 ทฤษฎีจ้านวน
241224 พีชคณิตนามธรรม 1
241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
003134

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
241321
241322
241323
247221
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
พีชคณิตเชิงเส้น 1
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
สถิติวิเคราะห์
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

241324
00xxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 2
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
241421
241422
xxxxxx
xxxxxx
รวม

สัมมนา
โครงงาน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
10

1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
241441 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
241442 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
241443 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
วท.บ. (เคมี)
B.Sc. (Chemistry)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

129
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
241221
242104

146111

146200

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

006143

3(3-0-6)

3(3-0-6)

242105
243101
244103

247221

จานวนไม่น้อยกว่า

93

หน่วยกิต

จานวน
เคมี 2
Chemistry II
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

26

หน่วยกิต
4(3-3-8)

จานวน
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

9

4(3-3-8)
4(3-3-8)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
242221 เคมีวิเคราะห์
4(3-3-8)
Analytical Chemistry
242241 เคมีอนิ ทรีย์ 1
4(3-3-8)
Organic Chemistry I
242242 เคมีอนิ ทรีย์ 2
4(3-3-8)
Organic Chemistry II
242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physical Chemistry I
242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physical Chemistry II
242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี 4(3-3-8)
Instrumentation for Chemical Analysis
242331 เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

242411

242412
242413

242423
242424

242332
242341
242451
242452
242453
242454
365215

ไม่น้อยกว่า
58
หน่วยกิต
จานวน
46
หน่วยกิต
เคมีอนินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Inorganic Chemistry II
สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิ ทรีย์ 4(4-0-8)
Spectroscopy in Organic Chemistry
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry

วิชาเอกเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา ต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6)
242414
New Frontier of Researches in Physical
Chemistry
242415
เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร์
3(3-0-6)
Polymer Chemistry
เคมีค้านวณเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Computational Chemistry

หัวข้อคัดสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์
3(2-2-5)
Selected Topics in Physical Chemistry
อุณหพลศาสตร์เคมี
3(3-0-6)
Chemical Thermodynamics

กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
การประยุกต์ในเชิงเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
Applications of Analytical Chemistry
การเตรียมตัวอย่างเพื่อการ
3(2-2-5)
วิเคราะห์ทางเคมี
Sample Preparation for Chemical Analysis

เคมีสภาวะแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Chemistry
หัวข้อคัดสรรทางเคมีวิเคราะห์
3(2-2-5)
Selected Topics in Analytical Chemistry

242426
242427

จานวนไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต
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242425

242431
242432
242433

242441
242442
242443

เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
Electroanalytical Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์
การวิเคราะห์สารอนินทรีย์
Inorganic Analysis
เคมีชีวอนินทรีย์
Bioinorganic Chemistry
เคมีวัสดุอนินทรีย์
Inorganic Material Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
เคมีอนิ ทรีย์ประยุกต์
Applied Organic Chemistry
เคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์
Organic Synthesis
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Natural Products

3(2-2-5)

3(3-0-6)

242434

3(3-0-6)

242435

หัวข้อคัดสรรทางเคมีอนินทรีย์
3(2-2-5)
Selected Topics in Inorganic Chemistry
เคมีเกี่ยวกับเซรามิก
3(3-0-6)
Chemistry for Ceramic

3(3-0-6)

3(2-2-5)

242444

3(3-0-6)

242445

สเตอริโอเคมี
Stereochemistry
เคมีเฮเทอโรไซคลิก
Heterocyclic Chemistry

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
242104 เคมี 1
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005173
241112
242105
243101
244103
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
21

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2

241221
242221
242241
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
แคลคูลัส
เคมีวิเคราะห์
เคมีอนิ ทรีย์ 1
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
18

242311
242321
242331
242341
247221
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี
เคมีอนินทรีย์ 1
สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิ ทรีย์
สถิติวิเคราะห์
18

146111

3(3-0-6)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

005171
146200
242242
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวิตและสุขภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
เคมีอนิ ทรีย์ 2
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
16

4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
เคมีอนินทรีย์ 2
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 3
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

242312
242332
365215
242xxx
242xxx
รวม

ชั้นปีที่ 4
242454
242xxx
242xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
13

1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
242451 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
242452 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
242453 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
วท.บ. (ชีววิทยา)
B.Sc. (Biology)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

129
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
242104
242105

146111

146200

242141

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
243102
Mathematics II
เคมี 1
4(3-3-8)
244103
Chemistry I
เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ชีววิทยา 2
Biology II
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

93
46
25

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry

จานวนไม่น้อยกว่า
ชีวสถิติ
Biostatistics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

21

3(3-0-6)

247111
361201

3(3-0-6)
365215
4(3-3-8)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
243103 ชีววิทยา 3
Biology III
243212 ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
243251 นิเวศวิทยา
Ecology
243301 วิวัฒนาการ
Evolution
243321 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
243331 สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(2-3-6)

243341

4(3-3-8)

243401

4(3-3-8)

243491

3(3-0-6)

243492

3(2-3-6)

243493

3(2-3-6)

243494

วิชาเอกเลือก
ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

243322

243421
243422

243332
243333
243432

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
สัณฐานวิทยาและกายวิภาค
ศาสตร์ของพืช
Plant Morphology and Anatomy
อนุกรมวิธานของพืช
Plant Taxonomy
พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic Botany
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
ชีววิทยาของแมลง
Insect Biology

3(2–3-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
47
จานวนไม่น้อยกว่า
35
พันธุศาสตร์
Genetics
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
Taxonomy and Systematics
สัมมนา
Seminar
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การฝึกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

จานวนไม่น้อยกว่า

243423
243424

3(2–3-6)

การเจริญเติบโตของพืช
Plant Growth
ชีววิทยากล้วยไม้
Orchid Biology

12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-2)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หน่วยกิต

3(2–3-6)
3(2-3-6)

3(2–3-6)

3(2–3-6)

243433

3(2–3-6)

243434

3(2–3-6)

243435

ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
Endocrinology
ปรสิตวิทยาทั่วไป
General Parasitology
ปักษีวิทยา
Ornithology

3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
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243342
243441

243351

243352
243451

243361

243461

243471
243472

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์ของเซลล์
Cytogenetics
พันธุศาสตร์ของมนุษย์
Human Genetics
กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของ
สัตว์
Animal Ecology and Behavior
นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว
Ecology and Tourism
ชีววิทยาของมลพิษ
Pollution Biology

3(2-3-6)

243442

3(3-0-6)

243443

3(2-3-6)

243452
243453

3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(2-3-6)

ชลธีวิทยา
3(2-3-6)
Limnology
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิ
3(2-3-6)
ปัญญาท้องถิ่น
Environmental Biology and Local Wisdom

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาเบื้องต้น
การวาดภาพและถ่ายภาพทาง
3(1-4-4)
วิทยาศาสตร์
Drawing and Photography in Science
เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-6)
Biological Techniques
กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์
การเลีย้ งผึ้ง
Apiculture
แมลงส้าคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects

ชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Biology
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
DNA Technology

243462
243463

3(2–3-6)

243473

3(2–3-6)

243474

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
Introductory Biotechnology
หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
Current Topics in Biology

3(2-3-6)

การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช
Plant Tissue Culture

3(3-0-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
241111
242104
243101
004XXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
241112
242105
243102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ชีววิทยาของเซลล์
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
18

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
242141 เคมีอนิ ทรีย์
243103 ชีววิทยา 3
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
รวม
20
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

243212
243251
365215
00xxxx
00xxxx
รวม

ชั้นปีที่ 3
146111
243341
247111
361201
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
พันธุศาสตร์
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
17

3(3-0-6)

146200

4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

243301
243321
243331
243xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วิวัฒนาการ
สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว์
วิชาเอกเลือก
15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
243401
243491
243xxx
243xxx
243xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
17

4(3-3-8)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
243492
การศึกษาอิสระ
243493
การฝึกงาน
243494
สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
B.Sc. (Physics)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

126
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
241225
242104

146200

244181

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

006143

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 1(0-3-2)
Scientific Methods in Physics

243101
244101
244102

จานวนไม่น้อยกว่า

90

หน่วยกิต

จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

25

หน่วยกิต
4(3-3-8)

247221

จานวน
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

244321

จานวน
กลศาสตร์เชิงสถิติ
Statistical Mechanics

4(3-3-8)
4(3-3-8)

6

หน่วยกิต
3(2-2-5)

47

หน่วยกิต
3(3-0-6)
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244201

คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
Mathematics for Physics
244211 กลศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mechanics I
244221 อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6)
Thermal Physics
244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
Vibrations and Waves
244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ส้าหรับฟิสิกส์
Computer Programming for Physics
244251 ฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Physics
244281 การทดลองฟิสิกส์ 1
1(0-3-2)
Experimental Physics I
244282 การทดลองฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
Experimental Physics II
244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6)
Quantum Mechanics I
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

244301
244312
244313
244351

วิชาเอกเลือก
ก้าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มเชิงทฤษฎี
ฟิสิกส์เชิงค้านวณ
3(2-2-5)
Computational Physics
กลศาสตร์ควอนตัม 2
3(3-0-6)
Quantum Mechanics II
กลศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mechanics II
นิวเคลียร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
Nuclear Physics

244331
244341
244381
244382
244491
244492
244493
244494
244495

ทัศนศาสตร์
3(3-0-6)
Optics
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electric and Electronics Circuit
การทดลองฟิสิกส์ 3
1(0-3-2)
Experimental Physics III
การทดลองฟิสิกส์ชั้นสูง 4
1(0-3-2)
Experimental Physics IV
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
โครงงานฟิสิกส์
2(0-6-3)
Project in Physics
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

จานวนไม่น้อยกว่า

244361
244371
244451
244471

ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
Solid State Physics
ดาราศาสตร์เบื้องต้น
Introductory Astronomy
ชีวฟิสิกส์
Biophysics
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
Astrophysics

12

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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244332
244342

244421
244441

กลุ่มเทคโนโลยีและการประยุกต์
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Optoelectronics
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
ส้าหรับสื่อการสอนฟิสิกส์
Computer and Electronic for Media of
Teaching Physics
เทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Technology
เครื่องมือวัดและระบบเฝ้า
3(2-2-5)
ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์
Instrumentation and Data Acquisition System

244442

244452
244461

244496

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
3(2-2-5)
โปรแกรม
Microcontroller and Programming
นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Nanotechnology
ฟิสิกส์สารกึ่งตัวน้าและสาร
3(3-0-6)
ตัวน้ายวดยิ่ง
Semiconductor and Superconductor
Physics
หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Selected Topic in Physics

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
244101 ฟิสิกส์ 1
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม
20
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
241112
243101
244181
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร์ 2
ชีววิทยา 1
กระบวนวิธที างวิทยาศาสตร์
เชิงฟิสิกส์
ฟิสิกส์ 2
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-3-2)
4(3-3-8)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
241225
242104
244211
244221
244281
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
เคมี 1
กลศาสตร์ 1
อุณหฟิสิกส์
การทดลองฟิสิกส์ 1
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
20

3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146200
244231
244232
244251
244201
244282
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การสั่นสะเทือนและคลื่น
ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
ฟิสิกส์ยุคใหม่
คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์
การทดลองฟิสิกส์ 2
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 3(3-0-6) English for Academic Purposes

ชั้นปีที่ 3
244241
244331
244311
244381
244341
247221
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส้าหรับฟิสิกส์
ทัศนศาสตร์
กลศาสตร์ควอนตัม 1
การทดลองฟิสิกส์ 3
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถิติวิเคราะห์
16

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

244321
244382
244xxx
244xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กลศาสตร์เชิงสถิติ
การทดลองฟิสิกส์ชั้นสูง 4
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
13

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
244491
244492
244xxx
244xxx
xxxxxx
รวม

สัมมนา
โครงงานฟิสิกส์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
12

1(0-3-2)
2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
244493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
244494 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
244495 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
Bachelor of Science (Science and Technology in Sports)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
B.Sc. (Science and Technology in Sports)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

123
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242104
244104

146111

146200

248111

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมี 1
Chemistry I
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(2-2-5)

363218

4(3-3-8)

367200

จานวนไม่น้อยกว่า
87
จานวน
16
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-2-5)

3(2-3-6)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การอ่านและการเขียน
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา
3(3-0-6)
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
General Aspects of Physical Education and
Sports Science

248331

248351

248361

จานวนไม่น้อยกว่า
65
หน่วยกิต
จานวน
57
หน่วยกิต
สถิติและการประเมินผลทาง
3(2-2-5)
พลศึกษาและการกีฬา
Statistic and Evaluation in Physical
Education and Sports
วิทยาศาสตร์การกีฬาและพล
3(2-2-5)
ศึกษาส้าหรับผูพ้ ิการ
Sports Science and Physical Education for
Disabilities
หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
บาสเกตบอล
Training and Teaching Principle in Basketball
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248160
248201
248221
248241

248242
248260
248261
248262

248266
248321
248322
248323

248162

248163

หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Gymnastic
จิตวิทยาการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Psychology
การเรียนรู้ทักษะกลไก
3(2-2-5)
Learning of Motor Skill
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์การกีฬา
Information Technology for Sport Science
การทดสอบสมรถภาพทางกาย
3(2-2-5)
Physical Fitness Test
หลักการฝึกและสอนฟุตบอล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Football
หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Volleyball
หลักการฝึกและสอนกรีฑา
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Track and
Field
หลักการฝึกและสอนว่ายน้้า
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Swimming
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sport Biomechanics
สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย
3(2-2-5)
Exercise Physiology
เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sports Medicine
วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา
หลักการฝึกและสอนกิจกรรมเข้า
1(0-2-1)
จังหวะและแอโรบิค
Training and Teaching Principle in Rhythmic
Activities and Aerobic Dance
หลักการฝึกและสอนกระบี่กระบอง 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Krabi Krabong

248381

248411

248431
248441

365212
248491
248492
248493

โภชนาการเพื่อสุขภาพและ
3(2-2-5)
การกีฬา
Nutrition for Health and sports
หลักการฝึกและการออก
3(2-2-5)
โปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย
Principles of Sport training and Program
Design for Physical enhancing
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ทางการกีฬา
Sports Innovation and Technology
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

จานวนไม่น้อยกว่า

248168
248169
248263

8

หน่วยกิต

หลักการฝึกและสอนกอล์ฟ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Golf
หลักการฝึกและสอนตะกร้อ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Takraw
หลักการฝึกและสอนซอฟต์บอล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Soft – ball
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248164
248165
248166
248167

หลักการฝึกและสอนแบดมินตัน
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Badminton
หลักการฝึกและสอนเทนนิส
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Tennis
หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Table Tennis
หลักการฝึกและสอนมวยไทยและ
1(0-2-1)
มวยสากล
Training and Teaching Principle in Muay Thai
and Boxing

248264
248265

หลักการฝึกและสอนฟุตซอล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in futsal
หลักการฝึกและสอนลีลาศ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Social
Dance

กลุ่มวิชาการส่งเสริมสุขภาพและกีฬาศึกษา

248131
248132

248101
248171
248181

การจัดการแข่งขันกีฬา
3(2-2-5)
Organizing of Sport Competition
การจัดการทางพลศึกษาและการ 3(2-2-5)
กีฬา
Physical Education and Sports Management
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
การกีฬาเพื่อพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Sport for Community Development
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Activities

248182
248472
248481

วิถีสุขภาพ
3(2-2-5)
Way of Health
ผูก้ ้ากับลูกเสือ
3(2-2-5)
Scoutmaster
เพศศึกษาและโครงการสวัสดิ
3(2-2-5)
ศึกษาในโรงเรียน
Sex Education and Safety Program in
School

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
241111
242104
248111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มวิชาพลานามัย
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
248160 หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก 1(0-2-1)
363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
รวม
15
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001112
003134

ชั้นปีที่ 2
146111
244104
248201
248241
248266
365212
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จิตวิทยาการกีฬา
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักการฝึกและสอนว่ายน้้า
ชีวเคมีพื้นฐาน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

248221
248242
248260
248261
248262
367200
248xxx
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การเรียนรู้ทักษะกลไก
การทดสอบสมรถภาพทางกาย
หลักการฝึกและสอนฟุตบอล
หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล
หลักการฝึกและสอนกรีฑา
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
วิชาเอกเลือก
หรือ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19-21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
1(x-x-x
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146200
248321
248322
248331
248361
xxxxxx
รวม

248411
248431
248441
248xxx
248xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย
สถิติและการประเมินผลทางพล
ศึกษาและการกีฬา
หลักการฝึกและสอนบาสเกตบอล
วิชาเลือกเสรี
16

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

248323
248351
248381
248xxx

1(0-2-1)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เวชศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและพล
ศึกษาส้าหรับผูพ้ ิการ
โภชนาการเพื่อสุขภาพและ
การกีฬา
วิชาเอกเลือก
หรือ
วิชาเลือกเสรี
13-15

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
หลักการฝึก การออกโปรแกรม
3(2-2-5) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
248491 การฝึกงาน
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5) 248492 การศึกษาอิสระ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5) 248493 สหกิจศึกษา
ทางการกีฬา
รวม
6
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
หรือ 3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
หรือ 3(x-x-x)
11-15
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
Bachelor of Science (Statistics)
วท.บ. (สถิติ)
B.Sc. (Statistics)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

125
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

432 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
241221
242104

122140
146200
225120
241321

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

English for Specific Purposes
ระเบียบวิธกี ารเขียนโปรแกรม
Programming Methodology
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business

006143

243101
244103
247221

3(3-0-6)

247361

3(3-0-6)

247371

3(2-2-5)

247381

3(2-2-5)

247451

จานวนไม่น้อยกว่า

89

หน่วยกิต

จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

25

หน่วยกิต
4(3-3-8)

จานวนไม่น้อยกว่า
64
จานวน
46
การวางแผนการทดลอง 1
Design of Experiments I
การวิจัยด้าเนินการ 1
Operational Research I
โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ
Statistical Package Program
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
Sampling Techniques

4(3-3-8)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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247231
247321
247322
247325
247331

241231

241323
247323
247324
247341
247342

235032
235023

ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6)
Statistical Theory I
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
3(2-2-5)
Nonparametric Statistics
การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
Regression Analysis
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ทฤษฎีสถิติ 2
3(3-0-6)
Statistical Theory II
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

247491
247492
247493
247494

วิชาเอกเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาสถิติ
เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทาง
3(2-2-5)
247343
คณิตศาสตร์
Computer Tools in Mathematics
247344
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
3(2-2-5)
Numerical Methods 1
247352
การวิเคราะห์หลายตัวแปร
3(2-2-5)
Multivariate Analysis
247362
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
3(2-2-5)
Categorical Data Analysis
247372
สถิติส้าหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
Statistics for Quality Control
247382
การเสี่ยงและการประกันภัย
3(2-2-5)
เบื้องต้น
Introduction to Risk and Insurance
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
Internet Programming

3(2-2-5)

235024

3(2-2-5)

225313

สัมมนา
Seminar
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การฝึกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

จานวน

1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

18

หน่วยกิต

การตัดสินใจทางสถิติ
3(2-2-5)
Decision Making
สถิติเพื่อการพยากรณ์
3(2-2-5)
Statistical Method for Forecasting
ประชากรศาสตร์
3(2-2-5)
Demography
การวางแผนการทดลอง 2
3(2-2-5)
Design of Experiments II
การวิจัยด้าเนินการ 2
3(2-2-5)
Operational Research II
การจ้าลอง
3(2-2-5)
Simulation

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-2-5)
Visual Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2
3(2-2-5)
Object Oriented Programming II
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225100
225211

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Computer Science
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
3(2-2-5)
Object Oriented Programming I

228401

การจัดการเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Information Technology Management

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
003134
003136
241111
243101
004xxx

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา 1
กลุ่มวิชาพลานามัย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-2-1)

รวม
17
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

001112
005172
005173
225120
241112
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ระเบียบวิธกี ารเขียนโปรแกรม
คณิตศาสตร์ 2
14

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
241221 แคลคูลัส
4(3-2-7)
241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
247221 สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก *
3(x-x-x)
รวม
17
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ English for Academic Purposes

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
247231 ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก *
3(x-x-x)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 006141 คอมพิวเตอร์
สารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน Introduction to
Computer Information Science
005171
146200

ชั้นปีที่ 3
122140
247321
247322
247331
247371
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ธุรกิจเบื้องต้น
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
การวิเคราะห์การถดถอย
ทฤษฎีสถิติ 2
การวิจัยด้าเนินการ 1
วิชาเอกเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

247325
247361
247381
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวางแผนการทดลอง 1
โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
247451
247491
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
247492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
247493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
247494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)
: Bachelor of Science (Chemical Industry and Materials
Technology)
: วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)
: B.Sc. (Chemical Industry and Materials Technology)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

122
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 439

003131
003132

006140
006141

006142

005170

242101
241111
241112

246101
246201

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หลักเคมี
4(3-3-8)
243101
Principle of Chemistry
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
244103
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
247325
Mathematics II

จานวนไม่น้อยกว่า
86
จานวน
21
จานวน
21
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
Introductory Materials Science
เคมีของวัสดุ
Chemistry of Materials

จานวน
65
หน่วยกิต
จานวน
50
หน่วยกิต
สมบัติทางไฟฟ้า แสง และ
3(2-3-6)
แม่เหล็กของวัสดุ
Electrical Optical and Magnetic Properties
of Materials

3(3-0-6)
3(3-0-6)

246303

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
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246202

246221
246231
246241
246251

246252
246261

246301

246302

246306
246311
246312
246313

โครงสร้างและความบกพร่อง
3(3-0-6)
ของวัสดุ
Structure and Imperfection of Materials
โลหะและกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Metals and Metal Processing
เซรามิกส์และกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Ceramics and Ceramic Processing
พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต 3(3-0-6)
Polymers and Polymer Processing
ความปลอดภัยในกระบวนการ
3(2-3-6)
ทางอุตสาหกรรม
Industrial Processing Safety
อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamental Chemical Industry
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเคมีและ 1(0-3-2)
เทคโนโลยีวัสดุ
Chemical Industry and Materials Technology
Laboratory
อุณหพลศาสตร์และการแปลง
3(3-0-6)
เฟส
Thermodynamics and Phase Transformation
สมบัติทางกลและความร้อน
3(2-3-6)
ของวัสดุ
Mechanical and Thermal Properties of Materials

246304

เครื่องมือและการหาลักษณะ
3(2-3-6)
เฉพาะของวัสดุ 1
Instrumentation and Characterization for
Materials I
246305 ระบบบริหารคุณภาพและ
3(2-3-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Quality and Environmental Management
Systems
246401 เครื่องมือและการหาลักษณะ
3(2-3-6)
เฉพาะของวัสดุ 2
Instrumentation and Characterization for
Materials II
246491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
246492 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
246493 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
246494 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(2-3-6)
246402
Introduction to Electronics
วัสดุประกอบ
3(2-3-6)
Composite Materials
นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ
3(3-0-6) 246403
Nanotechnology and Nanomaterials
การสึกหรอ
3(3-0-6)
246411
Wear

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า

15
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หัวข้อคัดสรรในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
Selected Topics in Chemical Industry and
Materials Technology
การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ
3(3-0-6)
Materials Applications
วัสดุทางการแพทย์
3(3-0-6)
Medical Materials
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246351
246352

246321
246322

246331
246332

246341
246342

ปริมาณสารสัมพันธ์
3(3-0-6)
Chemical Stoichiometry
เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมีใน
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Chemical Kinetics and Chemical Industrial
Reactor
กลุ่มวิชาโลหะ
โลหกรรมกายภาพ
Physical Metallurgy
การสกัดโลหะและการท้าให้
บริสุทธิ์
Metals Extraction and Refining
กลุ่มวิชาเซรามิกส์
เทคโนโลยีซีเมนต์
Cement Technology
เซรามิกส์ไฟฟ้า
Electroceramic
กลุ่มวิชาพอลิเมอร์
การน้าพอลิเมอร์กลับมาใช้ใหม่
Polymer Recycling
พอลิเมอร์ชีวภาพ
Bio-polymers

3(3-0-6)

246412
246413
246451

246421

3(2-3-6)

3(3-0-6)

246431

3(2-3-6)

246432

3(2-3-6)

246441

เทคโนโลยีฟิล์มบาง
3(3-0-6)
Thin Film Technology
เทคโนโลยีอนุภาคผง
3(3-0-6)
Particulate Powder Technology
อุตสาหกรรมสะอาด
3(3-0-6)
Clean Industry

การกัดกร่อนและการควบคุม
3(3-0-6)
การกัดกร่อน
Corrosion and Corrosion Control

เทคโนโลยีแก้วและอินาเมล
Glass and Enamel Technology
วัสดุทนไฟ
Refractory Materials

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง 3(3-0-6)
Rubber and Rubber Technology

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
241111
คณิตศาสตร์ 1
242101 หลักเคมี
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005172
005173
241112
243101
246101
004xxx
รวม

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8) 246221
246201 เคมีของวัสดุ
3(3-0-6) 246231
246202 โครงสร้างและความบกพร่อง
3(3-0-6)
ของวัสดุ
246241
246251 ความปลอดภัยในกระบวนการ
3(2-3-6)
ทางอุตสาหกรรม
246252
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x) 246261
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x)
รวม
19
หน่วยกิต 00xxxx
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษ
รวม
เชิงวิชาการ English for Academic Purposes

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร์ 2
ชีววิทยา 1
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
19

ภาคการศึกษาปลาย
โลหะและกระบวนการผลิต
เซรามิกส์และกระบวนการ
ผลิต
พอลิเมอร์และกระบวนการ
ผลิต
อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
16

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
246301
246302
246303
246xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส
สมบัติทางกลและความร้อนของ
วัสดุ
สมบัติทางไฟฟ้า แสง และ
แม่เหล็กของวัสดุ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

3(3-0-6)
3(2-3-6)

246304
246305

3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

247325
246xxx
246xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เครื่องมือและการหาลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ 1
ระบบบริหารคุณภาพและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
15

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
246401
246491
246xxx
246xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เครื่องมือและการหาลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ 2
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
13

3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
246492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
246493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
246494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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คณะวิทยาศาสตรการแพทย
School of Medical Sciences
ประวัติความเปนมาโดยยอ
คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิ ทยาลั ยพะเยา
ไดกอ ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 ตุล าคม 2550 โดยวัตถุป ระสงค
หลักในการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร
การแพทย เพื่อตอบสนองความตองการตามแผนพัฒนา
สาธารณสุขและแผนพัฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศ ตลอดจนเพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอน ใน
ระดั บพื้ นฐานทางการแพทย (Pre-Clinic) และวิทยาศาสตร
พื้นฐานในระดับปริญญาตรี ใหแกนิสิตในกลุมวิทยาศาสตร
สุ ข ภ าพ ได แก ค ณ ะเภ สั ชศ าส ต ร พยาบาลศาสตร
สหเวชศาสตร สาธารณสุ ข ศาสตร และนิ สิ ต ในกลุ ม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล อ ม นอกจากนี้ ยังมุ งที่ จ ะสรางและพั ฒ นา
บุคลากรใหมีความสามารถทางดานวิชาการและการวิจัย
เพื่อเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ในปการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตรการแพทย
ได จั ดทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง ภายใต เกณฑ ก าร
ประเมิ น ต ามตั ว บ ง ชี้ คุ ณ ภาพ ของ ส มศ. หลั ง จาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได
เยี่ยมสํารวจและเขาประเมินผลการดําเนินงานของคณะ
ผู ป ระเมิ น ได ร ายงานถึ ง จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น ของคณ ะ
วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ห ลั ง จากได รั บ รายงานแล ว
คณาจารยไดรวมกันศึกษา วิเคราะหผลการประเมิน และ
ทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมาที่ยังขาดแผนงานที่เปน
รูปธรรม ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานในอนาคตเปนไป
อยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล อ งกั บ ปณิ ธาน วิสั ย ทั ศ น
และครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ดานของคณะวิทยาศาสตร
การแพทย จึงไดมีการจัด ทําแผนยุทธศาสตรเพื่อใชเป น
กรอบในการดําเนินงาน ในเบื้องตนมีเปาหมายระยะสั้ น
คือ 5 ป (พ.ศ. 2552–2556) ใหสอดรับกับพันธกิจหลัก
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยอาศั ย การระดมความคิ ด ของ
คณาจารย ในคณะ ที่ มุ งเน น ให เกิ ด ประโยชน สู งสุ ด แก

คณะ และให ค ณะวิท ยาศาสตร การแพทย มี ม าตรฐาน
เทียบเคียงระดับสากล
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตรการแพทย
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
1.2 สาขาวิชาชีวเคมี
1.3 โภชนาการและโภชนบําบัด
อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
นักจุลชีววิทยา, นักวิจัย, นักวิทยาศาสตร, ผูควบคุม
คุ ณ ภาพ, พนั ก งานทํ า งานในแผนกวิ จั ย และพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นโรงงานบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ยา อาหารและ
เครื่องสําอาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
บุ ค ล าก รท างก าร ศึ ก ษ า,นั ก วิ ท ย าศ าส ต ร ,
นั ก วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย , นั ก วิ จั ย , ผู ช ว ยนั ก วิ จั ย ,ผู
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ, พนั ก งานทํ า งานในแผนกวิ จั ย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ, เจาหนาที่/พนักงานตัวแทนขาย,ศึกษา
ตอในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โภชนาการและโภชนบําบัด
นั ก โภชนบํ า บั ด ,บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา, นั ก วิจั ย ,
เจาหนาที่ดานโภชนาการและโภชนบําบัด ,ที่ปรึกษาดาน
โภชนาการและโภชนบําบัด, ตัวแทนจําหนายผลิตภัณ ฑ
เสริมอาหาร อาหารทางการแพทย และโภชนเภสัชภัณฑ
หรือประกอบอาชีพอิสระ
สถานที่ตั้ง
คณะวิทยาศาสตรการแพทย
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 0-5446-6666 ตอ 1758
โทรสาร 0-5446-6663
E-mail : medsci.up@gmail.com
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชือ่ ปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
Bachelor of Science (Microbiology)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
B.Sc. (Microbiology)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242103

146200

122140
242120

361201

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน
วิชาแกน
จานวน
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จานวน
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101 ชีววิทยา 1
Mathematics I
Biology I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
General and Organic Chemistry
Introductory Physics
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

3(3-0-6)

247111
361301

3(3-0-6)
365215
4(3-3-8)

4(3-3-8)

361351

91
35
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)

จานวน
20
ชีวสถิติ
Biostatistics
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
จานวน
วิทยาภูมิคุ้มกัน
Immunology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)

56
41

3(2-3-6)
4(3-3-8)
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361202
361221
361281

361302
361303
361311
361331

361304
361305
361306
361341
361352

ราวิทยา
3(2-3-6)
Mycology
ระบบการจัดจ้าแนกแบคทีเรีย
3(2-3-6)
Systematic Bacteriology
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ
3(2-3-6)
จัดการห้องปฏิบัติการ
Scientific Instrumentation and Laboratory
Management
ไวรัสวิทยา
3(2-3-6)
Virology
ปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Parasitology
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Genetics
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ
4(3-3-8)
จุลินทรีย์
Microbial Physiology and Ecology
วิชาเอกเลือก
ชีววิทยาของเห็ด
Biology of Mushroom
ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์
Yeast and Yeast Technology
สาหร่ายวิทยา
Phycology
จุลชีววิทยาการเกษตร
Agricultural Microbiology
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
Medical Bacteriology

361401

ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
2(1-3-4)
Introduction to Bioinformatics
361491 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
3(0-6-3)
Special Problem in Microbiology
361492 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
361493 ฝึกงาน *
6 หน่วยกิต
Professional Training
361494 สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต
Co – operative Education
361495 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(2-3-6)

361371

3(2-3-6)

361441

3(2-3-6)

361451

3(2-3-6)

361452

3(2-3-6)

361471

จานวน
15
หน่วยกิต
จุลชีววิทยาอาหาร
3(2-3-6)
Food Microbiology
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3(2-3-6)
Sanitation Microbiology
โรคติดเชือ้ อุบัติใหม่และอุบัติซ้า 3(3-0-6)
Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Microbiology

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241111 คณิตศาสตร์ 1
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
243101
244103
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
146200
361201
365215
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
จุลชีววิทยาทั่วไป
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
17

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

242120
361202
361221
361281
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ราวิทยา
ระบบการจัดจ้าแนกแบคทีเรีย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
การจัดการห้องปฏิบัติการ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเสรี
19

4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
122140
247111
361301
361331
361351
361xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ธุรกิจเบื้องต้น
ชีวสถิติ
ระเบียบวิธวี ิจัย
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ
จุลินทรีย์
วิทยาภูมิคุ้มกัน
วิชาเอกเลือก
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

361302
361303
361311
361xxx
361xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ไวรัสวิทยา
ปรสิตวิทยา
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
361401
361491
361492
361xxx
361xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
12

2(1-3-4)
3(0-6-3)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
361493 การฝึกงาน
361494 สหกิจศึกษา
361495 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)
Bachelor of Science (Biochemistry)
วท.บ. (ชีวเคมี)
B.Sc. (Biochemistry)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

128
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
242101
243101

146200

242141
242111

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาพื้นฐานอาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243211
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
244103
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
247111
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I

จานวนไม่น้อยกว่า
92
จานวนไม่น้อยกว่า
43
จานวน
24
เซลล์และชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
Cell and Molecular Biology
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
ชีวสถิติ
Biostatistics

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8)
Physical Chemistry and Application

จานวน
19
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative analysis
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

หน่วยกิต
4(3-3-8)

242120
361201

4(3-3-8)
3(3-0-6)

4(3-3-8)
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361301
365221
365321
365313
365341
365361
365362

365331

365332
365433

วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
หลักการของชีวเคมี
4(3-3-8)
Principle Biochemistry
ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Physiological Biochemistry
โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี 4(3-3-8)
Diseases and Disorders in Biochemistry
ชีวเคมีเทคโนโลยี
3(2-3-6)
Biochemical Technology
ชีวเคมีพันธุศาสตร์
3(2-3-6)
Biochemical Genetics
เทคนิคทางเซลล์และชีววิทยา
3(2-3-6)
โมเลกุล
Techniques in Cells and Molecular Biology
วิชาเอกเลือก
พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิด
3(2-3-6)
มะเร็ง
Biochemical Toxicology and Carcinogenesis
ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Biochemistry
ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จาก
3(2-3-6)
ธรรมชาติ
Biochemistry of Natural Products

จานวนไม่น้อยกว่า
49
หน่วยกิต
จานวน
34
หน่วยกิต
365391 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
365432 หัวข้อพิเศษ
3(2-3-6)
Special Topics
365492 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
365493 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
365494 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

365434
365435

365436

จานวนไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
ชีวเคมีของเวชส้าอาง
3(2-3-6)
Biochemistry of Cosmeceuticals
ชีวเคมีของภาวะเครียด
3(2-3-6)
ออกซิเดชัน
Biochemistry of Oxidative Stress
เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์
3(2-3-6)
และเนือ้ เยื่อ
Techniques in Cell and Tissue Culture

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005172
242101
241111
243101
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
หลักเคมี
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

001103
001112
001171
241112
243211
244103
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
คณิตศาสตร์ 2
เซลล์และชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
ฟิสิกส์เบื้องต้น
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001134
003136
242141
247111
361201
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
เคมีอนิ ทรีย์
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
ศึกษาทั่วไปเลือก
ศึกษาทั่วไปเลือก**
20

3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้ เลือกเรี ยนเพียง 1 รายวิชา
** ให้ นิสิตเลือกเรี ยนวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ

001173
242111
242120
365221
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะชีวิต
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
ใช้
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
หลักการของชีวเคมี
ศึกษาทั่วไปเลือก
17

2(1-2-3)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

458 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
361301 ระเบียบวิธวี ิจัย
365321 ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา
365341 ชีวเคมีเทคโนโลยี
365362 เทคนิคทางเซลล์และชีววิทยา
โมเลกุล
รวม
16
146200

3(2-2-5)

365313

3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

365361
365391
365xxx
365xxx
xxxxxx
รวม

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
โรคและความผิดปกติทาง
ชีวเคมี
ชีวเคมีพันธุศาสตร์
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
17

4(3-3-8)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
365432
365xxx
365xxx
365xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หัวข้อพิเศษ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา
365493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
365494 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
365495 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและโภชนบาบัด)
Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
วท.บ. (โภชนาการและโภชนบาบัด)
B.Sc. (Nutrition and Dietetics)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

128
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242103
242120
243211
244104
247111

146200

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
พื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

006143

3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
92
จานวน
64
จานวน
38
341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacology
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
366300 พยาธิวิทยาพืน้ ฐาน
Life Science Physicdf
Basic Pathology
367201 สรีรวิทยาพืน้ ฐานของมนุษย์
Basic Human Physiology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
26
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
Food Science and Technology

หน่วยกิต
3(2-3-6)

368212

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-7)
3(2-3-6)
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324352
361301
368110
368211

368321
368322
368323
368424
368425

368340

368341
368442

การสุขาภิบาลอาหาร
Food Sanitation
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology
อาหารและโภชนาการพืน้ ฐาน
Food and Basic Nutrition
เคมีอาหาร
Food Chemistry

2(1-3-4)

368313

3(2-3-6)
3(3-0-6)

368314

3(2-3-6)

368320

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การให้ค้าปรึกษาด้านโภชนาการ 2(1-3-4)
Nutritional Counseling
การจัดการการบริการอาหาร
2(1-3-4)
Food Service Management
โภชนาการทางคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Nutrition
โภชนาการและการก้าหนดอาหาร 3(2-3-6)
Nutrition and Dietetics
โภชนบ้าบัดทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Nutrition Therapy
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
วิชาเลือก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและโภชน
3(2-3-6)
เภสัชภัณฑ์
Natural Products and Nutraceuticals
พยาธิวิทยาเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Pathology
พิษวิทยาเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Toxicology

368426
368430
368431
368432
368433

368443
368444

การวิเคราะห์อาหารและการ
3(2-3-6)
ประเมินภาวะโภชนาการ
Food Analysis and Assessment of
Nutritional Status
โภชนาการเชิงชีวเคมีของมนุษย์ 3(3-0-6)
Human Biochemical Nutrition
โภชนาการในวัฏจักรชีวิต
3(3-0-6)
Nutrition in Life Cycle
จานวนไม่น้อยกว่า
28
จานวน
22
โภชนาการชุมชน
Community Nutrition
สัมมนา
Seminar
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การฝึกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

จานวนไม่น้อยกว่า
โภชนาการเชิงโมเลกุล
Molecular Nutrition
โภชนพันธุศาสตร์
Nutrigenomics

6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(1-3-4)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
241111
242103
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
16

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
243211
244104
368110
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อาหารและโภชนาการพืน้ ฐาน
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
368211 เคมีอาหาร
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

242120
341334
363221
367201
368212
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาพืน้ ฐานของมนุษย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19

4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

464 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
247111 ชีวสถิติ
361301 ระเบียบวิธวี ิจัย
366300 พยาธิวิทยาพืน้ ฐาน
368313 การวิเคราะห์อาหารและการ
ประเมินภาวะโภชนาการ
368314 โภชนาการเชิงชีวเคมีของมนุษย์
รวม
18
146200

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-2-7)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

324352
368320
368321
368322
368323
368xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การสุขาภิบาลอาหาร
โภชนาการในวัฏจักรชีวิต
การให้ค้าปรึกษาด้านโภชนาการ
การจัดการการบริการอาหาร
โภชนาการทางคลินิก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

2(1-3-4)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
368424
368425
368426
368430
368xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
โภชนาการและการก้าหนดอาหาร
โภชนบ้าบัดทางการแพทย์
โภชนาการชุมชน
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
368431 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
368432 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
368433 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
* นิสิตต้องผ่านรายวิชาเอกบังคับจ้านวน 22 หน่วยกิต

คณะวิศวกรรมศาสตร
School of Engineering
ประวัตคิ วามเปนมาโดยยอ
ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร แ ต เดิ ม คื อ สํ า นั ก วิ ช า
วิ ศ วกรรมศาสตร สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขต
สารสนเทศพะเยา จังหวัดพะเยา กอ ตั้งเมื่อปการศึกษา 2545
จัดการเรียนการสอนในหลั กสู ตรวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต 4
สาขาวิชา ประกอบด วย สาขาวิช าวิศ วกรรมโยธา สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่อ งกล และสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ โดยจัดการเรียนการสอนใหกับนิสิตชั้นป
ที่ 1 และชั้ น ป ที่ 2 เมื่ อ นิ สิ ต ขึ้ น ชั้ น ป ที่ 3 นิ สิ ต จะไปศึ ก ษาใน
ระดั บ ชั้ น ป ที่ 3 และชั้ น ป ที่ 4 ที่ คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิท ยาลัยนเรศวร จังหวัดพิ ษ ณุ โลก หลังจากป การศึกษา
2545 เปนตนมา
สํ า นั ก วิช าวิ ศ วกรรมศาสตร มี ก ารพั ฒ นาตนเองอย า ง
ตอเนื่อ ง มีการดําเนินการจัดตั้งหนวยงานภายใน พรอมทั้งเริ่ม
เปดรับนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารงานกอสรางในปการศึกษา 2551 ปการศึกษา
2552 สํ า นั ก วิ ช าฯมี ค วามพร อ มท างด า นบุ ค ลากรและ
หอ งปฏิบัติการมากขึ้น จึงไดจัดการเรียนการสอนในชั้นปที่ 3
แต ยั ง คงได รั บ ความร ว มมื อ จาก คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พิ ษ ณุ โ ลก ในการสอน ชั้ น ป ที่ 4 ป
การศึกษา 2553 มหาวิท ยาลัยนเรศวร วิท ยาเขตสารสนเทศ
พะเยา ไดเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อเตรียม
ยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ และเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
พะเยา ไดยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยน
ชื่อเปน มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
โดยสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรไดรับ การยกฐานะขึ้นเปนคณะ
วิศวกรรมศาสตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และสามารถ
จัด การเรี ยนการสอนสํ าหรับ นิ สิ ตชั้ นป ที่ 3 และชั้น ป ที่ 4 จน
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รได นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเป ด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเพิ่มเติมอีก 2 หลักสูตร
คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา เป ดสอนในป การศึกษา 2553 และหลัก สูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิศ วกรรมไฟฟ า เป ด สอนในป
การศึกษา ป 2556
ป จ จุ บั น คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร เป ด สอนหลั ก สู ต ร
วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต 4 สาขาวิ ช า ได แ ก สาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า สาขาวิ ช า
วิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และเป ด
สอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 หลักสูตร
ไดแก การบริหารงานกอสราง (ภาคพิเศษ) พรอมทั้งวิศวกรรม
โยธา และวิศวกรรมไฟฟา (ภาคปกติ)

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
ออกแบบกลไก และเครือ่ งจักรกลตางๆ ยานยนตและ
อากาศยาน การแปรรูปพลังงาน และงานระบบตาง ๆ เชน
ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง : ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง
บํารุงรักษา เกี่ยวกับระบบผลิต ระบบสง และระบบจายไฟฟา
กําลัง การตรวจสอบ การวางแผนโครงการ และใหคําปรึกษา
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ าสื่ อ สาร : ออกแบบ ควบคุ ม
ติ ด ตั้ ง บํ า รุ ง รั ก ษา เกี่ ย วกั บ ระบบเครื่ อ งส ง วิ ท ยุ โทรทั ศ น
โทรศัพท การตรวจสอบ ซอ ม และใชงานอุปกรณสื่อสาร การ
หาตําแหนงติดตั้งสถานีรับ -สงสัญญาณระบบสื่อ สาร และให
คําปรึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ก อ สร า งและออกแบบงานอาคาร อาคารสาธารณะ
คลั งสิ น ค า โครงสร างที่ มี ลั ก ษณะเป น หอ ปล อ ง โครงสร า ง
สะพาน ชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตหลอสําเร็จ เสาเข็มคอนกรีต
โครงสร า งใต ดิ น สิ่ งก อ สร างชั่ วคราว ทางสาธารณะ ระบบ
ชลประทาน โครงสรางที่มีการกักของไหล ทอสงน้ํา ทอระบาย
น้ํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
งานเกี่ยวกับ การลดเวลาการปฏิบั ติงาน คาใชจาย วัส ดุ
พลังงาน และทรัพยากรอื่นๆ รวมไปถึงงานการควบคุมคุณภาพ
ของการผลิต งานดานระบบการผลิตและเครื่อ งจักร งานดาน
การบริหาร งานทางวิศวกรรม
สถานที่ตงั้
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 054-466-666 ตอ 3389
โทรสาร 054-466-662
E-mail : Engineering@up.ac.th
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
B.Eng. (Mechanical Engineering)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า 147(6)
จานวนไม่น้อยกว่า
30
จานวนหน่วยกิต
21

3(3-0-6)

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
ให้นิสิตเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241151
241152
241253

146200

226101

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะบังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แคลคูลัส 1
3(3-0-6) 242101
Calculus I
แคลคูลัส 2
3(3-0-6) 244101
Calculus II
แคลคูลัส 3
3(3-0-6) 244102
Calculus III
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน

111
99

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

21

หน่วยกิต
4(3-3-8)

จานวน

4(3-3-8)
4(3-3-8)

3

หน่วยกิต

27

หน่วยกิต
2(2-0-4)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming

261233

จานวน
เทอร์โมไดนามิกส์ 2
Thermodynamics II
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261101
261111
261213
261221
261231

261211
261212
261241

261301
261311
261312
261313
261331
261332
261341

เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
กลศาสตร์ของของแข็ง 1
Mechanicsof Solids I
กลศาสตร์ของของไหล
Mechanics of Fluids
เทอร์โมไดนามิกส์ 1
Thermodynamics I

3(2-3-6)

264101

3(3-0-6)
264201
3(3-0-6)
264301
3(3-0-6)

เครื่องมือพื้นฐานทาง
2(1-3-4)
วิศวกรรมและการใช้งาน
Engineering Tools and Operations
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
กรรมวิธีการผลิต 1
3(2-3-6)
Manufacturing Process I

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mechanics II
กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
สมการอนุพันธ์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6)
เครื่องกล
Differential Equations in Mechanical
Engineering
เขียนแบบเครื่องกล
2(1-3-4)
Mechanical Drawing
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
2(2-0-4)
Machine Design I
การออกแบบเครื่องจักรกล 2
2(1-3-4)
Machine Design II
การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
Mechanical Vibrations
การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
Heat Transfer
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engine
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขในงาน
3(2-3-6)
วิศวกรรมเครื่องกล
Numerical Methods in Mechanical Engineering

261351
261391

261392

261431
261441
261491
261492

262201
264202

จานวน
48
หน่วยกิต
การท้าความเย็น
3(3-0-6)
Refrigeration
ปฏิบัติการส้าหรับวิศวกร
1(0-3-2)
เครื่องกล 1
Laboratory for Mechanical Engineers I
ปฏิบัติการส้าหรับวิศวกร
1(0-3-2)
เครื่องกล 2
Laboratory for Mechanical Engineers II
วิศวกรรมโรงจักรต้นก้าลัง
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control Engineering
ระเบียบวิธวี ิจัย
1(0-3-2)
Research Methodology
โครงงานทางวิศวกรรม
2(0-6-3)
เครื่องกล
Mechanical Engineering Project
วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
4(3-3-8)
Fundamental of Electrical Engineering
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
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261411
261412

261421
261422
261423

261432

261433

หมวดวิชาเฉพาะเลือก
กลุ่มวิชากลศาสตร์วิศวกรรม
ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
Finite Element Method
การออกแบบเครื่องจักรกล 3
Machine Design III

จานวนไม่น้อยกว่า
3(2-3-6)

261413

3(3-0-6)

261414

กลุ่มวิชากลศาสตร์ของของไหล
กลศาสตร์ของของไหล 2
3(3-0-6)
Mechanics of Fluids II
เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
Fluid Machinery
ระบบส่งก้าลังโดยใช้ของไหล
3(3-0-6)
Fluid Power Systems

261424
261425
261426

กลุ่มวิชาเทอร์โมไดนามิกส์และเทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยน 3(3-0-6)
261434
ความร้อน
Heat Exchanger Design
261435
กังหันก๊าซ
3(3-0-6)
Gas Turbine

12

หน่วยกิต

กลศาสตร์ของของแข็ง 2
3(3-0-6)
Mechanics of Solids II
หัวข้อคัดสรรทางกลศาสตร์
3(3-0-6)
วิศวกรรม
Selected Topics in Engineering Mechanics

การออกแบบระบบท่อ
3(3-0-6)
Design of Piping Systems
อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Aerodynamics
หัวข้อคัดสรรทางกลศาสตร์
3(3-0-6)
ของของไหล
Selected Topics in Mechanics of Fluids

การออกแบบระบบความร้อน
3(3-0-6)
Thermal System Design
หัวข้อคัดสรรทางเทอร์โม
3(3-0-6)
ไดนามิกส์
Selected Topics in Thermodynamics

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ พลศาสตร์และการควบคุม

261442 การวัดและเครื่องมือวัด
3(2-3-6)
ส้าหรับวิศวกรเครื่องกล
Measurement and Instruments for
Mechanical Engineers
261443 พื้นฐานของหุ่นยนต์
3(3-0-6)
Fundamental of Robotics
261444 การออกแบบและการผลิต
3(2-3-6)
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
Computer Aided Design and Manufacturing

261446

261447

261448

การควบคุมสมัยใหม่ในงาน
3(2-3-6)
วิศวกรรมเครื่องกล
Modern control in mechanical engineering
พืน้ ฐานแมคคาทรอนิกส์
3(2-3-6)
ส้าหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Fundamental of Mechatronics for Mechanical
Engineering
หัวข้อคัดสรรทางด้าน
3(3-0-6)
พลศาสตร์และการควบคุม
Selected Topics in Dynamics and Control
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261445 การประมวลผลสัญญาณ
3(3-0-6)
ดิจิทัลและการควบคุม
Digital Signal Processing and Control

261451

261452
261453

275200

กลุ่มวิชาพลังงาน การทาความเย็นและปรับอากาศ
วิศวกรรมการปรับอากาศและ
3(3-0-6)
261454
การระบายอากาศ
Air-Conditioning and Ventilation Engineering
การอนุรักษ์พลังงาน
3(2-3-6)
261455
Energy Conservation
แหล่งพลังงานที่น้ามาใช้ใหม่ได้
3(2-3-6)
Renewable Energy Resources

การจัดการพลังงานใน
3(3-0-6)
โรงงานอุตสาหกรรม
Energy Management in Industries
หัวข้อคัดสรรทางพลังงาน
3(3-0-6)
การท้าความเย็นและปรับอากาศ
Selected Topics in Energy Refrigeration and
Air Conditioning

กลุ่มอื่นๆ
อาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับวิศวกร 3(2-3-6)
Community Development Voluntary for
Engineers

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

261393

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
การฝึกงานด้านวิศวกรรม
6 หน่วยกิต
เครื่องกล
Training in Mechanical Engineering
ไม่น้อยกว่า (270 ชม.)

จานวน

6

หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
241151
242101
244101
261101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

001112
003134
003136
005173
241152
244102
261111
264101
004XXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
ทักษะชีวิต
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใช้งาน
กลุ่มวิชาพลานามัย
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 2
001103
005172
226101
241253
261211
261231
264201
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แคลคูลัส 3
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
เทอร์โมไดนามิกส์ 1
วัสดุวิศวกรรม
20

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

262201
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
กลศาสตร์ของของแข็ง 1
กลศาสตร์ของของไหล
เทอร์โมไดนามิกส์ 2
สมการอนุพันธ์ในงานวิศวกรรม
เครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
วิชาเลือกเสรี

รวม

21

261212
261213
261221
261233
261241

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
261301
261331
261311
264301
261391
264202
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เขียนแบบเครื่องกล
การถ่ายเทความร้อน
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
กรรมวิธีการผลิต 1
ปฏิบัติการส้าหรับวิศวกร
เครื่องกล 1
สถิติวิศวกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเสรี
20

2(1-3-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

261312
261313
261332
261341
261351
261392
00xxxx*
00xxxx

ภาคการศึกษาปลาย
การออกแบบเครื่องจักรกล 2
การสั่นสะเทือนทางกล
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขในงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
การท้าความเย็น
ปฏิบัติการส้าหรับวิศวกร
เครื่องกล 2
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

2(1-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ:* ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ English for Academic Purposes

261393

รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงานด้านวิศวกรรม
6 หน่วยกิต
เครื่องกล
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)
Training in Mechanical Engineering
6
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

261431
261441
261491
2614xx

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วิศวกรรมโรงจักรต้นก้าลัง
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเฉพาะเลือก

รวม

13

146200

\

3(3-0-6)

261492

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)

2614xx
2614xx
2614xx
รวม

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
โครงงานทางวิศวกรรม
เครื่องกล
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
11

2(0-6-3)
3x-x-x)
3(x-x-x)
3x-x-x)
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
B.Eng. (Electrical Engineering)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า 147(6)
จานวนไม่น้อยกว่า
30
จานวนหน่วยกิต
21

3(3-0-6)

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241151
241152
241253

146200

226101
261101
261111

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
242101
Calculus I
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
244101
Calculus II
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
244102
Calculus III

จานวนไม่น้อยกว่า 111
จานวนไม่น้อยกว่า
96
จานวน
21
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

จานวน

3

หน่วยกิต

จานวน
29
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
ระบบควบคุม
Control Systems

หน่วยกิต
1(0-3-2)

4(3-3-8)
4(3-3-8)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I

262215
262216
262323

4(3-3-8)
4(3-3-8)
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262211
262212

262213
262214
262221
262322

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuit Analysis I
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields

3(3-0-6)

264101

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
กลุ่มวิชาบังคับ
การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(2-3-6)
Digital Circuit Design
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electric Circuit Analysis II
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
ไมโครโพรเซสเซอร์
4(3-3-8)
Microprocessors

264201

262492
262493

262494

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะงาน
ให้เลือกเรียนงานใด งานหนึ่ง ดังต่อไปนี้

262241
262342
262343
262344

262345

งานไฟฟ้ากาลัง
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Electrical Machines I
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electrical Machines II
อิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง
3(3-0-6)
Power Electronics
การผลิต การส่ง และการจ่าย
3(3-0-6)
ก้าลังไฟฟ้า
Electrical Power Generation, Transmission
and Distribution
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก้าลัง 1 1(0-3-2)
Electrical Power Engineering Laboratory I

เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-4)
และการใช้งาน
Engineering Tools and Operations
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
จานวน
43
หน่วยกิต
จานวน
17
หน่วยกิต
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-2)
Electrical Engineering Project I
กฎหมายและจรรยาบรรณ
1(1-0-2)
ส้าหรับวิศวกรไฟฟ้า
Laws and Ethics for Electrical Engineers
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2(0-6-3)
Electrical Engineering Project II

จานวน

262346
262347
262448

262449
262450

26

หน่วยกิต

การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical System Design
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก้าลัง 3(3-0-6)
Electric Power System Analysis
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-2)
ก้าลัง 2
Electrical Power Engineering Laboratory II
การป้องกันระบบไฟฟ้าก้าลัง
3(3-0-6)
Power System Protection
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
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262271
262372
262373
262374
262375

262424

262425

262426
262427

262451
262452
262453

งานไฟฟ้าสื่อสาร
สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
Signal and Systems
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)
Digital Signal Processing
หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
Principle of Communication
ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1
1(0-3-2)
Communication Engineering Laboratory I
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3(3-0-6)
Data Communication and Networking

262376
262477
262478
262479
262480

หมวดวิชาเฉพาะเลือก
1) กลุ่มวิชางานไฟฟ้ากาลัง
กลุ่มวิศวกรรมควบคุม เมคคาทรอนิกส์ และเครื่องมือวัด
ระบบคอมพิวเตอร์และการ
3(3-0-6) 262428
เชื่อมโยง
Computer Systems and Interfacing
262429
ตัวตรวจรู้อุตสาหกรรมและ
3(3-0-6)
อุปกรณ์ควบคุม
262430
Industrial Sensors and Control Devices
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
262431
Industrial Automation Systems
เครื่องมือวัดกระบวนการ
3(3-0-6)
Process Instrumentation
กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
Power Plant and Substation
วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Materials
วิศวกรรมการส่องสว่าง
Illumination Engineering

3(3-0-6)

262455

3(3-0-6)
262456
3(3-0-6)

การสื่อสารดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Communication
ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2
1(0-3-2)
Communication Engineering Laboratory II
วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
Antenna Engineering
วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
Optical Communication
จานวนไม่น้อยกว่า

15

การออกแบบระบบเครื่องมือวัด
Instrumentation System Design
การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
Electric Drives
ระบบควบคุมแนวใหม่
Modern Control Systems
การควบคุมดิจิทัล
Digital Control

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)
ในระบบไฟฟ้าก้าลัง
Computer Analysis in Power System
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าใน
3(3-0-6)
ระบบแรงต่้า
Electrical Safety of Low-Voltage Systems
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262454

262461
262462

262481

262482
262483
262484

275200

การประมาณและออกแบบ
3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้า
Electrical Estimation and System Design

กลุ่มวิศวกรรมพลังงาน
วิทยาศาสตร์ความร้อน
Thermal Sciences
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
Distributed Generation Systems

262457
262495

3(3-0-6)

262463

3(3-0-6)

262464

2) กลุ่มวิชางานไฟฟ้าสื่อสาร
โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6)
Communication Network and Transmission
Lines
การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0-6)
Radio-Wave Propagation
การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
Satellite Communication
การสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
Mobile Communication

262485
262486
262496

การป้องกันฟ้าผ่า
3(3-0-6)
Lightning Protection
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
ก้าลัง
Special Topics in Electrical Engineering

พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
Renewable Energy
การอนุรักษ์และการจัดการ
3(3-0-6)
พลังงาน
Energy Conservation and Management

การสื่อสารไร้สาย
3(3-0-6)
Wireless Communications
การออกแบบระบบฝังตัว
3(3-0-6)
Embedded System Design
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
สื่อสาร
Special Topics in Communication Engineering

กลุ่มอื่นๆ
อาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับวิศวกร 3(2-3-6)
Community Development Voluntary for
Engineers

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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262391

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 6 หน่วยกิต
Training in Electrical Engineering
ไม่น้อยกว่า(270 ชม.)

จานวน

6

หน่วยกิต

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241151
แคลคูลัส 1
242101
หลักเคมี
244101
ฟิสิกส์ 1
261101
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม
20
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001111
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

001112
004xxx
005173
226101
241152
244102
261111
264101
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
กลุ่มวิชาพลานามัย
ทักษะชีวิต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
เครื่องมือพื้นฐานทาง
วิศวกรรมและการใช้งาน
21

3(3-0-6)
1(x-x-x)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001103
005172
241253
262211
262212
262213
264201
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
แคลคูลัส 3
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
การออกแบบวงจรดิจิทัล
วัสดุวิศวกรรม
21

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

งานไฟฟ้ากาลัง
005171 ชีวิตและสุขภาพ
262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
262221 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟ้า
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
รวม

20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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งานไฟฟ้าสื่อสาร
005171 ชีวิตและสุขภาพ
262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
262221 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟ้า
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
262271 สัญญาณและระบบ
รวม
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
งานไฟฟ้ากาลัง
262322 ไมโครโพรเซสเซอร์
262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
262343 อิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง
262344 การผลิต การส่ง และการจ่าย
ก้าลังไฟฟ้า
00xxxx
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
00xxxx
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
19

ภาคการศึกษาปลาย
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

งานไฟฟ้าสื่อสาร
262322 ไมโครโพรเซสเซอร์
4(3-3-8)
262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)
262373 หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
262xxx
วิชาเฉพาะเลือก
3(x-x-x)
00xxxx
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x)
00xxxx
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ English for Academic Purposes 3(3-0-6)

งานไฟฟ้ากาลัง
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
262323 ระบบควบคุม
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
ก้าลัง 1
262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า
262347 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
ก้าลัง
รวม
17
งานไฟฟ้าสื่อสาร
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
262323 ระบบควบคุม
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1
262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
262376 การสื่อสารดิจิทัล
รวม
17

3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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262391

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 6 หน่วยกิต
Training in Electrical Engineering
(ไม่นับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
งานไฟฟ้ากาลัง
262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
262493 กฎหมายและจรรยาบรรณส้าหรับ
วิศวกรไฟฟ้า
262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก้าลัง 2
262449 การป้องกันระบบไฟฟ้าก้าลัง
262xxx
วิชาเฉพาะเลือก
262xxx
วิชาเฉพาะเลือก
262xxx
วิชาเฉพาะเลือก
รวม
15
งานไฟฟ้าสื่อสาร
262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
262493 กฎหมายและจรรยาบรรณ
ส้าหรับวิศวกรไฟฟ้า
262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2
262478 วิศวกรรมสายอากาศ
262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ
262xxx
วิชาเฉพาะเลือก
262xxx
วิชาเฉพาะเลือก
รวม

15

ภาคการศึกษาปลาย
1(0-3-2)
1(1-0-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

1(0-3-2)
1(1-0-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

งานไฟฟ้ากาลัง
262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
รวม
14

2(0-6-3)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

งานไฟฟ้าสื่อสาร
262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
262480 การสื่อสารทางแสง
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
14

2(0-6-3)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
B.Eng. (Civil Engineering)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า 147(6)
จานวนไม่น้อยกว่า
30
จานวนหน่วยกิต
21

3(3-0-6)

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

241151
241152
241253

146200

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะบังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 1
Calculus I
แคลคูลัส 2
Calculus II
แคลคูลัส 3
Calculus III
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

242101

3(3-0-6)

244101

3(3-0-6)

244102

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน

111
99

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

21

หน่วยกิต
4(3-3-8)

จานวน
3(3-0-6)

4(3-3-8)
4(3-3-8)

3

หน่วยกิต
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226101
261101
263101
263211
263212
263261
263271

263213
263314
263315

263316
263317
263331
263333
263341

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statics
ก้าลังวัสดุ 1
3(3-0-6)
Strength of Materials I
ก้าลังวัสดุ 2
3(3-0-6)
Strength of Materials II
การส้ารวจ
3(2-3-6)
Surveying
กลศาสตร์ของไหล
4(3-3-8)
Fluid Mechanics
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6)
Structural Analysis I
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6)
Structural Analysis II
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการ
2(1-3-4)
ทดสอบ
Civil Engineering Materials and Testing
คอนกรีตเทคโนโลยี
4(3-3-8)
Concrete Technology
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8)
Reinforced Concrete Design
ปฐพีกลศาสตร์
4(3-3-8)
Soil Mechanics
วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-8)
Foundation Engineering
วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
Transportation Engineering

263302

263362
264101

264201

263418

263442
263452
263453

263475
263492

จานวน
31
หน่วยกิต
คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง
3(3-0-6)
วิศวกรรมโยธา
Applied Mathematics in Civil Engineering
ค่ายฝึกงานส้ารวจ
1 หน่วยกิต
Survey Camp
(ไม่น้อยกว่า 80 ชม.)
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-4)
และการใช้งาน
Engineering Tools and Operations
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials

จานวน
44
หน่วยกิต
การออกแบบโครงสร้างไม้
4(3-3-8)
และเหล็ก
Design of Timber and Steel Structures
วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
การบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
กฎหมายและจรรยาบรรณ
2(1-2-3)
ส้าหรับวิศวกรโยธา
Laws and Ethics for Civil Engineers
วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
2(0-6-3)
Civil Engineering Project
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263419
263420
263421
263422

263334
263435
263436

263351
263363
263454

263373
263374
263476

หมวดวิชาเฉพาะเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2-5)
Prestressed Concrete Design
การออกแบบอาคาร
3(2-2-5)
Building Design
พฤติกรรมทางกลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6)
Mechanical Behavior of Materials
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงาน
3(2-2-5)
วิศวกรรมโยธา
Finite Element Method in Civil Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและปฐพี
ธรณีวิศวกรรม
2(1-2-3)
Engineering Geology
การปรับปรุงดินเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Soil Improvement
ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Theoretical Soil Mechanic

จานวนไม่น้อยกว่า

263423

263424

263425

263443
263444
263445

12

หน่วยกิต

พลศาสตร์ของโครงสร้าง
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to Structural Dynamics
โครงสร้างคอนกรีตหล่อ
3(3-0-6)
ส้าเร็จรูป
Precast Concrete Structures
ความคงทนของโครงสร้าง
3(3-0-6)
คอนกรีต
Durability of Concrete Structures

วัสดุการทาง
Highway Materials
วิศวกรรมจราจร
Traffic Engineering
การออกแบบผิวทาง
Pavement Design

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและสารวจ
วิศวกรรมการจัดการ
3(3-0-6) 263464
Engineering Management
การส้ารวจแนวทาง
3(2-2-5)
Route Surveying
วิธีการก่อสร้างและการ
3(2-2-5) 263465
ประมาณราคา
Construction Methods and Cost Estimation

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
ส้าหรับวิศวกรรมโยธา
Geographic Information System for Civil
Engineering
การส้ารวจด้วยภาพถ่ายทาง
3(2-2-5)
อากาศ
Photogrammetric Surveying

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้าและสุขาภิบาล
หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6) 263477
Principle of Hydrology
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6)
Water Supply and Sanitary Engineering
วิศวกรรมทรัพยากรน้้า
3(3-0-6) 263478
Water Resources Engineering

วิศวกรรมและการออกแบบ
3(2-2-5)
ระบบประปาภายในอาคาร
Water Supply Engineering and Design in
Building
วิศวกรรมการระบายน้้า
3(3-0-6)
Drainage Engineering
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263493

กลุ่มสหวิชา
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering

275200

อาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับวิศวกร 3(2-3-6)
Community Development Voluntary for
Engineers

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

263391

หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)

จานวนหน่วยกิต

6

หน่วยกิต

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
241151
242101
244101
261101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005173 ทักษะชีวิต
241152 แคลคูลัส 2
244102 ฟิสิกส์ 2
263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
264101 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใช้งาน
004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม
21
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
1(0-2-1)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
3(2-2-5)
241253 แคลลูลัส 3
3(3-0-6)
263211 ก้าลังวัสดุ 1
3(3-0-6)
264201 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x)
รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ (English for Academic Purposes)

226101
263212
263213
263261
263271
xxxxxx
รวม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
263302 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง
3(3-0-6) 146200
วิศวกรรมโยธา
263314 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6) 263317
263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 2(1-3-4)
263316 คอนกรีตเทคโนโลยี
4(3-3-8) 263331
263362 ค่ายฝึกงานส้ารวจ*
1 หน่วยกิต 263341
(ไม่น้อยกว่า 80 ชม.) 00xxxx
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
รวม
263xxx วิชาเฉพาะเลือก**
3(x-x-x)
รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ * จัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคการศึกษา
2 สัปดาห์
** ให้เลือกเรียนรายวิชา 263373 หลักอุทกวิทยา
(Principle of Hydrology) 3(3-0-6)
263391
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ก้าลังวัสดุ 2
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
การส้ารวจ
กลศาสตร์ของไหล
วิชาเลือกเสรี
19

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ปฐพีกลศาสตร์
วิศวกรรมขนส่ง
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงาน (ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)
6
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 491

ชั้นปีที่ 4
263333
263418
263442
263475
263xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิศวกรรมฐานราก
การออกแบบโครงสร้างไม้และ
เหล็ก
วิศวกรรมการทาง
วิศวกรรมชลศาสตร์
วิชาเฉพาะเลือก
17

4(3-3-8)
4(3-3-8)

263452
263453

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

263492
263xxx
263xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การบริหารงานก่อสร้าง
กฎหมายและจรรยาบรรณ
ส้าหรับวิศวกรโยธา
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
B.Eng. (Industrial Engineering)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า 147(6)
จานวนไม่น้อยกว่า
30
จานวนหน่วยกิต
21

3(3-0-6)

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

241151
241152
241253

146200

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 1
Calculus I
แคลคูลัส 2
Calculus II
แคลคูลัส 3
Calculus III
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

242101

3(3-0-6)

244101

3(3-0-6)

244102

จานวนไม่น้อยกว่า

111

หน่วยกิต

จานวน
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

21

หน่วยกิต
4(3-3-8)

จานวน
3(3-0-6)

4(3-3-8)
4(3-3-8)

3

หน่วยกิต
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226101
261101
261111
261211
261232
262201

264221
264311
264312
264313

261221
261394
264431

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mechanics II
เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of Thermodynamics
วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
4(3-3-8)
Fundamental of Electrical Engineering
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
การวิจัยด้าเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Research
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
การศึกษาการปฏิบัติงานทาง
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Industrial Work Study

264101

264201
264202
264301
264302

264314
264322
264411
264423

กลุ่มวิชาแกนและวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
กลุ่มรายวิชาแกน
กลศาสตร์ของของไหล
3(3-0-6)
264491
Mechanics of Fluids
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-2)
264492
Mechanical Engineering Laboratory
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-6)
Industrial Engineering Laboratory

จานวน
33 หน่วยกิต
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 2(1-3-4)
และการใช้งาน
Engineering Tools and Operations
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
กรรมวิธีการผลิต 1
3(2-3-6)
Manufacturing Processes I
กรรมวิธีการผลิต 2
3(2-3-6)
Manufacturing Processes II

จานวน
24
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
วิศวกรรมการซ่อมบ้ารุง
Maintenance Engineering
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
30
จานวน
9
สัมมนา
Seminar
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Project

หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(0-3-2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-3-2)
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264341
264342

264343

264344

264345
264346

264451
264452
264454
264455

กลุ่มรายวิชาเอกบังคับ
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
วิชาเอกบังคับทางวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-3-6)
Tool Engineering
การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Cost Analysis

วิชาเอกบังคับทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์และ
3(3-0-6)
โซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
การจัดการสินค้าคงคลังและ
3(3-0-6)
คลังสินค้า
Inventory and Warehouse Management
วิชาเอกบังคับทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
การผลิตแบบอัตโนมัติ
3(2-3-6)
Manufacturing Automation
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ
3(3-0-6)
เครื่องกลวิทัศน์
Industrial Robotics and Machine Vision
กลุ่มรายวิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Laws
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
การศึกษาความเป็นไปได้
3(3-0-6)
Feasibility Study

จานวน

264441
264442

264443
264444

264445

264446

264462
264464

หน่วยกิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Psychology
การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
และการจัดการ
Industrial Organization and Management

การขนส่งและกระจายสินค้า
3(3-0-6)
Transportation and Distribution
การออกแบบระบบขนถ่าย
3(3-0-6)
วัตถุดิบ
Material Handling Systems Design

ระบบคอมพิวเตอร์และ
3(3-0-6)
การเชื่อมต่อ
Computer System and Interfacing
ระบบควบคุมและแบบจ้าลอง
3(3-0-6)
Modeling and Control Systems
จานวน

264461

12

9

หน่วยกิต

การออกแบบและวิเคราะห์
3(3-0-6)
การทดลอง
Design and Analysis of Experiments
การวางแผนทรัพยากรองค์กร
3(2-3-6)
Enterprise Resource Planning
วิศวกรรมโลหะการ
3(2-3-6)
Metallurgy Engineering
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264457
264458
264459

264471
264472
264473
264474

264481
264482
264483

275200

วิศวกรรมคุณค่า
Value Engineering
การยศาสตร์
Ergonomics
การประหยัดพลังงาน
Energy Conservation

3(3-0-6)

264465

3(3-0-6)
3(2-3-6)

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
Multimodal Transport
การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6)
Material Handling and Packaging
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
Legal Aspects for Logistics
ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
Game Theory and Business Strategy
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
Electronic and Digital Circuit
การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-3-6)
Microprocessor Application
การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanical Design

264466

264475

264476
264477

264484
264485

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
3(2-3-6)
การออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม
Computer Aided Design, Manufacturing and
Engineering
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
อุตสาหการ
Selected topic in Industrial Engineering

เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับ
3(3-0-6)
โลจิสติกส์
Information Technology for Logistics
การจัดการการจัดหา
3(3-0-6)
Procurement Management
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
3(2-3-6)
Flexible Manufacturing System
ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligence

กลุ่มสาขาวิศวกรรมอื่นๆ
อาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับวิศวกร 3(2-3-6)
Community Development Voluntary for
Engineers

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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264391

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 280 ชม.)

จานวน

6

หน่วยกิต

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
001103
241151
242101
244101
261101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย
005173 ทักษะชีวิต
241152 แคลคูลัส 2
244102 ฟิสิกส์ 2
261111
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
264101 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใช้งาน
รวม
21
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001112
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
241253
261211
264201
264221
00xxxx
00xxxx

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
แคลคูลัส 3
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
วัสดุวิศวกรรม
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(English for Academic Purposes)

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
261221 กลศาสตร์ของของไหล
3(3-0-6)
262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
4(3-3-8)
264202 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
xxxxxx
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา*
3(x-x-x)
รวม
22
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียน 275200 อาสาพัฒนาชุมชน
ส้าหรับวิศวกร (Community Development
Voluntary for Engineers)
146200

ชั้นปีที่ 3
261232
261394
264301
264311
264312
264314
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
กรรมวิธีการผลิต 1
การวิจัยด้าเนินงาน
การควบคุมคุณภาพ
วิศวกรรมความปลอดภัย
วิชาเลือกเสรี
19

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

005171
264302
264313
264322
2643xx
2643xx
xxxxxx
รวม

264391
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวิตและสุขภาพ
กรรมวิธีการผลิต 2
การศึกษาการปฏิบัติงานทาง
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมการซ่อมบ้ารุง
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 280 ชม.)
6
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
264411
264423
264431
2644xx
264491
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-6)
วิชาเอกบังคับ
3(x-x-x)
สัมมนา
1(0-3-2)
13

หน่วยกิต

2644xx
2644xx
2644xx
264492
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
10

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-3-2)
หน่วยกิต

คณะศิลปศาสตร
School of Liberal Arts
ประวัติความเปนมาโดยยอ
เปดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยเปดสอนหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เป น การเรี ย นการสอนในวั น เสาร แ ละวั น อาทิ ต ย ณ
สถานที่ทําการชั่วคราววิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม ต อ มาในป พ.ศ. 2542 ได ย ายสถานที่ ทํ า การมายั ง
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ใน ป การศึ กษ า 2544 ได จั ด ตั้ ง กลุ ม วิ ช าต า งๆ
เป น 3 กลุ ม วิ ช า คื อ กลุ ม วิ ช าศิ ล ปศาสตร กลุ ม วิ ช า
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และกลุ ม วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่ งในแต ล ะกลุ ม วิช าได แ บ งโครงสรา งการ
บริห ารออกเปน สาขาวิช า สําหรับกลุม วิชาศิล ปศาสตร
ประกอบดวย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา
การจั ด การธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี และสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
ตอมาปการศึกษา 2545 กลุมวิชาศิลปศาสตร ไดจัด
ให มี ก ารเรี ย นการสอนเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 3 สาขาวิ ช า คื อ
สาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ และ
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ปการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรไดยกฐานะ
เปนสํานักวิชาศิลปศาสตร ประกอบดวย 3 สาขาวิชาเดิม
คื อ สาขาวิ ช าพื้ น ฐาน สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ และ
สาขาวิชาพั ฒนาสังคม และไดเปดสอนหลักสูตรเพิ่มขึ้น
โดยมีสาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร และ
สาขาวิ ช าภาษาจี น ส ว นสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการทองเที่ยว และสาขาวิชา
การประชาสัมพันธ ไดแยกจากสํานักวิชาศิลปศาสตรไป
สังกัดสํานักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
ที่ตั้งขึ้นใหม
ในปการศึกษา 2547 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย และหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตร
บั ณ ฑิ ต ในป ก ารศึ ก ษา 2548 ได เ ป ด สอนหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ในปการศึกษา

2550 เป ด หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
ได รั บ การยกฐานะ เป น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา สํ า นั ก วิช า
ศิลปศาสตร จึงเปลี่ยนเปนคณะศิลปศาสตรจนถึงปจจุบัน
หลักสูตรคณะศิลปศาสตร
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
2.2 สาขาวิชาภาษาจีน
2.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
2.4 สาขาวิชาภาษาไทย
2.5 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2.6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่ตั้ง
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 0-5446-6666 ตอ 1382
โทรสาร.0-5446-6660
E-mail : libarts@up.ac.th
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
B.A. (Chinese)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

001112

123
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

142398

142111
142112

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

146200

3(2-2-5)

142213

3(2-2-5)

142231

จานวนไม่น้อยกว่า
81
หน่วยกิต
จานวน
6
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
จานวนไม่น้อยกว่า
57
หน่วยกิต
จานวน
33
หน่วยกิต
การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Translation I
การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
และการเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I
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142121

142122

142211
142212

142301
142302
142303
142304
142311
142321

142351
142352
142353

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
Chinese for Communication IV
วิชาเอกเลือก
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
Chinese History and Culture
วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย
3(3-0-6)
Chinese Culture in Thailand
ภาษิตส้านวนจีน
3(3-0-6)
Chinese Proverbs and Idioms
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
3(3-0-6)
Evolution of Chinese Characters
การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Translation II
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 3
Chinese Listening and Speaking Development III
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 3(3-0-6)
Introduction to Chinese Literature
วรรณคดีจีนสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Chinese Literature
วรรณคดีจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese Literature

142232

142241
142341

142361

142401
142431
142432

142461
142462
142463

การพัฒนาทักษะการอ่านและ
3(2-2-5)
การเขียนภาษาจีน 2
Chinese Reading and Writing Development II
ไวยากรณ์จนี 1
3(2-2-5)
Chinese Grammar I
ไวยากรณ์จนี 2
3(2-2-5)
Chinese Grammar II

จานวนไม่น้อยกว่า
24
หน่วยกิต
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการ
3(2-2-5)
ท่องเที่ยว
Chinese for Business in Tourism
ภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese
การอ่านหนังสือพิมพ์จนี
3(2-2-5)
Chinese Newspaper Reading
การอ่านและการเขียนภาษาจีน 3(2-2-5)
เชิงวิชาการ
Chinese Academic Reading and Writing
ภาษาจีนส้าหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Chinese for Tour Guide
ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
Chinese for Business
การสอนภาษาจีนในฐานะ
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ
Teaching Chinese as a Foreign Language
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143381
143382
143383

144111

144112

144442

145103
145104
145111
145112

146111

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
ให้นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
143384
Japanese Skills I
ญี่ปุ่นศึกษา
3(3-0-6)
143481
Japanese studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
143482
Japanese Skills II

จานวน

กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทักษะการรับสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Receiving Skills
ทักษะการส่งสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Transferring Skills
ทักษะการจัดประชุมและ
3(2-2-5)
ฝึกอบรม
Meeting and Seminar setting Skill

จานวน
18
หน่วยกิต
วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary works and Society
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Language and Culture
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Language for mass Communication

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing

3(2-2-5)

144439
144443
144444

145121

3(2-2-5)
145122
3(2-2-5)

18

หน่วยกิตา

จานวน
18
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
ทักษะภาษาญี่ปนุ่ 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

จานวน
18
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
English for Discussion

หน่วยกิ
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

146131
146231

3(2-2-5)
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146112

146211

การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing

146232

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต 142498
Professional Training
142497 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
142491

การพูดและการน้าเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation

จานวนไม่น้อยกว่า
การศึกษาอิสระ*
Independent Study

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
142111
142121
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การพัฒนาทักษะการฟังและการ
พูดภาษาจีน 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

001103
001112
003134
003136
142112
142122

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวม
15
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ชั้นปีที่ 2
005172
142211
142231
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาจีน 1
ศึกษาทั่วไปเลือก
ศึกษาทั่วไปเลือก
15

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

142212
142232
142241
142213
146200
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาจีน 2
ไวยากรณ์จนี 1
การแปลภาษาจีน 1
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
142341
142398
14xxxx
14xxxx
142xxx
142xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ไวยากรณ์จนี 2
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
142491
การฝึกงาน
142497 สหกิจศึกษา
142498 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

14xxxx
14xxxx
142xxx
142xxx
142xxx
xxxxxx
รวม

ชั้นปีที่ 4
14xxxx
14xxxx
142xxx
142xxx
142xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
Bachelor of Arts (Japanese)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
B.A. (Japanese)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

001112

120
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน
84
หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนจ้านวน 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกจ้านวนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต กลุ่ม
วิชาเลือกเฉพาะสาขา จ้านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

146200

143101
143102

กลุ่มวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ ต้น 1
Basic Japanese l
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ ต้น 2
Basic Japanese ll

3(3-0-6)

143398

3(2–2-5)

143203

3(2–2-5)

143211

จานวน
ระเบียบวิจัย
Research Methodology

6

จานวน
54
จานวน
36
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น
Basic Japanese Writing
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 3
Japanese for Communication III

หน่วยกิต
3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2–2-5)
3(2–2-5)
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143111
143112
143201
143202

143322
143331
143341
143351
143361
143371

143401

142111
142112
142211

ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication I
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication II
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ ต้น 3
Basic Japanese lll
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ ต้น 4
Basic Japanese lV

3(2–2-5)

143212

3(2-2-5)

143301

3(2–2-5)

143302

3(2–2-5)

143321

วิชาเอกเลือก
อักษรญี่ปุ่น
3(3-0-6)
Japanese Characters and Letters
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
History and Culture of Japan
วรรณกรรมญี่ปนุ่ เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Japanese Literature
ภาษาญี่ปนุ่ เชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Japanese Language in Social and Cultural Aspects
ภาษาญี่ปนุ่ ธุรกิจ
3(2–2-5)
Business Japanese
การเปรียบเทียบภาษาญี่ปนุ่ กับ
3(2-2-5)
ภาษาไทย
Japanese-Thai Contrastive Study
ภาษาญี่ปนุ่ เชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Japanese

143421
143452

143461
143462

143471

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
ให้นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142122
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142231
Chinese for Communication III

ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 4
3(2–2-5)
Japanese for Communication IV
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ กลาง 1
3(2–2-5)
Intermediate Japanese l
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ กลาง 2
3(2–2-5)
Intermediate Japanese ll
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Japanese Linguistic
จานวนไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
สัทศาสตร์ภาษาญี่ปนุ่
3(2-2-5)
Japanese Phonetic
ภาษาญี่ปนุ่ ในสถานการณ์
3(2–2-5)
ปัจจุบัน
Japanese in Current Affairs
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการท่องเที่ยว
3(2–2-5)
Japanese for Tourism
การสอนภาษาญี่ปนุ่ ในฐานะ
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ
Teaching Japanese as a Foreign Language
การแปลภาษาญี่ปนุ่
3(2-2-5)
Japanese Translation

จานวน

18

หน่วยกิตา

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking
Development II
การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
และการเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I
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142121

144111

144112

144439

145103
145104
145111
145112

146111

146112

146131

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทักษะการรับสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Receiving Skills
ทักษะการส่งสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Transferring Skills
วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary works and Society
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II

3(2-3-6)

144442

144443
144444

145121

3(2-2-5)
145122
3(2-2-5)

จานวน
18
หน่วยกิต
ทักษะการจัดประชุมและ
3(2-2-5)
ฝึกอบรม
Meeting and Seminar setting Skill
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Language and Culture
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Language for mass Communication

จานวน
18
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication

146211
146231
146232

จานวน
18
หน่วยกิต
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)
English for Discussion
การพูดและการน้าเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation
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วิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษาอิสระ
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต 143499
Independent Study
143498 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
143497

จานวนไม่น้อยกว่า
6
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
143101
143111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ภาษาญี่ปุ่นขัน้ ต้น 1
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2–2-5)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

001103
001112
003134
003136
143102
143112

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ ต้น 2
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2–2-5)

รวม
15
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

516 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
3(2-2-5)
143201 ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ ต้น 3
3(2-2-5)
143211 ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x–x-x)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x–x-x)
รวม
15
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6) English for Academic Purposes

143202
143203
143212
146200
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ ต้น 4
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
15

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x–x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
143301
143321
143398
143xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ กลาง 1
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ กลาง 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
143497 การศึกษาอิสระ
143498 การฝึกงาน
143499 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

143302
143xxx
143xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ชั้นปีที่ 4
143xxx
143xxx
143xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
18

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
Bachelor of Arts (Thai)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
B.A. (Thai)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา ต่อไปนี้
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

001112

120
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140

006141

006142

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

144398

144113

144114
144122

2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Effective Communication Skills
การพูด
Speaking
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
Thai Linguistics

003133
003135

006143

006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีใน
3(3-0-6)
ชีวิตประจ้าวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

146200

144130
144140

3(2-2-5)
144210
3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
84
จานวนไม่น้อยกว่า
6
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
78
จานวนไม่น้อยกว่า
39
วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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144221
144230

ไวยากรณ์ไทย
Grammar in Thai Language
วรรณกรรมปัจจุบัน
Contemporary Literary Works

3(3-0-6)

144211

3(3-0-6)

144330
144339

144451
144452

144310
144410

144224
144320
144321

ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ต่อไปนี้
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย
ก. กลุ่มวิชาทักษะ
การเขียนเอกสารส้านักงาน
3(2-2-5)
Office Document Writing
การสอนภาษาไทยในฐานะ
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ
Teaching Thai as a Foreign Language

ข. กลุ่มวิชาภาษาไทย
พัฒนาการภาษาไทย
Development of Thai Language
ภาษาศาสตร์สังคม
Sociolinguistic
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

144453

144411

144446

3(3-0-6)

144322

3(3-0-6)

144323

3(3-0-6)
Foreign Languages in the Thai Language

การอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading
วรรณกรรมวิจารณ์
Literary Works Criticism
คติชนวิทยา
Folklore

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า

39

หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า

21

หน่วยกิต

การเขียนสารคดีและบันเทิง
3(2-2-5)
คดี
Feature and Fiction Writing
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
และบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
Language for Mass communication and
Editorial Word of Printed Media

อักษรและอักขรวิธีล้านนา
3(3-0-6)
Lanna Alphabets and Orthography
ภาษาไทยถิ่น
3(2-2-5)
Thai Dialects

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 521

144231
144430
144432

142111
142112
142211
142121

143381
143382
143383

145103
145104
145111

ค. กลุ่มวิชาวรรณกรรมไทย
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
Literary Works for Children and Adolescents
วรรณศิลป์ไทย
3(2-2-5)
The Art of Thai Literature
วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary Works and Society

144335
144433

พัฒนาการวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Literary Works
วรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Regional Literary Works

กลุ่มวิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
จานวน
18
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนตามล้าดับรายวิชาที่ก้าหนดในโครงสร้างหลักสุตรในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
การพูดภาษาจีน 2
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Chinese for Communication II
Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
และการเขียนภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development I
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
ข. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II
ค. กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I

3(2-2-5)

143384

3(3-0-6)

143481

3(2-2-5)

143482

3(2-2-5)

145121

3(2-2-5)
145221
3(2-2-5)

จานวน
18
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
ทักษะภาษาญี่ปนุ่ 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II

หน่วยกิต
3(2-2-5)

การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
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145112

146111

146112

146211

144261
144262
144363
144364

การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5)
French Listening and Speaking II
ง. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing
จ. กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1
Basic Korean I
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2
Basic Korean II
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
เกาหลีศึกษา
Korean Studies

3(2-2-5)

146131
146231
146232

144365

3(2-2-5)
144466
3(2-2-5)

จานวน
18
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)
English for Discussion
การพูดและการน้าเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation

การฟังและการพูดภาษา
3(2-2-5)
เกาหลี
Korean Listening and Speaking
การอ่านและการเขียนภาษา
3(2-2-5)
เกาหลี
Korean Reading and Writing

3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
001103
005173
144113
144140
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภาษากับวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาพลานามัย
15

14xxxx
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ไวยากรณ์ไทย
วรรณกรรมปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

144330
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วรรณกรรมวิจารณ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
15

144221
146230
146200

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005171
003134
003136
144114
144122
144130

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
การพูด
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
วรรณคดีเอกของไทย

รวม
18
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6) 005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
3(3-0-6) 144210
การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6) 144211
การอ่านเชิงวิเคราะห์
144xxx
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x) 14xxxx
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x-x) 00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
รวม
18
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
32-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

144339
144398
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
คติชนวิทยา
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
12

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ต่อไปนี้
144451
การฝึกงาน
144452 สหกิจศึกษา
144453 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 525

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
Bachelor of Arts (French)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
B.A. (French)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

001112

126
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย บังคับเลือก
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
004158
004159
004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

146200

145103
145104
145111

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

145398

3(2-2-5)

145241

3(2-2-5)

145251

3(2-2-5)

145321

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

90
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
60
จานวน
45
ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส
French Linguistics
อารยธรรมฝรั่งเศส
French Civilization
การเขียนเรียงความภาษา
ฝรั่งเศส
French Composition Writing

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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145112

145121

145122

145201
145231

145211
145222
145331

145332

145333

145342

145351

การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II
ภาษาฝรั่งเศส 3
French III
วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น
Introduction to French Literature

3(2-2-5)

145341

3(2-2-5)

145361

3(2-2-5)

145371
145416

3(2-2-5)

การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ 1
Teaching French as a Foreign Language I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
3(2-2-5)
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
French for Tourism and Hotel I
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1
3(2-2-5)
French - Thai Translation I
การเขียนรายงานภาษา
3(2-2-5)
ฝรั่งเศส
French Report Writing

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
การสนทนาและการอภิปราย
3(2-2-5)
Conversation and Discussion
การอ่านงานเขียนทั่วไป
3(3-0-6)
General Text Reading
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัย
3(3-0-6)
คริสต์ศตวรรษที่ 17-18
th
th
17 -18 Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัย
3(3-0-6)
คริสต์ศตวรรษที่ 19
th
19 Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัย
3(3-0-6)
คริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน
th
20 Century and comtemporary French
Literature
การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ 2
Teaching French as a Foreign Language II
ฝรั่งเศสปัจจุบัน
3(3-0-6)
France Today

จานวน
145352
145353
145362

145363

145461

145462

145471

15

หน่วยกิต

สิ่งพิมพ์และสื่อฝรั่งเศส
3(2-2-5)
French Press and Media
ภาพยนตร์และเพลงฝรั่งเศส
3(2-2-5)
French Cinema and Song
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการ
3(2-2-5)
สุขภาพ 1
French for Health Services I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจและ
3(2-2-5)
เลขานุการ
French for Business and Secretarial Science
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
3(2-2-5)
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
French for Tourism and Hotel II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการ
3(2-2-5)
สุขภาพ 2
French for Health Services II
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 2 3(2-2-5)
French -Thai Translation II
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142111
142112
142211
142121

143381
143382
143383

144111

144112

144442

146111

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
ให้นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142122
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142231
Chinese for Communication III
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I

จานวน

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II

จานวน
18
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
ทักษะภาษาญี่ปนุ่ 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน
18
วรรณกรรมกับสังคม
Literary works and Society
ภาษากับวัฒนธรรม
Thai Language and Culture
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
Thai for Mass Media

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
18
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)

143384

3(3-0-6)

143481

3(2-2-5)

143482

กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทักษะการรับสารอย่างมี
3(3-0-6)
ประสิทธิภาพ
Effective information Receiving Skills
ทักษะการส่งสารอย่างมี
3(3-0-6)
ประสิทธิภาพ
Effective information Transferring Skills
ทักษะการจัดประชุมและ
3(3-0-6)
ฝึกอบรม
Meeting and Seminar Setting Skill
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing

3(2-2-5)

144439
144443
144444

146131

18

หน่วยกิตา

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking
Development II
การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
และการเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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146112

146211

การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing

146231
146232

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต 145483
Professional Training
145482 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
145481

ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)
English for Discussion
การพูดและการน้าเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation
จานวนไม่น้อยกว่า
6
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
145103
145111
145121
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ภาษาฝรั่งเศส 1
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
16

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(X-X-X)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
145112
การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 2
145122 การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
145201
145251
00xxxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ภาษาฝรั่งเศส 3
อารยธรรมฝรั่งเศส
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
หน่วยกิต

005173
146200
145231
145241
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น
ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
17

2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

145xxx
145xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเชียนเรียงความภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
และการโรงแรม1
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

145416
145xxx
145xxx
xxxxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาต้น
การเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี

3 (2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม

15

หน่วยกิต

145321
145361

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

145341
145371
145398
145xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น
ภาษาต่างประเทศ 1
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
145481 การฝึกงาน
145482 การศึกษาอิสระ
145483 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

001112

120
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

146398

146111

146112

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน

84
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า
57
จานวน
42
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Linguistics
สัทศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Phonetics
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
Introduction to English Syntax

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การอ่านและการเขียน
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing

146261
146262
146263

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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146131
146211
146231
146232

146241

146361
146362
146363

146342
146343

146371

146372

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
3(2-2-5)
English for Discussion
การพูดและการน้าเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to British and American Literature

146271

146321
146322
146341

วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาศาสตร์
สรวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
146461
Introduction to Phonology
ระบบค้าภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to English Morphology
อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to English Semantics
กลุ่มวรรณคดี
การอ่านเรื่องสั้น
3(3-0-6)
146344
Reading Short Stories
การอ่านร้อยกรองเพื่อความ
3(3-0-6)
146441
ซาบซึง้
Poetry Appreciation
กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)
English for Tourism I

146373
146471

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
หลักการแปล 1
3(3-0-6)
Principle of Translation I
หลักการแปล 2
3(3-0-6)
Principle of Translation II
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6)
English Literature and Society

จานวนไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

วัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Pragmatics

นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
British and American Novels
บทละครอังกฤษและอเมริกัน
British and American Drama

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
English for Hotel Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2
English for Tourism II

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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146462

วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
3
นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกจากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
146463 ภาษากับการสื่อสาร
Linguistics and Its Application
Language and Communication

หน่วยกิต

3(3-0-6)

146442

กลุ่มวรรณคดี
บทละครเช็คสเปียร์
Shakespeare Drama

3(3-0-6)

146443

งานประพันธ์เอกของโลก
3(3-0-6)
Masterpieces of World Literature

146472

กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษส้าหรับงานบริการ
English for Services

3(2-2-5)

146473

การจดบันทึกและการสรุป
3(2-2-5)
ความเพื่อการอาชีพ
Note-taking and Summarizing for Career

142111
142112
142211
142121

143381
143382
143383

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
จานวน
18
หน่วยกิต
นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
การพูดภาษาจีน 2
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Chinese for Communication II
Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
และการเขียนภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development I
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II

3(2-2-5)

143384

3(3-0-6)

143481

3(2-2-5)

143482

จานวน
18
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
ทักษะภาษาญี่ปนุ่ 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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144111

144112

144442

145103
145104
145111
145112

146481
146482

กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทักษะการรับสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Receiving Skills
ทักษะการส่งสารอย่างมี
3(2-2-5)
ประสิทธิภาพ
Effective information Transferring Skills
ทักษะการจัดประชุมและ
3(2-2-5)
ฝึกอบรม
Meeting and Seminar setting Skill
กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II

3(2-2-5)

144439
144443
144444

145121

3(2-2-5)
145122
3(2-2-5)

จานวน
18
วรรณกรรมกับสังคม
Literary works and Society
ภาษากับวัฒนธรรม
Thai Language and Culture
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
Thai for Mass media

หน่วยกิต
3(3-0-6)

การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระและการฝึกงาน
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education

146483

การศึกษาอิสระ
Independent Study

6

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

538 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
146111
005171
005173
005172
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
การจัดการการด้าเนินชีวิต
กลุ่มวิชาพลานามัย
15

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
001103 ทักษะภาษาไทย
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
146131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
146112
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
รวม
18
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
146262
146231
146211
00xxxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัทศาสตร์เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146263
146241
146271
146232
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
การพูดและการน้าเสนอในที่
สาธารณะ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146341
146321
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม
หลักการแปล 1
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

146398
146xxx
146xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการแปล 2
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
18

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
146481 การฝึกงาน
146482 สหกิจศึกษา
146483 การศึกษาอิสระ

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

146322
146xxx
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ชั้นปีที่ 4
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

รวม

6

หน่วยกิต
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
School of Architecture and Fine Arts
ประวัตคิ วามเปนมาโดยยอ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร กอตั้ง
ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2553 โดยมี
ปรัชญาของคณะ คือ ปญญาสรางสรรคสังคม ใชสีประจําคณะ
คือ สีซิลเวอร ในปการศึกษา 2553 เป ดหลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
ซึ่งเปนการเรียนการสอนแบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษา
ในป ก ารศึ ก ษา 2555 ได เ ป ด การเรี ย นการสอนใน 2
หลักสูตร 2 สาขาวิชา ประกอบดวย หลักสูตรสถาปตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร และหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ในป ก ารศึ ก ษา 2556 ได เ ป ด การเรี ย นการสอน ใน 2
หลักสูตร 2 สาขาวิชา ประกอบดวย หลักสูตรดุริยางคศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดุ ริ ย างคศาสตรสากล และหลั ก สู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ในปการศึกษา 2558 ไดเปดการเรียนการสอน จํานวน 1
หลั ก สู ต ร 1 สาขาวิ ช า คื อ หลั ก สู ต รสถาป ต ยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
หลักสูตรคณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
2.2 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
3. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
3.1 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
3.2 สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
นัก ดนตรี นั ก รอ ง บุ ค ลากรทางการศึ กษา นั ก วิจั ยและ
นักวิชาการทางดานดนตรีสากล ผูจัดแสดงคอนเสิรตและละคร
เพลง ผูประกอบการบริษัทคายเพลง หองซอมดนตรี และหอง
บันทึกเสียง ผูบันทึกและตัดตอเสียงดนตรี ผูประกอบการราน
ขายเครื่ อ งดนตรี ขายวั ส ดุ แ ละซ อ มเครื่ อ งดนตรี ช างผู ผ ลิ ต
เครื่อ งดนตรี นักดนตรีบําบัด นักดนตรีเพื่อ ศาสนพิธี วาทยกร
ผูประพันธเพลง ผูเรียบเรียงเสียงประสาน ผูอํานวยเพลง ผูปรับ
วงดนตรีสากล

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ศิล ปน ผู ส รางสรรคท างด านศิ ล ปะการแสดง นั กธุ ร กิ จ
ทางด า นการจั ด การแสดง นั ก วิ ช าการในองค ก รทางด า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม นั ก วิ เ คราะห วิ จ ารณ ด า นศิ ล ปะการแสดง
นักวิจัยทางดานศิลปะการแสดง บุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
นั กออกแบบ ได แก การออกแบบ ผลิ ตภั ณฑ บรรจุ ภั ณฑ
กราฟก เครื่องประดับ สิ่งทอ เครื่องปนดินเผา, ตกแตงภายใน ภูมิ
ทั ศ น สื่ อ การแสดง ผู ป ระกอบการในสายศิ ล ปะและการ
ออกแบบ พนักงานหนวยงานราชการตามกรอบคุณวุฒิ การศึกษา
นักวิชาการ และที่ปรึกษาดานศิลปกรรม ศิลปน
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
สถาปนิก, นักออกแบบ นักเขียนแบบ นักธุร กิจดานการ
ออกแบบ ผูควบคุมงานการกอสราง นักพัฒนาชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล อ ม นั ก พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละที่ อ ยู อ าศั ย
ผูป ระมาณราคาและประเมินราคาอสังหาริม ทรัพย ผูควบคุ ม
การกอสรางอาคารและสิ่งกอสรางผูรับเหมากอสรางนักวิจัยงาน
ดานสถาปตยกรรม
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
มัณฑนากร นักออกแบบสถาปตยกรรมภายใน นักเขียน
แบบสถาป ต ยกรรมภายใน นั ก ธุ ร กิ จ ด า นการออกแบบ
สถาป ตยกรรมภายใน ผูรับ เหมากอ สรางงานสถาป ตยกรรม
ภายใน นั ก ออกแบบเครื่ อ งเรื อ น นั ก ออกแบบแสงสว า ง ที่
ปรึ ก ษา ผู บ ริ ห ารและอํ า นวยการก อ สร า ง นั ก ออกแบบ
นิทรรศการ นักออกแบบกราฟก นักวิชาการดานสถาปตยกรรม
ภายใน
สถานที่ตงั้
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 0-5446-6666 ตอ 3362
โทรสาร 0-5446-6715

E-mail : safa@up.ac.th
Website : safa.up.ac.th
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ช่อย่อ

:
:
:
:

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล)
Bachelor of Music (Western Music)
ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
B.M. (Western Music)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า

3(2-2-5)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Local Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

130
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management
หมวดศึกษาทั่วไปวิชาเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

146200

181111
185113

185114

185115
185116
185117
185211

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
การอ่านโน้ตสากลและการฝึก
3(2-2-5)
โสตประสาท 1
Sight-Singing and Aural Training I
การอ่านโน้ตสากลและการฝึก
3(2-2-5)
โสตประสาท 2
Sight-Singing and Aural Training II
คีย์บอร์ดขัน้ พืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Basic of Keyboard Skills
ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3(3-0-6)
Theory of western Music I
ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0-6)
Theory of Western Music II
ทฤษฎีการประสานเสียง 1
3(3-0-6)
Theory of Harmony I

185111

185112

185311
185312
185313

185411
185412

จานวน
94
หน่วยกิต
จานวน
46
หน่วยกิต
ทักษะและการรวมวงดนตรี
3(1-4-4)
สากลขัน้ พืน้ ฐาน 1
Basic of Western Music Skills Instrumental
and Ensemble I
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล
3(1-4-4)
ขัน้ พืน้ ฐาน 2
Basic of Western Music Skills Instrumental
and Ensemble II
การแต่งท้านองสอดประสาน
3(3-0-6)
Counterpoint
ประวัตแิ ละวรรณกรรมดนตรีสากล
3(3-0-6)
Western Music History and Literature
รูปแบบและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
ดนตรีสากล
Form and Analysis of Western Music
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
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185212

ทฤษฎีการประสานเสียง 2
Theory of Harmony II

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้

185221
185222

185223
185224

185225
185226

185227
185228

185229
185231

กลุ่มวิชาคีย์บอร์ด
คีย์บอร์ด 1
Keyboard I
คีย์บอร์ด 2
Keyboard II
กลุ่มวิชาขับร้อง
ขับร้อง 1
Voice I
ขับร้อง 2
Voice II
กลุ่มวิชาเครื่องสาย
เครื่องสาย 1
String I
เครื่องสาย 2
String II
กลุ่มวิชากีต้าร์
กีตา้ ร์ 1
Guitar I
กีตา้ ร์ 2
Guitar II
กลุ่มวิชาเครื่องลมไม้
เครื่องลมไม้ 1
Woodwind I
เครื่องลมไม้ 2
Woodwind II

จานวน
จานวน

3(1-4-4)

185321

3(1-4-4)

185322

3(1-4-4)

185323

3(1-4-4)

185324

3(1-4-4)

185325

3(1-4-4)

185326

3(1-4-4)

185327

3(1-4-4)

185328

3(1-4-4)

185329

3(1-4-4)

185331

24
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

คีย์บอร์ด 3
Keyboard III
คีย์บอร์ด 4
Keyboard IV

3(1-4-4)

ขับร้อง 3
Voice III
ขับร้อง 4
Voice IV

3(1-4-4)

เครื่องสาย 3
String III
เครื่องสาย 4
String IV

3(1-4-4)

กีตา้ ร์ 3
Guitar III
กีตา้ ร์ 4
Guitar IV

3(1-4-4)

เครื่องลมไม้ 3
Woodwind III
เครื่องลมไม้ 4
Woodwind IV

3(1-4-4)

3(1-4-4)

3(1-4-4)

3(1-4-4)

3(1-4-4)
3(1-4-4)
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185232
185233

185234
185235

กลุ่มวิชาเครื่องทองเหลือง
เครื่องทองเหลือง 1
Brass I
เครื่องทองเหลือง 2
Brass II
กลุ่มวิชาเครื่องกระทบ
เครื่องกระทบ 1
Percussion I
เครื่องกระทบ 2
Percussion II

3(1-4-4)

185332

3(1-4-4)

185333

3(1-4-4)

185334

3(1-4-4)

185335

กลุ่มรายวิชาปฎิบัติการรวมวงดนตรีสากล
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้

185241
185242

185243
185244

185245
185246

185247

กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีคลาสสิก
การรวมวงดนตรีคลาสสิก 1
3(1-4-4)
Classical Music Ensemble I
การรวมวงดนตรีคลาสสิก 2
3(1-4-4)
Classical Music Ensemble II
กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์
การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 1
3(1-4-4)
Jazz and Blues Music Ensemble I
การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 2
3(1-4-4)
Jazz and Blues Music Ensemble II
กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีสมัยนิยม
การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 1
3(1-4-4)
Popular Music Ensemble I
การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 2
3(1-4-4)
Popular Music Ensemble II
กลุ่มวิชาการรวมวงดนตรีลูกทุง่
การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 1
Country Music Ensemble I

3(1-4-4)

เครื่องทองเหลือง 3
Brass III
เครื่องทองเหลือง 4
Brass IV

3(1-4-4)

เครื่องกระทบ 3
Percussion II
เครื่องกระทบ 4
Percussion IV

3(1-4-4)

จานวน

185341
185342

185343

3(1-4-4)

3(1-4-4)

12

หน่วยกิต

การรวมวงดนตรีคลาสสิก 3
Classical Music Ensemble III
การรวมวงดนตรีคลาสสิก 4
Classical Music Ensemble IV

3(1-4-4)

การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 3

3(1-4-4)

3(1-4-4)

Jazz and Blues Music Ensemble III
185344

การรวมวงดนตรีแจ๊สและบูลส์ 4

3(1-4-4)

Jazz and Blues Music Ensemble IV

185345
185346

185347

การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 3
Popular Music Ensemble III
การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 4
Popular Music Ensemble IV

3(1-4-4)

การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 3
Country Music Ensemble III

3(1-4-4)

3(1-4-4)
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185248

185249
185251

185361
185362

185371

185471

การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 2
Country Music Ensemble II

3(1-4-4)

กลุ่มวิชาการรวมวงขับร้องประสานเสียง
การรวมวงขับร้องประสานเสียง 1
3(1-4-4)
Choral Ensemble I
การรวมวงขับร้องประสานเสียง 2
3(1-4-4)
Choral Ensemble II
วิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ ทฤษฏีและการวิเคราะห์
ดนตรีเอเชีย
3(3-0-6)
Asian Music
ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส
3(3-0-6)
Theory of Jazz
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส้าหรับ
3(2-2-5)
ดนตรีสากล
Computer Technology for Western Music
วิศวกรรมระบบเสียงและ
3(2-2-5)
การบันทึกเสียง

185348

การรวมวงดนตรีลูกทุง่ 4
Country Music Ensemble IV

3(1-4-4)

185349

การรวมวงขับร้องประสานเสียง3

3(1-4-4)

Choral Ensemble III
185351

การรวมวงขับร้องประสานเสียง4

3(1-4-4)

Choral Ensemble I
จานวน

185461

185462

185472
185473

18

หน่วยกิต

ดุริยางคสถาปัตยกรรมและ
3(3-0-6)
อุโฆษวิทยา
Musical Architecture and Acoustics
ดนตรีบ้าบัด
3(3-0-6)
Music Therapy
การจัดการงานดนตรีสากล
3(3-0-6)
Western Music Management
การซ่อมเครื่องดนตรีสากล
3(2-2-5)
Repair of Western Musical Instruments

Audio System and Sound Recording Engineering

185381
185382
185385
185481

กลุ่มวิชาทักษะและการปฏิบัติ
ทักษะเครื่องดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Musical Instruments Skills
การขับร้องประสานเสียง
3(2-2-5)
Chorus
วงโยธวาทิต
3(2-2-5)
Marching Band
การประพันธ์และการเรียบเรียง
3(2-2-5)
ดนตรีสากล
Western Music Composition and Arrangement

185383

185384
185482
185483

การฟังและความเข้าใจดนตรี
3(2-2-5)
สากล
Western Music Listening and Understanding
การอ้านวยเพลง
3(2-2-5)
Conducting
การแสดงดนตรีสากล
3(1-4-4)
Western Music Recital
การปฏิบัติและการรวมวง
3(1-4-4)
ดนตรีสากล
Western Music Practicum and Ensemble
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185491
185492

กลุ่มวิชาการฝึกงาน การศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษา
ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 185493
Professional Training
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study

จานวน
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองยกเว้น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1

001103
001111
005171
185111
185113
185116
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะและการรวมวงดนตรี
สากลขัน้ พืน้ ฐาน 1
การอ่านโน้ตสากลและการฝึก
โสตประสาท 1
ทฤษฎีดนตรีสากล 1
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

001112
003134

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ท้องถิ่น*

003136
185112

พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
ทักษะและการรวมวงดนตรี
3(1-4-4)
สากลขัน้ พืน้ ฐาน 2
185114 การอ่านโน้ตสากลและการ
3(2-2-5)
ฝึกโสตประสาท 2
185115 คีย์บอร์ดขัน้ พืน้ ฐาน
3(2-2-5)
185117 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0-6)
004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1)
รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
005172
การจัดการการด้าเนินชีวิต
005173
ทักษะชีวิต
181111
สุนทรียศาสตร์
185211
ทฤษฎีการประสานเสียง 1
185XXX
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล)
185XXX
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล)
00XXXX* วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
20
หมายเหตุ:* ให้นิสิตเลือกเรียน 001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

146200
185212
185XXX
185XXX

3(1-4-4)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

00XXXX
00XXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
ทฤษฎีการประสานเสียง 2
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล)
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล)
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3

185XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การแต่งท้านองสอดประสาน
ประวัติและวรรณกรรมดนตรี
สากล
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากล)
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล)
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

185411
185412
185XXX
185XXX
185XXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
13

185311
185312
185XXX
185XXX

3(3-0-6)
3(3-0-6)

185313
185XXX

3(1-4-4)
185XXX
3(1-4-4)
185XXX
185XXX
XXXXXX
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
รูปแบบและการวิเคราะห์
ดนตรีสากล
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล)
วิชาเอกบังคับ (กลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล)
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
185491 การฝึกงาน
185492 การศึกษาอิสระ
185493 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
B.F.A. (Performing Arts)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 ราย วิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

130
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

005170

กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

146200

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

183111
183212

183213

183121
183222

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชา ประวัติ ทฤษฎี และการวิจัย
ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Performing Arts History
ทฤษฏีและการวิจารณ์
3(3-0-6)
ศิลปะการแสดง
Theories and Criticism Performing Arts
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology

181111

183414
183415

กลุ่มวิชา องค์ประกอบการแสดงและการออกแบบการแสดง
องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง
3(2-2-5) 183324
Elements and Techniques
ศิลปะการแสดงทางสื่อสมัยใหม่ 3(2-3-6) 183325
Performing Arts in Modern Media

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
สุนทรียศาสตร์
Aesthetics

94
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
70
จ้านวน
16
สัมมนา
Seminar
ศิลปะการแสดงนิพนธ์
Performing Arts Thesis

หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(0-3-2)

จ้านวน
15
การจัดการศิลปะการแสดง
Performing Arts Management
การออกแบบศิลปะการแสดง
Choreography

6 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-6)
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183323

183131
183132
183233

183141

183242

183151
183252

183481

วรรณกรรมและการประพันธ์
3(2-2-5)
บทการแสดง
Literature and Script Writing for Performing Arts
กลุ่มวิชา ศิลปะการแสดงนาฎศิลป์ไทย
การร้าเพลงช้า และเพลงเร็ว
3(2-3-6)
Pleng Cha and Pleng Reo Dance
การร้าแม่บทและระบ้ามาตรฐาน
3(2-3-6)
Ram Mae Bot and Classical Rabam
ละครนอก
3(2-3-6)
Lakon Nok
กลุ่มวิชา ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา 3(2-3-6)
แบบบุรุษเพศ
Lanna Folk Performing Arts in Masculine Style
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา 3(2-3-6)
แบบสตรีเพศ
Lanna Folk Performing Arts in Feminine Style
กลุ่มวิชา ศิลปะการแสดงร่วมสมัย
จลนศิลป์
3(2-3-6)
Kinetic Arts
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1
3(2-3-6)
Contemporary Performing Arts I
กลุ่มวิชา ฝึกงาน สหกิจศึกษา
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

183234
183335

183243

จ้านวน
ละครใน
Lakon Nai
การร้าเพลงหน้าพาทย์
Napat Dance

15

หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)

จ้านวน
9
หน่วยกิต
ศิลปะการแสดงของราช
3(2-3-6)
ส้านักล้านนา
Performing Arts of Royal Lanna Court

183253

จ้านวน
9
หน่วยกิต
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2
3(2-3-6)
Contemporary Performing Arts II

183482

จ้านวน
6
สหกิจศึกษา*
Co – operative Education

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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183326

183327

183336
183337

หมวดวิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

จานวน
จานวนไม่น้อยกว่า

กลุ่มวิชา องค์ประกอบการแสดงและการออกแบบการแสดง
การออกแบบการแต่งหน้า
3(2-2-5) 183328
ท้าผม เพื่อศิลปะการแสดง
Makeup Design and Hairdressing for
Performing Arts
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
3(2-2-5)
ศิลปะการแสดง
Costume Design for Performing Arts

จ้านวน
9
หน่วยกิต
การออกแบบฉากศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Scenery Design for Performing Arts

กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย*
ละครพันทาง
3(2-3-6)
Lakon Panthang
ละครชาตรี
3(2-3-6)
Lakon Chatri

จ้านวน
ละครดึกด้าบรรพ์
Lakon Dukdamban
โขน
Khon

12

9

183356

จ้านวน
การเต้นแจ๊สเบื้องต้น
Basic Jazz Dance

183363

จ้านวน
9
ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์เอเซีย
Ethnic Performing Arts of ASIA

183338
183339

18
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)

*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต

183354
183355

183361

183362

กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงร่วมสมัย
ศิลปะการแสดงอาเซียน
ASEAN Performing Arts
การเต้นบัลเล่ต์เบื้องต้น
Basic Ballet Dance

3(2-3-6)

หน่วยกิต
3(2-3-6)

3(2-3-6)

กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงชาติพันธุ์
ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์
3(2-3-6)
ในล้านนา
Ethnic Performing Arts of Lanna
ศิลปะการแสดงชาติพันธุล์ ุ่มน้้าโขง 3(2-3-6)
Ethnic Performing Arts of Maekong Basin

หน่วยกิต
3(2-3-6)

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 557

183371
183372

กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงโทรทัศน์
ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 1
Performing Arts Television I
ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 2
Performing Arts for Television II

3(2-2-5)

183373

3(2-2-5)

จ้านวน
9
หน่วยกิต
การผลิตรายการแสดงและ
3(2-2-5)
การก้ากับการแสดงทางโทรทัศน์
Television Production and Directing

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005171
183111
183131
183151
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง
การร้าเพลงช้า และเพลงเร็ว
จลนศิลป์
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

001112
003134
003136
004xxx
005172
183121
183132
183141

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา *
เลือกกลุ่มพลานามัย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
องค์ประกอบและเทคนิค
การแสดง
การร้าแม่บทและระบ้ามาตรฐาน
ศิลปะการแสดงพื้นเมือง
ล้านนาแบบบุรุษเพศ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

รวม
19
หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ชั้นปีที่ 2
00xxxx
005173
181111
183212
183233
183242
183252
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
ทักษะชีวิต
สุนทรียศาสตร์
ทฤษฏีและการวิจารณ์ศิลปะการแสดง
ละครนอก
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา
แบบสตรีเพศ
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1
20

3(x-x-x)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก *
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
ศิลปะการแสดงทางสื่อสมัยใหม่ 3(2-2-5)
ละครใน
3(2-3-6)
ศิลปะการแสดงของราช
3(2-3-6)
ส้านักล้านนา
183253 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2
3(2-3-6)
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) English for
Academic Purpose
00xxxx
00xxxx
183213
183222
183234
183243

ชั้นปีที่ 3
146200
183323
183335
183xxx
183xxx
183xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วรรณกรรมและการประพันธ์
บทการแสดง
การร้าเพลงหน้าพาทย์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

183324
183325
183xxx
183xxx
183xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการศิลปะการแสดง
การออกแบบศิลปะการแสดง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
18

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
183414
183415
รวม

สัมมนา
ศิลปะการแสดงนิพนธ์
7

1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
183481 การฝึกงาน
183482 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Art and Design)
ศป.บ.(ศิลปะและการออกแบบ)
B.F.A. (Art and Design)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 ราย วิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

130
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

181111
181112
181113

146200

181116

181211

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 1 3(1-4-4)
Fundamental Art and Design I
วาดเส้น
3(1-4-4)
Drawing
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
และการน้าเสนอ
Computer for Creative and Presentation
วัสดุและการสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Materials and Creative

181114
181115

181314

181315
181316

จานวนไม่น้อยกว่า
94
จานวน
13
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 2
Fundamental Art and Design II
การคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-4-4)
1(0-3-2)

จานวนไม่น้อยกว่า
81
หน่วยกิต
จานวน
66
หน่วยกิต
จานวน
48
หน่วยกิต
จิตวิทยาในศิลปะและการ
3(2-2-5)
ออกแบบ
Psychology in Art and Design
การสร้างสรรค์ 3
3(2-2-5)
Creative III
การบริหารและจัดการ
1(0-3-2)
โครงงานสร้างสรรค์
Administration and Management of
Creative Project
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181212
181213
181214

181311

181312
181313

181121
181221

181331
181332

181241
181242
181243

แนวคิดและวัสดุ
Conceptual and Materials
การสร้างสรรค์ 1
Creative I
การพัฒนาแนวคิดการสร้าง
สรรค์
Creative Thinking Development
การตลาดส้าหรับศิลปะและ
การออกแบบ
Marketing for Art and Design
การสร้างสรรค์ 2
Creative II
การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
Integrating Creative
กลุ่มวิชาประวัตศิ าสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
History of Western Art
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
History of Oriental Art
กลุ่มวิชาปรัชญา
วัฒนธรรมทางสายตา
Visual Culture
ปรัชญาศิลป์
Art Philosophy

1(0-3-2)

181411

3(2-2-5)

181412

1(0-3-2)

181413
181414

3(2-2-5)

3(2-2-5)

181415

ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การสร้างสรรค์ 4
3(2-2-5)
Creative IV
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การวิเคราะห์ประโยชน์และ
1(0-3-2)
ผลกระทบจากงานสร้างสรรค์
Benefit and Impact Analysis in Creative
Form
ศิลปนิพนธ์
12 หน่วยกิต
Art Thesis

1(0-3-2)

3(2-2-5)

181222

3(2-2-5)

3(2-2-5)

181431

จานวน
9
หน่วยกิต
ภูมิปัญญาไทยและ
3(2-2-5)
ศิลปกรรมท้องถิ่น
Thai Wisdom and Indigenous Arts

จานวน
ศิลปวิจารณ์
Art Criticism

9

หน่วยกิต
3(2-2-5)

15

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้
กลุ่มศิลปะ
ถ่ายภาพสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Photography
เครื่องปั้นดินเผา
3(2-2-5)
Ceramic
จิตรกรรม
3(2-2-5)
Painting

จานวนไม่น้อยกว่า

181244
181245
181341

ประติมากรรม
Sculpture
ภาพพิมพ์
Printmaking
การจัดการศิลปะ
Arts Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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181251
181252
181253
181254
181351

181261
181262
181361

กลุ่มวิชาออกแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Product Design
การออกแบบเครื่องประดับ
Jewelry Design
การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
Textile and Fashion Design
การออกแบบตกแต่งภายใน
Interior Design
การออกแบบภูมิทัศน์
Landscape Design
กลุ่มวิชาออกแบบสื่อ
การออกแบบสื่อ
Media Design
การออกแบบตัวอักษร
Typography Design
การออกแบบมัลติมีเดีย
Multimedia Design

3(2-2-5)

181352

3(2-2-5)

181353

3(2-2-5)
181354
3(2-2-5)

การออกแบบการแสดง
Performing Design
การออกแบบจัดแสดงและ
นิทรรศการ
Display and Exhibition Design
การออกแบบกิจกรรม
Event Design

3(2-2-5)

การออกแบบเสียง
Sound Design
การออกแบบแสง
Lighting Design
การสร้างสรรค์ภาพยนตร์
Film Creative

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

181362

3(2-2-5)

181363

3(2-2-5)

181364

3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
001103
005173
181111
181112
181113
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
ทักษะชีวิต
สุนทรียศาสตร์
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 1
วาดเส้น
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
หน่วยกิต

001112
003134
003136
181114
181115
181116
181121
004xxx

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
พืน้ ฐานศิลปะและการ
ออกแบบ 2
การคิดสร้างสรรค์
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
สร้างสรรค์และน้าเสนอ
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
กลุ่มวิชาพลานามัย

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

รวม
17
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 2
005171
005172
181211
181212
181221
00xxxx
181xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการด้าเนินชีวิต
วัสดุและการสร้างสรรค์
แนวคิดและวัสดุ
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเอกเลือก
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

00xxxx
00xxxx
181xxx

ภาคการศึกษาปลาย
การสร้างสรรค์ 1
การพัฒนาแนวคิดการ
สร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรม
ท้องถิ่น
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเอกเลือก

รวม

16

181213
181214
181222

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 565

ชั้นปีที่ 3

181312
181313
181331
181xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การตลาดส้าหรับศิลปะและการ
ออกแบบ
การสร้างสรรค์ 2
การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
วัฒนธรรมทางสายตา
วิชาเอกเลือก
16

181411
181412
181413
181431
181xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
การสร้างสรรค์ 4
สัมมนา
ศิลปวิจารณ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

146200
181311

3(3-0-6)

181314

3(2-2-5)

181315
181316

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

181332
181xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
จิตวิทยาในศิลปะและการ
ออกแบบ
การสร้างสรรค์ 3
การบริหารและจัดการ
โครงงานสร้างสรรค์
ปรัชญาศิลป์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

181414
181415
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์ประโยชน์และ
ผลกระทบจากงานสร้างสรรค์
ศิลปนิพนธ์
13

1(0-3-2)
12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
Bachelor of Architecture (Interior Architecture)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
B.Arch. (Interior Architecture)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

จานวนไม่น้อยกว่า 160(6)
จานวนไม่น้อยกว่า
30
จานวนหน่วยกิต
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

181111

184121
184122

184123
184124

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน

กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะ
สุนทรียศาสตร์
Aesthetics

จานวน

124
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การเขียนภาพ
3(1-4-4)
Drawing and Painting
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ
3(1-4-4)
และพื้นฐานการออกแบบ
Composition Art and Fundamental Design
พืน้ ฐานสถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Basic Interior Architecture
การเขียนแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
Basic Drafting

184221

184321

184322

จานวน
21
หน่วยกิต
เทคนิคการแสดงแบบทาง
3(1-4-4)
สถาปัตยกรรมภายใน
Presentation Techniques for Interior
Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
ภายใน
History of Interior Architecture
พืน้ ฐานสถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Basic Thai Architecture
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วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ

184111
184211
184212
184213
184311
184312

184231
184232
184233
184331

184332

กลุ่มวิชาหลักสาขา
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Design
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Design II
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Design III
แนวความคิดในการออกแบบ
Design Concepts
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architectural Design IV
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architectural Design V

จานวน
จานวน

4(1-6-5)

184411

4(1-6-5)

184412

4(1-6-5)

184413

3(2-2-5)
184511
4(1-6-5)
184512
4(1-6-5)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1 3(1-4-4)
Interior Structure I
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2 3(1-4-4)
Interior Structure II
โครงสร้างอาคาร
3(2-2-5)
Building Structure
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
อาคาร 1
Materials and Technologies Building I
ออกแบบเครื่องเรือน
3(1-4-4)
และเทคโนโลยีเครื่องเรือน
Furniture Design and Furniture Technology

184333

184431

184432

100
94

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
46
หน่วยกิต
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 4(1-6-5)
Interior Architectural Design VI
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 4(1-6-5)
Interior Architectural Design VII
ออกแบบตกแต่งแบบไทย
3(1-4-4)
และล้านนา
Thai and Lanna Decoration Design
เตรียมวิทยานิพนธ์
3(0-6-3)
Thesis Preparation
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Thesis

จานวน
24
หน่วยกิต
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
อาคาร 2
Materials and Technologies Building II
แสงเพื่อการออกแบบ
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมภายใน
Lighting for Interior Architectural Design
การปรับปรุงอาคาร
3(2-2-5)
Building Renovation
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146200

184241
184242

184341

184342

182553
184351

184352

184443

กลุ่มวิชาสนับสนุน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Design
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
3(1-4-4)
เขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Basic Computer Drafting for Interior
Architecture
ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับ 3(2-2-5)
ในอาคาร
Landscape and Interior Planting
การประมาณราคาและการ
2(2-0-4)
บริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น
Cost Estimate and Fundamental in
Construction Management
วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Architecture
การถ่ายภาพในงาน
3(1-4-4)
สถาปัตยกรรมภายใน
Photography for Interior Architecture
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3(1-4-4)
กราฟิกและการสร้างภาพ
Computer Graphic and Generated 3D Model
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง)

184441
184442

184541

184542

จานวน
24
หน่วยกิต
วัฒนธรรมและคติความเชื่อล้านนา 3(3-0-6)
Lanna Culture and Belief
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
ขัน้ พืน้ ฐาน
Fundamental in Architectural Conservation
กฎหมายและการปฏิบัติ
3(3-0-6)
วิชาชีพ
Law and Professional Practice
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar

จานวนไม่น้อยกว่า
184551

184552

6

หน่วยกิต

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
พืน้ ถิ่นล้านนา
Arts and Vernacular Architecture of Lanna
ออกแบบนิทรรศการและ
3(1-4-4)
พิพิธภัณฑ์
Exhibition and Museum Design

จ้านวน

6

หน่วยกิต
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
184121 การเขียนภาพ
184122 การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ
และ พื้นฐานการออกแบบ
184123 พืน้ ฐานสถาปัตยกรรมภายใน
รวม
18
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001111
001103
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

001112
005171
005172
005173
184124
184111
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
การเขียนแบบเบื้องต้น
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 1
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
4(1-6-5)
หน่วยกิต

3(1-4-4)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
181111
184211
184221
184231
004xxx
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สุนทรียศาสตร์
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
เทคนิคการแสดงแบบทาง
สถาปัตยกรรมภายใน
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
20

3(3-0-6)
4(1-6-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

184212
184213
184232
184233
184241
184242
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม
4(1-6-5)
ภายใน 3
แนวความคิดในการออกแบบ
3(2-2-5)
โครงสร้างสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
ภายใน 2
โครงสร้างอาคาร
3(2-2-5)
ออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
3(1-4-4)
เขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
22
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146200
184311
184321
184331
184341
184xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ภายใน
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
อาคาร 1
ภูมสิ ถาปัตยกรรมและไม้ประดับ
ในอาคาร
วิชาเอกเลือก
19

3(3-0-6)

184312

4(1-6-5)
3(3-0-6)

184332

3(3-0-6)

184322
184333

3(2-2-5)

184342

3(x-x-x)
หน่วยกิต

xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 5
ออกแบบเครื่องเรือน
และเทคโนโลยีเครื่องเรือน
พืน้ ฐานสถาปัตยกรรมไทย
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
อาคาร 2
การประมาณราคาและการ
บริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น
วิชาเลือกเสรี
18

4(1-6-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
184411
184431
184432
184441
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 4(1-6-5)
แสงเพื่อการออกแบบ
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมภายใน
การปรับปรุงอาคาร
3(2-2-5)
วัฒนธรรมและคติความเชื่อ
3(3-0-6)
ล้านนา
13
หน่วยกิต

xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน 7
ออกแบบตกแต่งแบบไทย
และล้านนา
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขัน้
พืน้ ฐาน
วิชาเลือกเสรี
13

3(x-x-x)
หน่วยกิต

184443
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงานวิชาชีพ
6

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

184412
184413
184442

4(1-6-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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ชั้นปีที่ 5
184511
184541
184542
184xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เตรียมวิทยานิพนธ์
กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
10

3(0-6-3)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

184512
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
9

9 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
Bachelor of Architecture (Architecture)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
B.Arch. (Architecture)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

166
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

181111

182121
182122
182123

182221

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาแกน ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะ
สุนทรียศาสตร์
Aesthetics

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

130
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

จานวน
21
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
เขียนแบบ 2
Basic Computer for Drafting II
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
History of Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ไทย
History of Thai Architecture

หน่วยกิต
3(1-4-4)

จานวน
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การเขียนภาพสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Architectural Drawing
เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง
3(1-4-4)
Construction Technical Drawing
การศึกษาและส้ารวจพืน้ ที่ตั้ง
3(2-2-5)
ทางสถาปัตยกรรม
Architecture Site Study and Survey
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
3(1-4-4)
เขียนแบบ 1
Basic Computer for Drafting I

182222

182223
182321

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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182111
182211

182212
182213
182311

182231

182232

182331

182332

182241
182441

วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาหลักสาขา
ออกแบบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
Fundamental Architectural Design
เกณฑ์และแนวความคิดในการ
3(2-2-5)
ออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design Criteria and Concepts
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
6(1-10-7)
Architectural Design I
ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
6(1-10-7)
Architectural Design II
ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
6(1-10-7)
Architectural Design III
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง
3(2-2-5)
อาคาร 1
Construction and Building Technology I
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง
3(2-2-5)
อาคาร2
Construction and Building Technology II
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง
3(2-2-5)
อาคาร3
Construction and Building Technology III
สถิตยศาสตร์และโครงสร้าง
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรม
Statics and Structures in Architecture
กลุ่มวิชาสนับสนุน
ภูมิสถาปัตยกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
Basic Landscape Design
การบริหารการก่อสร้าง
Construction Management

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า

182312
182411
182412
182511
182512

182333
182334
182335
182431

3(1-4-4)

182443

3(3-0-6)

182447

106
100

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
54
ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architectural Design IV
ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
Architectural Design V
ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
Architectural Design VI
เตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation
วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่วยกิต
6(1-10-7)
6(1-10-7)
6(1-10-7)
3(0-6-3)
9 หน่วยกิต

จานวน
24
หน่วยกิต
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6)
Building Systems and Environment I
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2 3(3-0-6)
Building Systems and Environment II
การรังวัดงานสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Measure work
แสงเพื่อการออกแบบ
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรม
Lighting for Architectural Design

จานวน
22
การออกแบบภายในขัน้ พืน้ ฐาน
Basic Interior Design
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
Building Cost Estimate

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(3-0-6)
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182442

182341

182551
182552
182553
182554

182555

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขัน้
พืน้ ฐาน
Basic Architectural Conservation
การวางผังเมืองเบื้องต้น
Basic Urban Design

3(1-4-4)

182541
182542

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
สถาปัตยกรรมพืน้ ถิ่น
3(3-0-6)
182556
Vernacular Architecture
สถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Architecture
182557
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Architecture
วัฒนธรรมและคติความเชื่อ
3(3-0-6)
182558
ล้านนา
Lanna Culture and Beliefs
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
พืน้ ถิ่นล้านนา
Arts and Vernecular Architecture of Lanna

กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
Law and Professional Practice
สัมมนา
Seminar

3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต

6

1(0-2-1)

การออกแบบรายละเอียดทาง
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรม
Detail Specification Design of Architecture
คอมพิวเตอร์เพื่อการแสดงงาน 3(1-4-4)
สถาปัตยกรรม
Computer for Architectural Presentation
การถ่ายภาพในงาน
3(1-4-4)
สถาปัตยกรรม
Architecture Photography

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาบังคับ ไม่นับรวมหน่วยกิต
จานวน
6
หน่วยกิต
การฝึกงาน
6(270 ชั่วโมง)
Professional Training
หมายเหตุ นิสิตต้องผ่านรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต รหัสวิชา 182448 รายวิชาการฝึกงานโดยต้องมีระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง
182448
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001103 ทักษะภาษาไทย
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
181111
สุนทรียศาสตร์
182121 การเขียนภาพสถาปัตยกรรม
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
หน่วยกิต

001112
005172
005173
182111
182122
182123
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ออกแบบพืน้ ฐานทาง
สถาปัตยกรรม
เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง
การศึกษาและส้ารวจพืน้ ที่ตั้ง
ทางสถาปัตยกรรม
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

00xxxx
00xxxx

ภาคการศึกษาต้น
เกณฑ์และแนวความคิดในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
เขียนแบบ 1
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง
อาคาร 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

รวม

21

182211
182212
182221
182231

3(2-2-5)
6(1-10-7)
3(1-4-4)

182213
182222
182223
182232

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

182241
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
เขียนแบบ 2
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
การก่อสร้างและเทคโนโลยี
ทางอาคาร 2
ภูมิสถาปัตยกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

6(1-10-7)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
182311
182321
182331
182332
182333
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทาง
อาคาร 3
สถิตยศาสตร์และโครงสร้าง
สถาปัตยกรรม
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1
18

6(1-10-7)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

182312
182334
182335
182341
xxxxxx
รวม

3(3-0-6)

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2
การรังวัดงานสถาปัตยกรรม
การวางผังเมืองเบื้องต้น
วิชาเลือกเสรี
18

6(1-10-7)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
182411
182431
182447
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
แสงเพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
วิชาเลือกเสรี
15

รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า)
(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
6

182511
182541
182542
182xxx
182xxx

ภาคการศึกษาต้น
เตรียมวิทยานิพนธ์
กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

182448

6(1-10-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

182412
182441
182442
182443
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
การบริหารการก่อสร้าง
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขัน้
พืน้ ฐาน
การออกแบบภายในขัน้ พืน้ ฐาน
15

3(1-4-4)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
9

9 หน่วยกิต
หน่วยกิต

6(1-10-7)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

6 หน่วยกิต
(270 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 5

รวม

13

3(0-6-3)
3(3-0-6)
1(0-2-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

182512
รวม

คณะสหเวชศาสตร
School of Allied Health Sciences
ประวัติความเปนมาโดยยอ
ในป พ.ศ. 2550 คณ ะวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย
มหาวิท ยาลั ยพะเยา ถู กจั ดตั้ งขึ้น เพื่ อขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหกับเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งครอบคลุม
6 จังหวัด ไดแก จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงราย, จังหวัด
แมฮองสอน, จังหวัดลําปาง, จังหวัดลําพูน, จังหวัดนาน
ซึ่งในปนั้นไดมีการเปดรับนักศึกษารุนแรกใน 3 หลักสูตร
คือ หลักสูตรเทคนิคการแพทย,หลักสูตรกายภาพบําบัด
แล ะหลั ก สู ต รสาธารณ สุ ข ศ าสต ร ต อ มาได มี ก าร
ปรับ เปลี่ ยนโครงสรา งการบริห ารงานภายในวิท ยาเขต
เพื่ อให เ กิ ด ความคล อ งตั ว ใน การบริ ห ารงาน แล ะ
เตรียมพรอมกับการแยกเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ จึงได
เปลี่ ย นชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิท ยาเขตสารสนเทศ
พะเยา เป น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พร อ มทั้ ง ได จั ด ตั้ ง
คณะสหเวชศาสตร แยกตัวออกจากคณะวิท ยาศาสตร
การแพทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 คณะสหเวชศาสตร
ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะเย า ทํ าห น าที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด าน
วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ อั น ได แ ก เทคนิ ค การแพทย แ ละ
กายภาพบํ า บั ด ให เ พี ย งพอต อ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงานในประเทศ นอกจากนี้ ยั ง มุ ง เน น การ
กระจายบัณ ฑิตในสาขาดังกลาวสูภาคเหนือตอนบนอัน
เปนการเพิ่มบุคลากรทางการแพทยใหแกภูมิภาคซึ่งจะมี
บทบาทสํ า คั ญ ในการให ค วามรู ส ง เสริ ม และป อ งกั น
สุ ข ภาพแก ชุ ม ชน บุ ค ลากรทางการแพทย ผู ป ว ย และ
ประชาชนทั่วไป
หลักสูตรคณะสหเวชศาสตร
1. หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด
1. นั ก กายภาพบํ า บั ด ปฏิ บั ติ ง านในหน ว ยงานภาครั ฐ
และเอกชน
2. นักวิจัยหรือผูชวยนักวิจยั
3. นักวิชาการดานสุขภาพ เครื่องมือ อุปกรณ และ
ผลิตภัณฑทางการแพทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย
1. นักเทคนิคการแพทย ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทยในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. นักวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรการแพทย หรือ
นักวิจัยหรือผูชวยนักวิจัยของศูนยหรือหองปฏิบัติการ
วิจัยทางการแพทย และวิทยาศาสตรชีวภาพตางๆ
3. นักวิชาการดานเครื่องมือ อุปกรณ และผลิตภัณฑ
ทางการแพทย
4. เปดคลินิกเทคนิคการแพทย
5. ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและตางประเทศ
สถานที่ตั้ง
คณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 0-5446-6697
โทรสาร 0-5446-6697
E-mail : AHS.up2014@gmail.com
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หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: กายภาพบาบัดบัณฑิต
: Bachelor of Physical Therapy
: กภ.บ.
: B.PT.

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153
004154

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

140
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
Principles of Chemistry
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
363202 กายวิภาคศาสตร์ 1
Anatomy I
363203 กายวิภาคศาสตร์ 2
Anatomy II
363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์
Human Neuroanatomy
367200 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology

006143

3(2-3-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
จานวน
247111 ชีวสถิติ
Biostatistics
365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
Basic Biochemistry

381200

3(2-3-6)
381201
4(3-3-8)
3(2-3-6)

104
33
17

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-6)

จานวน
16
หน่วยกิต
พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยา
2(2-0-4)
พืน้ ฐาน
Basic Pathology and Microbiology
เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ ฐาน
1(1-0-2)
Basic Laboratory Medicine
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381210

381211

381212

381220
381230

381301

381313
381321
381331
381340
381341

381342
381343

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การประเมินก้าลังกล้ามเนือ้ และ
2(1-3-4)
ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
Assessment of Muscle Strength and Joint
Range of Motion
ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของ 3(2-2-5)
มนุษย์
Biomechanics of Human Movement
การเสริมสร้างสมรรถนะแบบ
2(1-3-4)
องค์รวม
Promotion of Holistic Performance
การบ้าบัดด้วยการออกก้าลังกาย 1 2(1-3-4)
Exercise Therapy I
การบ้าบัดด้วยความร้อนและ
2(1-3-4)
ความเย็น
Thermotherapy
สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย
2(2-0-4)
ส้าหรับกายภาพบ้าบัด
Exercise Physiology for Physical Therapy
การเคลื่อนย้ายและกายอุปกรณ์
2(1-2-3)
Transferring and Prostheses
การบ้าบัดด้วยการออกก้าลังกาย 2 2(1-3-4)
Exercise Therapy II
การรักษาด้วยไฟฟ้า
2(1-2-3)
Electrotherapy
การบ้าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง
2(1-3-4)
Manipulative Therapy
กายภาพบ้าบัดในระบบโครงร่าง
3(2-2-5)
และกล้ามเนือ้ 1
Musculoskeletal Physical Therapy I
กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy I
กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน 3(2-2-5)
หายใจและไหลเวียนโลหิต 1
Cardiopulmonary Physical Therapy I

381344
381345

381346
381347

381348
381350
381351
381370
381452
381460
381461
381471
381480
381481
381482

จานวน
71
หน่วยกิต
จานวน
68
หน่วยกิต
กายภาพบ้าบัดในเด็ก 1
2(1-3-4)
Pediatric Physical Therapy I
กายภาพบ้าบัดในระบบโครง
3(2-2-5)
ร่างและกล้ามเนือ้ 2
Musculoskeletal Physical Therapy II
กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy II
กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน 3(2-2-5)
หายใจและไหลเวียนโลหิต 2
Cardiopulmonary Physical Therapy II
กายภาพบ้าบัดในเด็ก 2
2(1-2-3)
Pediatric Physical Therapy II
การปฏิบัติงานทางกายภาพบ้าบัด 2(0-4-2)
Practice in Physical Therapy
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1 5 หน่วยกิต
Clinical Practice I (ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง)
กายภาพบ้าบัดในชุมชน 1
2(1-2-3)
Physical Therapy in Community I
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2 6 หน่วยกิต
Clinical Practice II (ไม่น้อยกว่า 648 ชั่วโมง)
ภาคนิพนธ์
2(1-3-4)
Term Paper
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
กายภาพบ้าบัดในชุมชน 2
1(0-3-2)
Physical Therapy in Community II
กายภาพบ้าบัดในการกีฬา
2(1-2-3)
Physical Therapy in Sports
กายภาพบ้าบัดในภาวะเฉพาะ
2(2-0-4)
Physical Therapy in Special Conditions
การบริหารและจรรยาบรรณ
2(2-0-4)
วิชาชีพ
Administration and Professional Ethics
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381472
381483

วิชาเอกเลือก
กายภาพบ้าบัดชุมชนประยุกต์
3(2-2-5)
Appiled Community Physical Therapy
กายภาพบ้าบัดในสุขภาพสตรี
3(2-2-5)
และผูส้ ูงอายุ
Physical Therapy in Woman Health and
Geriatrics

381484

จานวนไม่น้อยกว่า
สปาทางการแพทย์
Medical Spa

3

หน่วยกิต
3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ : นิสิตทุกคนต้องสอบรวบยอด (Comprehensive Examination) เพื่อส้าเร็จการศึกษา และต้องเป็นไปตาม
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การสอบรวบยอดส้าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2554 คณะสหเวชศาสตร์

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
242101
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
หลักเคมี
ชีววิทยา 1
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
247111
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
00xxxx กลุ่มวิชาพลานามัย**
1(x-x-x)
รวม
18
หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
**ให้นิสิตเลือกเรียน 004154 ว่ายน้้า Swimming
กรณีท่นี ิสิตมีทักษะทางการว่ายน้้า อาจเลือกเรียนรายวิชา
อื่นในกลุ่มวิชาพลานามัย
001112
005171
005173
003134
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ชั้นปีที่ 2
363202
363203
365212
367200
381200
381210
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กายวิภาคศาสตร์ 1
กายวิภาคศาสตร์ 2
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยา
พืน้ ฐาน
การประเมินก้าลังกล้ามเนือ้ และ
ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)

363209
381201
381211

2(1-3-4)

381220

3(x-x-x)
หน่วยกิต

381230

381212

00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ ฐาน
ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว
ของมนุษย์
การสร้างเสริมสมรรถนะแบบ
องค์รวม
การบ้าบัดด้วยการออกก้าลัง
กาย 1
การบ้าบัดด้วยความร้อนและ
ความเย็น
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
20

4(3-3-8)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
381313
381321
381331
381340
381341
381342
381343
381344
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเคลื่อนย้ายและกายอุปกรณ์
การบ้าบัดด้วยการออกก้าลังกาย 2
การรักษาด้วยไฟฟ้า
การบ้าบัดด้วยการจัด ดัด ดึง
กายภาพบ้าบัดในระบบโครงร่าง
และกล้ามเนือ้ 1
กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 1
กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน
หายใจและไหลเวียนโลหิต 1
กายภาพบ้าบัดในเด็ก 1
19

2(1-2-3)
2(1-3-4)
2(1-2-3)
2(1-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-4)
หน่วยกิต

381301
381345
381346
381347
381348
381350
381370
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย
2(2-0-4)
ส้าหรับกายภาพบ้าบัด
กายภาพบ้าบัดในระบบโครง
3(2-2-5)
ร่างและกล้ามเนือ้ 2
กายภาพบ้าบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5)
กายภาพบ้าบัดในระบบทางเดิน 3(2-2-5)
หายใจและไหลเวียนโลหิต 2
กายภาพบ้าบัดในเด็ก 2
2(1-2-3)
การปฏิบัติงานทาง
2(0-4-2)
กายภาพบ้าบัด
กายภาพบ้าบัดในชุมชน 1
2(1-2-3)
หน่วยกิต
17
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1 5 หน่วยกิต
Clinical Practice I (ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง)
รวม
5
หน่วยกิต
หมายเหตุ รายวิชา 381351 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1
มีการจัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วยเพื่อ
ให้นิสิตมีจ้านวนชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง
381351

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
381460 ภาคนิพนธ์
381461 สัมมนา
381471 กายภาพบ้าบัดในชุมชน 2
381480 กายภาพบ้าบัดในการกีฬา
381481 กายภาพบ้าบัดในภาวะเฉพาะ
381482 การบริหารและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
3814xx วิชาเอกเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
19

2(1-3-4)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

381452

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2 6 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 648 ชั่วโมง)
6
หน่วยกิต

รวม
หมายเหตุ :
1 รายวิชา 381452 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2 มี
การจัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วย
เพื่อให้นิสิตมีจ้านวนชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า
648ชั่วโมง
2 นิสิตทุกคนสอบรวบยอดเพื่อจบการศึกษา
(Comprehensive Examination) และต้องเป็นไปตาม
ประกาศของคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การสอบรวบ
ยอดส้าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2554
คณะสหเวชศาสตร์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
: Bachelor of Science (Medical Technology)
: วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
: B.Sc. (Medical Technology)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

145
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242103
242120
243101

341334
361201
363218

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
Science in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacology
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy

006143

244104
247111
382201

3(3-0-6)

365212

4(3-3-8)

366213

3(2-3-6)

367202

จานวนไม่น้อยกว่า
109
หน่วยกิต
จานวน
23
หน่วยกิต
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์
2(2-0-4)
พืน้ ฐาน
Basic Medical Human Genetics

จานวน
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
พยาธิวิทยา
Pathology
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

19

หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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361358
382202

382203
382211
382221
382231
382304
382312
382313
382314
382322
382323
382324

382325

382332

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Parasitology
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
1(0-3-2)
การบ้ารุงรักษา
Instrumentation and Maintenance
เทคนิคพืน้ ฐานทางอณูชีววิทยา
2(1-3-4)
Basic Techniques in Molecular Biology
เคมีคลินิก 1
3(2-3-6)
Clinical Chemistry I
โลหิตวิทยา 1
2(1-3-4)
Hematology I
จุลชีววิทยาคลินิก 1
3(2-3-6)
Clinical Microbiology I
ระเบียบวิธวี ิจัย
1(1-0-2)
Research Methodology
เคมีคลินิก 2
3(2-3-6)
Clinical Chemistry II
เคมีคลินิก 3
2(1-3-4)
Clinical Chemistry III
ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินิก
1(0-3-2)
Practice in Clinical Chemistry
โลหิตวิทยา 2
4(2-6-7)
Hematology II
โลหิตวิทยา 3
2(1-3-4)
Hematology III
การตรวจปัสสาวะและ
2(1-3-4)
สารน้้าในร่างกาย
Urinalysis and Body Fluids
ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยา
1(0-3-4)
คลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
Practice in Clinical Hematology and
Clinical Microscopy
จุลชีววิทยาคลินิก 2
3(2-3-6)
Clinical Microbiology II

382333

382334

382341
382342
382343
382351
382352

382405
382406
382415
382453
382461

382462
382463

จานวน
67
หน่วยกิต
จานวน
65
หน่วยกิต
การตรวจวินิจฉัยโรค
2(1-3-4)
ติดเชือ้ จุลชีพทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Diagnosis of Infectious
Disease
ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยา
1(0-3-2)
คลินิก
Practice in Clinical Microbiology
ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Immunology
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Immunology
ฝึกปฏิบัตทิ างภูมคิ ุ้มกันวิทยาคลินกิ 1(0-3-2)
Practice in Clinical Immunology
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 3(2-3-6)
Transfusion Science I
ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
1(0-3-2)
การบริการโลหิต
Practice in Transfusion Science
การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัตกิ าร 1(1-0-2)
Laboratory Administration
กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 1(1-0-2)
Medical Technology Law
พิษวิทยาเบื้องต้น
1(1-0-2)
Basic Toxicology
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3(2-3-6)
Transfusion Science II
การวิเคราะห์ผลทาง
2(2-0-4)
ห้องปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์
Laboratory Interpretation and Clinical
Correlation
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
ภาคนิพนธ์
1(0-3-2)
Term Paper
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382465

382473

382474

เทคนิคการแพทย์ชุมชน
2(1-3-4)
Community Medical Technology

วิชาเอกเลือก
วิทยาการระบาดและการ
2(2-0-4)
ควบคุมโรค
Epidemiology and Disease Control
การวิเคราะห์จุลชีพในอาหาร
2(1-3-4)
และน้้า
Analysis of Microorganism in Food and Water

382466

382475

ฝึกงานห้องปฏิบัติการ
6 หน่วยกิต
ทางการแพทย์ (ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง)
Clinical Laboratory Practice
จานวน
นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
Basic Forensic Science

2

หน่วยกิต
2(2-0-4)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6) 001112
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6) 003134
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
3(2-2-5)
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5) 003136
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8) 005171
004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1) 005173
0xxxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก *
x(x-x-x) 242120
รวม
20
หน่วยกิต 243101
244104
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 006141 คอมพิวเตอร์
สารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน Introduction to Computer
รวม
Information Science 3(2-2-5) หน่วยกิต
หมายเหตุ

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น *
3(2-2-5)
พะเยาศึกษา *
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
22
หน่วยกิต
* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ชีวสถิติ
3(2-2-5) 366213
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8) 382202
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6) 382203
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์
2(2-0-4) 382211
พืน้ ฐาน
382221
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก *
x(x-x-x) 382231
รวม
21
หน่วยกิต xxxxxx
00xxxx
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ English for Academic Purposes
รวม
3(3-0-6) หน่วยกิต
หมายเหตุ
247111
361201
362218
365212
367202
382201

ภาคการศึกษาปลาย
พยาธิวิทยา
3(2-3-6)
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
1(0-3-2)
การบ้ารุงรักษา
เทคนิคพืน้ ฐานทางอณู
2(1-3-4)
ชีววิทยา
เคมีคลินิก 1
3(2-3-6)
โลหิตวิทยา 1
2(1-3-4)
จุลชีววิทยาคลินิก 1
3(2-3-6)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
x(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก *
20
หน่วยกิต
* ให้นิสิตเลือกเรียน 006143 ยาและสารเคมี
ในชีวิตประจ้าวัน Drugs and Chemicals in
Daily Life 3(3-0-6) หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
341334
361358
382312
382322
382332
382341
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
เคมีคลินิก 2
โลหิตวิทยา 2
จุลชีววิทยาคลินิก 2
ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ ฐาน
19

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(2-6-7)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

382304
382323
382324
382331
382333
382342
382351
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
โลหิตวิทยา 3
การตรวจปัสสาวะและสารน้้า
ในร่างกาย
เคมีคลินิก 3
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้
จุลชีพทางห้องปฏิบัติการ
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
วิชาเลือกเสรี
18

1(1-0-2)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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382314
382325
382334
382343
382352
รวม

382405
382406
382415
382453
382461
382462
382463
382465
38247x
รวม
หมายเหตุ
382473
382474
382475

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การบริหารจัดการทาง
1(1-0-2) 382466
ห้องปฏิบัติการ
กฎหมายวิชาชีพเทคนิค
1(1-0-2)
รวม
การแพทย์
พิษวิทยาเบื้องต้น
1(1-0-2)
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
3(2-3-6)
การวิเคราะห์ผลทาง
2(2-0-4)
ห้องปฏิบัติการและคลินิกสัมพันธ์
สัมมนา
1(0-3-2)
ภาคนิพนธ์
1(0-3-2)
เทคนิคการแพทย์ชุมชน
2(1-3-4)
2(x-x-x)
วิชาเอกเลือก *
14
หน่วยกิต
* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
จาก 3 รายวิชา ดังนี้
วิทยาการระบาดและการ
2(2-0-4)
ควบคุมโรค
การวิเคราะห์จุลชีพในอาหาร
2(1-3-4)
และน้้า
นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2(2-0-4)

ภาคฤดูร้อน
ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินิก
ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยา
คลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก
ฝึกปฏิบัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิก
ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
การบริการโลหิต
5

ภาคการศึกษาปลาย
ฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)
6

1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

วิทยาลัยการศึกษา
School of Education
ประวัติความเปนมาโดยยอ
วิทยาลัยการศึกษา เดิมเปนบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัด
ศู น ย วิ ท ยบริ ก าร จั ง หวั ด พะเยา มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
และในป พ.ศ. 2548 ศูนยวิทยบริการ จังหวัดพะเยา ได
เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา บัณฑิตวิทยาลัย
จึงเปลี่ ยนเป น สํ านัก งานการศึก ษาภาคพิ เศษ ตอ มาใน
วัน ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
พะเยาได รั บ การยกฐานะเป น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
สํานักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงไดเปลี่ยนเปนวิทยาลัย
การศึกษาตอเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา
โดยอาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8
และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14
กั น ยายน พ.ศ. 2556 ให เ ปลี่ ย นวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา
ต อ เนื่ อ งเป น วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา และให มี ผ ลบั ง คั บ ใช
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป
ทั้งนี้ หลั กสู ต รการศึก ษาได เป ด การเรีย นการสอน
ตั้ ง แต ยั ง เป น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ภายใต ก าร
บริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร ดังนั้นหลักสูตรดาน
การศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึง
เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒ นามาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเปนหลักสูตรที่ไดรับความนิยม
และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาโดยทั่วไป
หลักสูตรวิทยาลัยการศึกษา
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (5 ป)
จัดการศึกษาเปนหลักสูตรคูขนาน 2 ปริญญา ใน 7 แขนง
วิชา ได แก แขนงวิชาคณิ ตศาสตร เคมี ชีววิท ยา ฟสิก ส
พลศึ ก ษา ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ กั บ หลั ก สู ต ร
ดังตอไปนี้
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คูขนานหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
1.1.1 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร
1.1.2 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเคมี

1.1.3 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา
1.1.4 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาฟสิกส
1.1.5 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา
1.2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คูขนานหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
1.2.1 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
1.2.2 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
จุดเดนของหลักสูตร
1. ผูสําเร็จการศึกษา ไดรับปริญ ญาตรี 2 ปริญ ญา
ได แ ก ปริ ญ ญาการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต และปริ ญ ญาวิ ท ยา
ศาสตรบั ณ ฑิ ต หรือ ปริญ ญาศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต ของ
หลักสูตรที่จัดการศึกษาคูขนาน
2. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑคุรุสภา
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 0-5446-6666 ตอ 1165
โทรสาร 0-5446-6691
E-mail : CE@up.ac.th
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา)
Bachelor of Education (Education)
กศ.บ. (การศึกษา)
B.Ed. (Education)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนได้เพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning

001112

176
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture

002124
002125
002126

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003131
003132

006140
006141

006142

005170

161111
161112
161113
161211

161212

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

003133
003135

006143
006144
006145
006245

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
วิชาชีพครูบังคับ
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education
ความเป็นครูมืออาชีพ
3(3-0-6)
Self Actualization for Professional Teachers
หลักสูตรสถานศึกษา
3(2-2-5)
School Curriculum
การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
3(2-2-5)
ชั้นเรียน
Learning Management and Classroom
Management
จิตวิทยาส้าหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teacher

161311

161312
161313
161411

161412

จานวนไม่น้อยกว่า 140
หน่วยกิต
จานวน
47
หน่วยกิต
จานวน
35
หน่วยกิต
จานวน
32
หน่วยกิต
การวัดและประเมินผล
3(2-2-5)
การเรียนรู้
Learning Assessment and Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Quality Assurance
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
1(30 ชั่วโมง)
วิชาชีพครู
Observation in Professional Teaching
ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
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161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
สารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information
Technology

161421

161422
161423
161424
161425

161431

161432
161433

161434

วิชาชีพครูเลือก
วิชาชีพครูเลือกทั่วไป
จิตวิทยาการแนะแนวและให้
ค้าปรึกษาในสถานศึกษา
School Guidance and Counseling
จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
Human Development Psychology
ประเด็นคัดสรรทางการศึกษา
Selected Topic in Education
ศิลปะการสอนของครูมืออาชีพ
Arts in Teaching
การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ
Major Teaching in English

161413 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
1(60 ชั่วโมง)
Practicum in Professional Teaching

จานวน
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

วิชาชีพครูเลือกเฉพาะ
ทักษะและเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์
Skills and Techniques of Teaching in
Mathematics
ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in Chemistry
ทักษะและเทคนิคการสอนทาง
3(2-2-5)
ชีววิทยา
Skills and Techniques of Teaching in Biology
ทักษะและเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
ฟิสิกส์
Skills and Techniques of Teaching in Physics

วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
161511 การปฏิบัติการสอนใน
6 (360 ชั่วโมง)
สถานศึกษา 1
Teaching Internship in School I

3

หน่วยกิต

161426 เทคนิคการคิด
3(2-2-5)
Thinking Technique
161427 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5)
Inclusive Education Management
161428 การประเมินโครงการทาง
3(2-2-5)
การศึกษา
Educational Program Evaluation
161429 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
3(1-4-4)
เทคโนโลยีการศึกษา
Educational Technology Equipment
Operation

161435

161436

161437

ทักษะและเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
พลศึกษา
Skills and Techniques of Teaching in
Physical Education
วิธีสอนและนวัตกรรม
3(2-2-5)
การสอนภาษาไทย
Method and Innovation in Thai Teaching
การสอนภาษาอังกฤษเชิง
3(2-2-5)
บูรณาการส้าหรับครูภาษาอังกฤษ
Integrated English Teaching Skills for
English Teachers

จานวน
12
หน่วยกิต
161512 การปฏิบัติการสอนใน
6 (360 ชั่วโมง)
สถานศึกษา 2
Teaching Internship in School II
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241111
241112
241211
242104

241121
241221
241222
241223
241224
241225
241321

นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาคณิตศาสตร์ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
จานวน
กลุ่มวิชาแกน
จานวน
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101 ชีววิทยา 1
Mathematics I
Biology I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
244101 ฟิสิกส์ 1
Mathematics II
Physics I
ทฤษฎีเซต
3(2-2-5) 244102 ฟิสิกส์ 2
Set Theory
Physics II
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
แคลคูลัส
Calculus
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Analysis I
ทฤษฎีจ้านวน
Theory of Numbers
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra I
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I

3(2-2-5)

241322

4(3-2-7)

241323

3(2-2-5)

241324

3(2-2-5)

241421

3(2-2-5)

241422

3(2-2-5)

241441

3(2-2-5)

247221

93
25

หน่วยกิต
หน่วยกิค
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

จานวน
44
หน่วยกิต
จานวน
44
หน่วยกิต
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Variables
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
3(2-2-5)
Numerical Methods I
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
3(2-2-5)
Numerical Methods II
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
โครงงาน
3(0-6-3)
Senior Project
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
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241331
241332

241333
241334
241335
241336

247231
247321
247322
247324
247341

วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
แคลคูลัสขัน้ สูง
Advanced Calculus
เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทาง
คณิตศาสตร์
Computer Tools in Mathematics
พีชคณิตนามธรรม 2
Abstract Algebra II
พีชคณิตเชิงเส้น 2
Linear Algebra II
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2
Mathematical Analysis II
กลุ่มวิชาสถิติ
ทฤษฎีสถิติ 1
Statistics Theory I
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
Nonparametric Statistics
การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงกลุ่ม
Categorical Data Analysis
สถิติส้าหรับการควบคุมคุณภาพ
Statistics for Quality Control

จานวน
3(2-2-5)

241337

3(2-2-5)

241431
241432

3(2-2-5)
241433
3(2-2-5)
241434
3(2-2-5)
3(2-2-5)

241435

3(3-0-6)

247342

3(2-2-5)
247371
3(2-2-5)
247381
3(2-2-5)

24

การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น
Introduction to Complex Analysis
ทอพอโลยีเบื้องต้น
Introduction to Topology
ทฤษฎีกราฟ
Graph Theory
การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
Vector Analysis
อนุกรมฟูเรียร์และ
การประยุกต์
Fourier series and Applications
หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
Special Topics in Mathematics

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

การเสี่ยงและการประกันภัย
3(2-2-5)
เบื้องต้น
Introduction to Risk and Insurance
การวิจัยด้าเนินการ 1
3(2-2-5)
Operations Research I
โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ
3(2-2-5)
Statistical Package Program

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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241111
241112
241221
242104

146111

146200

242221
242241
242242
242311
242312
242321

นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาเคมี ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
242105
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
243101
Mathematics II
แคลคูลัส
4(3-2-7)
244103
Calculus
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

3(3-0-6)

247221

จานวน
จานวน
เคมี 2
Chemistry II
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

93
35

จานวน
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
เคมีวิเคราะห์
4(3-3-8)
Analytical Chemistry
เคมีอนิ ทรีย์ 1
4(3-3-8)
Organic Chemistry I
เคมีอนิ ทรีย์ 2
4(3-3-8)
Organic Chemistry II
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physical Chemistry I
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physical Chemistry II
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี 4(3-3-8)
Instrumentation for Chemical Analysis

242331
242332
242341
242452
242454
365215

จานวน
46
หน่วยกิต
จานวน
46
หน่วยกิต
เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
เคมีอนินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Inorganic Chemistry II
สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิ ทรีย์ 4(4-0-8)
Spectroscopy in Organic Chemistry
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
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242411

242412
242413

242423
242424

242425

242431
242432
242433

242441
242442
242443

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6)
New Frontier of Researches in Physical
Chemistry
เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร์
3(3-0-6)
Polymer Chemistry
เคมีค้านวณเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Computational Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
การประยุกต์ในเชิงเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
Applications of Analytical Chemistry
การเตรียมตัวอย่างเพื่อ
3(2-2-5)
การวิเคราะห์ทางเคมี
Sample Preparation for Chemical Analysis
เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
3(2-2-5)
Electroanalytical Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์
การวิเคราะห์สารอนินทรีย์
Inorganic Analysis
เคมีชีวอนินทรีย์
Bioinorganic Chemistry
เคมีวัสดุอนินทรีย์
Inorganic Material Chemistry
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
เคมีอนิ ทรีย์ประยุกต์
Applied Organic Chemistry
เคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์
Organic Synthesis
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Natural Products

จานวน

242414
242415

242426
242427

3(3-0-6)

242434

3(3-0-6)

242435

12

หน่วยกิต

หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์
3(2-2-5)
Special Topic in Physical Chemistry
อุณหพลศาสตร์เคมี
3(3-0-6)
Chemical Thermodynamics

เคมีสภาวะแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Chemistry
หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์
3(2-2-5)
Special Topics in Analytical Chemistry

หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
3(2-2-5)
Special Topics in Inorganic Chemistry
เคมีเกี่ยวกับเซรามิก
3(3-0-6)
Chemistry for Ceramic

3(3-0-6)

3(2-2-5)

242444

3(3-0-6)

242445

3(3-0-6)

สเตอริโอเคมี
Stereochemistry
เคมีเฮเทอโรไซคลิก
Heterocyclic Chemistry

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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241111
241112
242104
242105

146111

146200

242141

243103
243212
243251
243301
243321

นิสิตที่เรียนแขนงวิชาชีววิทยา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
243102
Mathematics II
เคมี 1
4(3-3-8)
244103
Chemistry I
เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
ชีววิทยา 3
Biology III
ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
นิเวศวิทยา
Ecology
วิวัฒนาการ
Evolution
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology

3(3-0-6)

247111
361201

3(3-0-6)
365215

จานวน
จานวน
จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ชีววิทยา 2
Biology II
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

93
46
25

จานวน
ชีวสถิติ
Biostatistics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

4(3-3-8)

3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-6)

จานวน
35
จานวน
35
243331 สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology
243341 พันธุศาสตร์
Genetics
243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
Taxonomy and Systematics
243491 สัมมนา
Seminar
243492 การศึกษาอิสระ
Independent Study

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-2)
6 หน่วยกิต
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243322

243421
243422

243332
243333
243432

243342
243441

243351

243352
243451

กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
สัณฐานวิทยาและกายวิภาค
ศาสตร์ ของพืช
Plant Morphology and Anatomy
อนุกรมวิธานของพืช
Plant Taxonomy
พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic Botany
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
ชีววิทยาของแมลง
Insect Biology
กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์ของเซลล์
Cytogenetics
พันธุศาสตร์ของมนุษย์
Human Genetics
กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
ของสัตว์
Animal Ecology and Behavior
นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว
Ecology and Tourism
ชีววิทยาของมลพิษ
Pollution Biology

จานวน
3(2–3-6)

243423
243424

3(2–3-6)

การเจริญเติบโตของพืช
Plant Growth
ชีววิทยากล้วยไม้
Orchid Biology

12

หน่วยกิต
3(2–3-6)
3(2-3-6)

3(2–3-6)

3(2–3-6)

243433

3(2–3-6)

243434

3(2–3-6)

243435

3(2-3-6)

243442

3(3-0-6)

243443

3(2-3-6)

243452
243453

3(2-3-6)
3(3-0-6)

ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
Endocrinology
ปรสิตวิทยาทั่วไป
General Parasitology
ปักษีวิทยา
Ornithology

3(2–3-6)

ชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Biology
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
DNA Technology

3(2-3-6)

3(2–3-6)
3(2–3-6)

3(2-3-6)

ชลธีวิทยา
3(2-3-6)
Limnology
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและ
3(2-3-6)
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
Environmental Biology and Local Wisdom
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243361

243461

243471
243472

กลุ่มวิชาเทคนิคทางชีววิทยาเบื้องต้น
การวาดภาพและถ่ายภาพ
3(1-4-4)
ทางวิทยาศาสตร์
Drawing and Photography in Science
เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-6)
Biological Techniques
กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์
การเลีย้ งผึ้ง
Apiculture
แมลงส้าคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects

243462
243463

3(2–3-6)

243473

3(2–3-6)

243474

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
Introductory Biotechnology
หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
Current Topics in Biology

3(2-3-6)

การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช
Plant Tissue Culture

3(3-0-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาพลศึกษา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
146111 การอ่านและการเขียน
3(3-0-6)
146200
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing

248111

248160
248221
248242
248260
248261
248262

248266
248321
248322
248323

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางพลศึกษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา
3(3-0-6)
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
General Aspects of Physical Education and
Sports Science
หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Gymnastic
การเรียนรู้ทักษะกลไก
3(2-2-5)
Motor Learning of Skill
การทดสอบสมรถภาพทางกาย
3(2-2-5)
Physical Fitness Test
หลักการฝึกและสอนฟุตบอล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Football
หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Volleyball
หลักการฝึกและสอนกรีฑา
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle
in Track and Field
หลักการฝึกและสอนว่ายน้้า
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Swimming
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sport Biomechanics
สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย
3(2-2-5)
Exercise Physiology
เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sports Medicine

248361

248381

248411

248431
248441

248492
363218
365212
367200

จานวน
93
จานวน
6
จานวน
6
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
82
หน่วยกิต
จานวน
82
หน่วยกิต
จานวน
54
หน่วยกิต
หลักการฝึกและสอน
1(0-2-1)
บาสเกตบอล
Training and Teaching Principle in Basketball
โภชนาการเพื่อสุขภาพและ
3(2-2-5)
การกีฬา
Nutrition for Health and sports
หลักการฝึกและการออก
3(2-2-5)
โปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย
Principles of Sport training and Program
Design for Physical enhancing
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ทางการกีฬา
Sports Innovation and Technology
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Basic Physiology
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248351

248201
248331

248496

248481

248181
248185

248162

248163
248164

วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
3(2-2-5)
พลศึกษาส้าหรับผู้พิการ
Sports Science and Physical Education for
Disabilities
กลุ่มวิชาบูรณาการ
จิตวิทยาการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Psychology
สถิติและการประเมินผลทาง
3(2-2-5)
พลศึกษาและการกีฬา
Statistic and Evaluation in Physical Education
and Sports
การพัฒนาหลักสูตรและการ
3(2-2-5)
วิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา
Curriculum Development and Curriculum
Research for Physical Education

248497

248498

จานวน
13
หน่วยกิต
การจัดการเรียนรู้และสื่อการ 2 (2-2-5)
สอนพลศึกษา
Learning Management and Education
Media for Physical Education
การจัดสิ่งแวดล้อมและชั้น
2 (2-2-5)
เรียนทางพลศึกษา
Environment and Classroom Management
and Physical Education Program Administration

กลุ่มวิชาทางการสอนกิจกรรมพลศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพศศึกษาและโครงการสวัสดิ
3(2-2-5)
248186
ศึกษาในโรงเรียน
Sex Education and Safety Program in School
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Activities
248472
ยาและสิ่งเสพติด
3(3-0-6)
Drugs and Narcotic

จานวน

กลุ่มวิชาเลือก
วิชาเอกเลือก
หลักการฝึกและสอนกิจกรรมเข้า
1(0-2-1)
จังหวะและแอโรบิค
Training and Teaching Principle in Rhythmic
Activities and Aerobic Dance
หลักการฝึกและสอนกระบี่กระบอง 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Krabi Krabong
หลักการฝึกและสอนแบดมินตัน
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Badminton

จานวน
5
หน่วยกิต
จานวน
5
หน่วยกิต
หลักการฝึกและสอนกอล์ฟ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Golf
หลักการฝึกและสอนตะกร้อ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Takraw
หลักการฝึกและสอนซอฟต์บอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Soft – ball
หลักการฝึกและสอนฟุตซอล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in futsal

248168
248169
248263
248264

15

หน่วยกิต

การบริหารพลศึกษาและ
โปรแกรมพลศึกษา
3(3-0-6)
Physical Education and Physical Education
Program Administration
ผูก้ ้ากับลูกเสือ
3(2-2-5)
Scoutmaster
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248165
248166
248167

หลักการฝึกและสอนเทนนิส
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Tennis
หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Table Tennis
หลักการฝึกและสอนมวยไทยและ
1(0-2-1)
มวยสากล
Training and Teaching Principle in Muay Thai
and Boxing

248265

หลักการฝึกและสอนลีลาศ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Social
Dance

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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241111
241112
241225
242104

146200

244181
244201
244211
244221
244231
244232
244241

นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาฟิสิกส์ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
244101
Mathematics II
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
244102
Ordinary Differential Equations
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 1(0-3-2)
Scientific Methods in Physics
คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
Mathematics for Physics
กลศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mechanics I
อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6)
Thermal Physics
การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
Vibrations and Waves
ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ส้าหรับฟิสิกส์
Computer Programming for Physics

247221

244282
244311
244321
244331
244341
244381
244382
244491

จานวน
จานวน
จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

จานวน
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

93
31
25

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

6

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน
47
จานวน
47
การทดลองฟิสิกส์ 2
Experimental Physics II
กลศาสตร์ควอนตัม 1
Quantum Mechanics I
กลศาสตร์เชิงสถิติ
Statistical Mechanics
ทัศนศาสตร์
Optics
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electric and Electronics Circuit
การทดลองฟิสิกส์ 3
Experimental Physics III
การทดลองฟิสิกส์ 4
Experimental Physics IV
สัมมนา
Seminar

หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
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244251
244281

244301
244312
244313
244351

244332
244342

244421
244441

ฟิสิกส์ยุคใหม่
Modern Physics
การทดลองฟิสิกส์ 1
Experimental Physics I
กลุ่มวิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
กลุ่มเชิงทฤษฎี
ฟิสิกส์เชิงค้านวณ
Computational Physics
กลศาสตร์ควอนตัม 2
Quantum Mechanics II
กลศาสตร์ 2
Mechanics II
นิวเคลียร์ฟิสิกส์
Nuclear Physics

3(3-0-6)

244492

1(0-3-2)

244493

โครงงานฟิสิกส์
Project in Physics
การศึกษาอิสระ
Independent Study
จานวน
จานวน

3(2-2-5)

244361

3(3-0-6)

244371

3(3-0-6)

244451

3(3-0-6)

244471

กลุ่มเทคโนโลยีและการประยุกต์
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Optoelectronics
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
ส้าหรับสื่อการสอนฟิสิกส์
Computer and Electronic for Media of
Teaching Physics
เทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Technology
เครื่องมือวัดและระบบเฝ้า
3(2-2-5)
ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์
Instrumentation and Data Acquisition System

244442

244452
244461

244496

ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
Solid State Physics
ดาราศาสตร์เบื้องต้น
Introductory Astronomy
ชีวฟิสิกส์
Biophysics
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
Astrophysics

2(0-6-3)
6 หน่วยกิต

15
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
3(2-2-5)
โปรแกรม
Microcontroller and Programming
นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Nanotechnology
ฟิสิกส์สารกึ่งตัวน้าและสาร
3(3-0-6)
ตัวน้ายวดยิ่ง
Semiconductor and Superconductor
Physics
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Special Topic in Physics

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

616 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

146200

144113

144114
144122
144130
144140
144210

144310
144410

นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาภาษาไทย ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
กลุ่มวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
144398
เฉพาะ
English for Specific Purposes
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Effective Communication Skills
การพูด
Speaking
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
Thai Linguistic
วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing

3(2-2-5)

144211
144221

3(2-2-5)
144230
3(3-0-6)
144330
3(3-0-6)
144339
3(3-0-6)
144453
3(2-2-5)

จานวน
93
จานวน
6
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
39
หน่วยกิต
จานวน
39
หน่วยกิต
การอ่านเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5)
Critical Reading
ไวยากรณ์ไทย
3(3-0-6)
Grammar in Thai Language
วรรณกรรมปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literary Works
วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
Literary Works Criticism
คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study

กลุ่มวิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกในกลุ่ม

จานวน
จานวน

48
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย
ก. กลุ่มวิชาทักษะ
การเขียนเอกสารส้านักงาน
3(2-2-5)
Office Document Writing
การสอนภาษาไทยในฐานะ
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ
Teaching Thai as a Foreign Language

จานวน

30

หน่วยกิต

144411
144446

การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี 3(2-2-5)
Feature and Fiction Writing
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
และบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
Language for Mass communication and
Editorial of Printed Media
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144224
144320
144321

144231
144335
144430

142111
142112
142211
142121

143381
143382
143383

ข. กลุ่มวิชาภาษาไทย
พัฒนาการภาษาไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Language
ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6)
Sociolinguistic
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Languages in the Thai Language
ค. กลุ่มวิชาวรรณกรรมไทย
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
Literary Works for Children and Adolescents
พัฒนาการวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Literary Works
วรรณศิลป์ไทย
3(2-2-5)
The Art of Thai Literature

144322
144323

144432
144433

อักษรและอักขรวิธีล้านนา
3(3-0-6)
Lanna Alphabets and Orthography
ภาษาไทยถิ่น
3(2-2-5)
Thai Dialects

วรรณกรรมกับสังคม
Literary Works and Society
วรรณกรรมท้องถิ่น
Regional Literary Works

3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
จานวน
18
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนตามล้าดับรายวิชาที่ก้าหนดโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
การพูดภาษาจีน 2
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Chinese for Communication II
Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
และการเขียนภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development I
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
ข. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II

3(2-2-5)

143481

3(3-0-6)

143384

3(2-2-5)

143482

ทักษะภาษาญี่ปนุ่ 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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145103
145104
145111
145112

146111

146112

146211

144261
144262
144363

ค. กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II

3(2-2-5)
3(2-2-5)

145221
3(2-2-5)

การอ่าน การเขียน
ภาษาฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่าน การเขียน
ภาษาฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ง. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Reading and Writing
จ. กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1
Basic Korean I
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2
Basic Korean II
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

145121

146131
146231
146232

3(2-2-5)

144364

3(2-2-5)

144365

3(2-2-5)

144466

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
3(2-2-5)
English for Discussion
การพูดและการน้าเสนอในที่
3(2-2-5)
สาธารณะ
Public Speaking and Presentation

เกาหลีศึกษา
3(3-0-6)
Korean Studies
การฟังและการพูดภาษาเกาหลี
3(2-2-5)
Korean Listening and Speaking
การอ่านและการเขียนภาษา
3(2-2-5)
เกาหลี
Korean Reading and Writing

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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146398

146111

146112

146131
146211
146231
146232

146241

นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาเอก
จานวน
กลุ่มวิชาแกน
จานวน
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
Progressive Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
English for Discussion
3(2-2-5)
การพูดและการน้าเสนอในที่
สาธารณะ
3(2-2-5)
Public Speaking and Presentation
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to British and American Literature

146261
146262
146263

146271

146321
146322
146341
146483

93
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า
60
หน่วยกิต
จานวน
48
หน่วยกิต
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
สัทศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Phonetics
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to English Syntax
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
หลักการแปล 1
3(3-0-6)
Principle of Translation I
หลักการแปล 2
3(3-0-6)
Principle of Translation II
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6)
English Literature and Society
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
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146361
146362
146363

146342
146343

146371

146372

วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาศาสตร์
สรวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
146461
Introduction to Phonology
ระบบค้าภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to English Morphology
อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introduction to English Semantics
กลุ่มวรรณคดี
การอ่านเรื่องสั้น
Reading Short Stories
การอ่านร้อยกรองเพื่อความ
ซาบซึง้
Poetry Appreciation

3(3-0-6)

146344

3(3-0-6)

146441

กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5)
English for Tourism I

146373
146471

จานวน

12

หน่วยกิต

วัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Pragmatics

นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
British and American Novels
บทละครอังกฤษและอเมริกัน
British and American Drama

3(2-2-5)

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
English for Hotel Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 2
English for Tourism II

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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146462

กลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวน
30
วิชาเอกเลือกในกลุ่ม
จานวน
12
นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกจ้านวน 2 กลุ่ม จากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
146463 ภาษากับการสื่อสาร
Linguistics and Its Application
Language and Communication

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3(3-0-6)

146442

กลุ่มวรรณคดี
บทละครเช็คสเปียร์
Shakespeare Drama

3(3-0-6)

146443

งานประพันธ์เอกของโลก
3(3-0-6)
Masterpieces of World Literature

146472

กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษส้าหรับงานบริการ
English for Services

3(2-2-5)

146473

การจดบันทึกและการสรุป
3(2-2-5)
ความเพื่อการอาชีพ
Note-taking and Summarizing for Career

142111
142112
142211
142121

143381
143382
143383

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
จานวน
18
หน่วยกิต
นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
การพูดภาษาจีน 2
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Chinese for Communication II
Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
และการเขียนภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development I
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese studies
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Skills II

3(2-2-5)

143384

3(3-0-6)

143481

3(2-2-5)

143482

จานวน
18
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
ทักษะภาษาญี่ปนุ่ 3
Japanese Skills III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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144111

144112

144439

145103
145104
145111
145112

กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทักษะการรับสารอย่างมี
3(3-0-6)
ประสิทธิภาพ
Effective information Receiving Skills
ทักษะการส่งสารอย่างมี
3(3-0-6)
ประสิทธิภาพ
Effective information Transferring Skills
วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary works and Society

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
การฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II

3(2-2-5)

144442

144443
144446

145121

3(2-2-5)
145221
3(2-2-5)

จานวน
18
หน่วยกิต
ทักษะการจัดประชุมและ
3(2-2-5)
ฝึกอบรม
Meeting and Seminar setting Skill
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Language and Culture
ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
และบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
Language for Mass Communication and
Editorial of Printed Media

การอ่าน การเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่าน การเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 623

แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงคณิตศาสตร์
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005171
161111
241111
244101
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
005172
005173
161112
241112
241121
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 2
หลักการทางคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ 2
21

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

161113
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการเรียนรู้และ
3(2-2-5)
การจัดการชั้นเรียน
241211 ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
241221 แคลคูลัส
4(3-2-7)
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x)
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ English for Academic Purposes
161211

ภาคการศึกษาปลาย
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
161212
จิตวิทยาส้าหรับครู
241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
241223 ทฤษฎีจ้านวน
241224 พีชคณิตนามธรรม 1
241225 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
รวม
21
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
003134

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
3

161312
241324
24xxxx
24xxxx
24xxxx
24xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

161213

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
161311
241321
241322
241323
247221
24xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
พีชคณิตเชิงเส้น 1
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
สถิติวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
241421
241422
161411
161412
24xxxx
24xxxx
24xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
โครงงาน
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
20

1(0-2-1)
3(0-6-3)
1(30 ชั่วโมง)

241441
161xxxx
161413
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
วิชาชีพครูเลือก
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
10

6 หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(60 ชั่วโมง)
หน่วยกิต

161XXX
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาชีพครูเลือก
3

3(X-X-X)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเคมี
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
161111
ปรัชญาการศึกษา
241111
คณิตศาสตร์ 1
242104 เคมี 1
รวม
22
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
161112
241112
242105
243101
244103
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
22

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

161113

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
146111
161211
241221
242221
242241
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
แคลคูลัส
เคมีวิเคราะห์
เคมีอนิ ทรีย์ 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

3(3-0-6)
3(2-2-5)

005171
005173
146200

4(3-2-7)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

161212
242242
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
จิตวิทยาส้าหรับครู
เคมีอนิ ทรีย์ 2
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
21

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
3

161312
242312
242332
365215
242xxx
242xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
เคมีอนินทรีย์ 2
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
21

161213

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
161311
242311
242321
242331
242341
247221
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
ทางเคมี
เคมีอนินทรีย์ 1
สเปคโตรสโคปีทางเคมีอนิ ทรีย์
สถิติวิเคราะห์
21

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
242454
161411
161412
242xxx
242xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
17

1(0-3-2)
1(30 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

242452
161xxx
161413
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
วิชาชีพครูเลือก
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
10

6 หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(60 ชั่วโมง)
หน่วยกิต

161XXX
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาชีพครูเลือก
3

3(X-X-X)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 629

แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
161111
241111
242104
243101
004XXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
161112
241112
242105
243102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

161113

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
161211 การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
242141 เคมีอนิ ทรีย์
243103 ชีววิทยา 3
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
23
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
003134

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

161212
243212
243251
365215
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
จิตวิทยาส้าหรับครู
ชีววิทยาของเซลล์
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
21

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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161213
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
146111
161311
243341
247111
361201
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้
พันธุศาสตร์
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
20

3(3-0-6)

146200

3(2-2-5)

161312
243301
243321
243331
243xxx
รวม

4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(x-x- x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิวัฒนาการ
สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว์
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 631

ชั้นปีที่ 4
161411
161412
243401
243491
243xxx
243xxx
243xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
21

1(30 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

243492
161413
161xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
วิชาชีพครูเลือก
10

6 หน่วยกิต
1(60 ชั่วโมง)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

161XXX
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาชีพครูเลือก
3

3(X-X-X)
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
161111
241111
248111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร์ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มวิชาพลานามัย
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
005173 ทักษะชีวิต
161112
ความเป็นครูมืออาชีพ
248160 หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก
248266 หลักการฝึกและสอนว่ายน้้า
363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001112
003134

161113
248181
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
00xxxx
146111
161211
244104
248201
248241
242104
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ***
จิตวิทยาการกีฬา
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เคมี 1
22

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

161212
248221
248242
248260
248261
248262
367200
248xxx
00xxxx
00xxxx
รวม

161213
248481
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
จิตวิทยาส้าหรับครู
การเรียนรู้ทักษะกลไก
การทดสอบสมรถภาพทางกาย
หลักการฝึกและสอนฟุตบอล
หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล
หลักการฝึกและสอนกรีฑา
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
22

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
เพศศึกษาและโครงการสวัสดิ
ศึกษาในโรงเรียน*
6

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
248321 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
248322 สรีรวิทยาการออกก้าลังกาย
248331 สถิติและการประเมินผลทาง
พลศึกษาและการกีฬา
248361 หลักการฝึกและสอนบาสเกตบอล
248497 การจัดการเรียนรู้และสื่อการ
สอนพลศึกษา
365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
รวม
22

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

161312
248323
248351
248381
248496

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

248xxx
248xxx
รวม

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

เวชศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
พลศึกษาส้าหรับผู้พิการ
โภชนาการเพื่อสุขภาพและ
การกีฬา
การพัฒนาหลักสูตรและการ
วิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
17

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313
รวม

การประกันคุณภาพการศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
161411
161412
248411
248431
248441
248494
248498
248xxx
248xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
1(30 ชั่วโมง)
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
หลักการฝึกและการออกโปรแกรม 3(2-2-5)
การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ทางการกีฬา
หลักสูตรและการสอนพลศึกษา
3(2-2-5)
ระดับประถมศึกษา
การจัดสิ่งแวดและชั้นเรียนทาง
2(2-2-5)
พลศึกษา
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
20
หน่วยกิต

161xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ยาและสิ่งเสพติด
การบริหารพลศึกษาและ
โปรแกรมพลศึกษา
ผูก้ ้ากับลูกเสือ
การศึกษาอิสระ
หลักสูตรและการสอน
พลศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วิชาชีพครูเลือก
22

161xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาชีพครูเลือก
3

161413
248185
248186
248472
248492
248495

1(60 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาฟิสิกส์
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
161111
ปรัชญาการศึกษา
241111
คณิตศาสตร์ 1
244101 ฟิสิกส์ 1
รวม
22
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001103
001111
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 2
ชีววิทยา 1
กระบวนวิธที างวิทยาศาสตร์
เชิงฟิสิกส์
ฟิสิกส์ 2
21

161113

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา

001112
005171
161112
241112
243101
244181

รวม

3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-3-2)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
005173
161211
241225
242104
244211
244221
244281
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะชีวิต
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
เคมี 1
กลศาสตร์ 1
อุณหฟิสิกส์
การทดลองฟิสิกส์ 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
20

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

146304
161212
244231
244232
244251
244201
244282
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
จิตวิทยาส้าหรับครู
3(3-0-6)
การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
ฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ส้าหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
การทดลองฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
22
หน่วยกิต
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161213
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ส้าหรับฟิสิกส์
244331 ทัศนศาสตร์
3(2-2-5)
244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6)
244381 การทดลองฟิสิกส์ 3
1(0-3-2)
244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
247221 สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
3(x-x-x)
รวม
22
หน่วยกิต
หมายเหตุ*ให้นิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 3(3-0-6) English for Academic Purposes
161311
244241

ภาคการศึกษาปลาย
161312
244321
244382
244xxx
244xxx
244xxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

กลศาสตร์เชิงสถิติ
การทดลองฟิสิกส์ 4
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเลือกเสรี
22

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
161411
161412
244491
244492
244xxx
244xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
สัมมนา
โครงงานฟิสิกส์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

1(30 ชั่วโมง) 161XXX
161413
3(3-0-6) 244493
1(0-3-2)
รวม
2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

161XXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาชีพครูเลือก
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การศึกษาอิสระ
10

3(X-X-X)
1(60 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาชีพครูเลือก
3

3(X-X-X)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005173
144113
144140
161111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภาษากับวัฒนธรรม
ปรัชญาการศึกษา
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
144114
การพูด
144122
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
144130 วรรณคดีเอกของไทย
161112
ความเป็นครูมืออาชีพ
รวม
21
หมายเหตุ*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

144430
161113
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วรรณศิลป์ไทย
หลักสูตรสถานศึกษา
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
144221
144230
14xxxx
146200
161211
14xxxx
00xxxx
00xxxx
รวม

ไวยากรณ์ไทย
วรรณกรรมปัจจุบัน
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การจัดการเรียนรู้และการจัด
การชั้นเรียน
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

005172
144210
144211
144xxx
14xxxx
161212
00xxxx
รวม

การจัดการการด้าเนินชีวิต
การเขียนเชิงวิชาการ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
จิตวิทยาส้าหรับครู
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
6

144339
144398
161312
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
คติชนวิทยา
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

161313
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การประกันคุณภาพการศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

144xxx
161213

3(x-x-x)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
144330
161311
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วรรณกรรมวิจารณ์
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
161411
161412
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
22

1(30 ชั่วโมง) 161413
161XXX
3(3-0-6) 144453
3(x-x-x)
รวม
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

161XXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
วิชาชีพครูเลือก
การศึกษาอิสระ
10

1(60 ชั่วโมง)
3(X-X-X)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาชีพครูเลือก
6

3(X-X-X)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005172
005173
146111
161111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
ปรัชญาการศึกษา
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
146112
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
146131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
161112
ความเป็นครูมืออาชีพ
รวม
21
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001103
001112
003134

161113
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา
3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
146211
146231
146262
161211
00xxxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
สัทศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)

146232

3(3-0-6)
3(2-2-5)

146241
146263

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146271
161212
xxxxxx
00xxxx
รวม

161213
144xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การพูดและการน้าเสนอในที่
สาธารณะ
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
จิตวิทยาส้าหรับครู
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
วิชาเอกเลือก
6

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146321
146341
161311
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หลักการแปล 1
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146322
161312
146xxx
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการแปล 2
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313
รวม

การประกันคุณภาพการศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
16

6 หน่วยกิต
1(60 ชั่วโมง)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาชีพครูเลือก
3

3(X-X-X)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
146398
161411
161412
146xxx
146xxx
146xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
16

3(3-0-6) 146483
1(30 ชั่วโมง) 161413
161XXX
3(3-0-6) 146xxx
3(x-x-x) 146xxx
3(x-x-x)
รวม
3(x-x-x)
หน่วยกิต

161XXX
รวม
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ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม
School of Energy and Environment
ประวัติความเปนมาโดยยอ
วิท ยาลั ย พลั ง งานและสิ่ ง แวดล อ ม เป น หน วยงาน
หนึ่ ง ในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในวั น ที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2550 นับเปนคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัย
พะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม มีพันธกิจหลัก
ในการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญ าตรี แ ละ
บัณ ฑิตศึกษาทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ปจจุบัน
เป ดสอนหลั กสู ต รในระดับ ปริญ ญาตรี 2 หลัก สู ตร คื อ
หลั กสู ต รวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรม
สิ่ ง แวดล อ ม หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หลักสูตรวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
1. นักวิจัยทางสิ่งแวดลอมในสถาบันวิจัยและ
สถาบันการศึกษาตางๆ
2. นักวิทยาศาสตรประจําหองปฏิบัติการดาน
สิ่งแวดลอม
3. นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานดานสิ่งแวดลอม
4. นักวางแผนและกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม
5. นักออกแบบอุปกรณที่ใชสําหรับงานดานสิ่งแวดลอม
6. ผูควบคุมดูแลงานดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน
7. ผูควบคุมจัดการดานมลพิษ
8. ผูประเมินความเสี่ยงและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
9. ผูประเมินผลกระทบตอสุขภาพสิ่งแวดลอมและสุข
ภาวะของชุมชน
10. ที่ปรึกษางานดานสิ่งแวดลอม
11. นักวิชาการในองคกรพัฒนาภาคเอกชน

12. นักวิชาการศึกษา ครู/อาจารย ดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมในสถาบันการศึกษาตางๆ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
1. วิศวกรสิ่งแวดล อมในหน วยงานราชการ รัฐวิสาหกิ จ
และองคการปกครองสวนทองถิ่น
2. วิศวกรสิ่งแวดล อมในบริษั ท ที่ป รึกษาออกแบบระบบ
ดานสิ่งแวดลอม
3. วิศ วกรสิ่ งแวดล อ มประจํ าโรงงานควบคุ ม ดูแ ลระบบ
ผลิตน้ําสะอาดและบําบัดมลพิษตางๆ
4. นักวางแผนและกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม
5. ผูประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
6. ที่ ป รึ ก ษาและผู ต รวจประเมิ น งานด า นระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม
7. นัก วิชาการ นั กวิจั ย ครู/อาจารย ด านสิ่ งแวดล อมใน
สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา
สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 0-5446-6666 ตอ 3401
โทรสาร 0-5446-6704
E-mail : seen@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmental Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
B.Sc. (Environmental Science)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

123
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดบินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา ต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242106
243101

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)

361201
411222
282301

Biology I
244103

282211
282212
282212

ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

จานวน
87
หน่วยกิต
จานวน
25
หน่วยกิต
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Statistic and Research Methodology

4(3-3-8)

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Environmental Science
เคมีวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Chemistry
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Ecology

282213
282214
282315

จานวนหน่วยกิต
18 หน่วยกิต
กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental Law and Policy
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Energy and Environment
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Toxicology
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282221

282321
282322
282323

282493
282494

282331

282332

282333
282334
282335

วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
และสิ่งแวดล้อม
Environmental and Natural Resources
Management
มลพิษดินและการควบคุม
3(2-3-6)
Soil Pollution and Control
มลพิษน้้าและการควบคุม
3(2-3-6)
Water Pollution and Control
มลพิษอากาศและการควบคุม
3(2-3-6)
Air Pollution and Control

วิชาเอกบังคับเลือก
การฝึกงาน*
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
Independent Study

6 หน่วยกิต

282324
282325

282491
282492

282495

จานวน
26
หน่วยกิต
จานวน
20
หน่วยกิต
การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3(2-3-6)
Solid Waste and Sewage Management
หลักการประเมินผลกระทบ
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Fundamental of Environmental Impact t
Assessmen
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
โครงงานทางวิทยาศาตร์
1(0-3-2)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Science Project
จานวน
6
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดัง ต่อไปนี้
การควบคุมมลพิษเสียงและ
3(3-0-6)
ความสั่นสะเทือน
Noise Pollution and Vibration Control
การอนุรักษ์ความหลากหลาย
3(3-0-6)
ทางชีวภาพ
Biodiversity Conservation
การจัดการลุ่มน้้า
3(3-0-6)
Watershed Management
การจัดการมลพิษน้้า
3(3-0-6)
Water Pollution Management
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
3(2-2-5)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Geographical Information System for
Environmental Management

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า
282337
282338

282431
282432

282433

18

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Natural Disaster
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก
Global Climate Change
การจัดการคุณภาพอากาศ
Air Quality Management
หัวข้อคัดสรรทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

Selected Topics in Environmental Science
การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Waste Management
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282336

การมีส่วนร่วมในการจัดการ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Participation in Environmental Management

282434

การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ
Health Impact Assessment

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา *
241111
คณิตศาสตร์ 1
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
รวม
16
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
0041xx
243101
282111
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กลุ่มวิชาพลานามัย
ชีววิทยา 1
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น
16

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001113
005172
282211
282212
361201
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การจัดการการด้าเนินชีวิต
เคมีวิทยาสิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

244103
282213
282214
282221
365212
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กฎหมายและนโยบาย
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ชีวเคมีพื้นฐาน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
19

4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
282315
282321
282322
282323
282xxx
282xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
มลพิษดินและการควบคุม
มลพิษน้้าและการควบคุม
มลพิษอากาศและการควบคุม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

282xxx
282xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
หลักการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

รวม

18

282301
282324
282325

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
282491
282492
282xxx
282xxx
xxxxxx
รวม

สัมมนา
โครงงานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
11

1(0-2-1)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
282493 การฝึกงาน
282494 การศึกษาอิสระ
282495 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
B.Eng. (Environmental Engineering)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า 137(6)
จานวนไม่น้อยกว่า
30
จานวนหน่วยกิต
21

3(3-0-6)

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา ต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241151
241152
241253

226171
261111
261151
263211
263231

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(3-0-6)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
กลศาสตร์ของวัสดุ 1
3(3-0-6)
Mechanics of Materials I
ส้ารวจ
3(2-3-6)
Surveying

242101
244101
244102

263241
264202
264303
283301

จานวนไม่น้อยกว่า
101
จานวน
21
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-2-7)
4(3-2-7)

จานวนหน่วยกิต
28 หน่วยกิต
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
Fluid mechanics
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Material
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ปฏิบัติการหน่วยและ
4(4-0-8)
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operations and
Processes
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283201

283202
283302
283311
283321
283322

283331
283341
283342

283312
283313

283423

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยาส้าหรับวิศวกรรม
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อม
Biology for Environmental Engineering
เคมีส้าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
Chemistry for Environmental Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2)
Environmental Engineering Laboratory
การควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Control
การสุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
Building Sanitation
ระบบวิศวกรรมการบ้าบัดแบบ
3(2-2-5)
ธรรมชาติ
Natural Treatment Engineering System
วิศวกรรมและการจัดการขยะ
3(2-2-5)
Solid Waste Engineering and Management
ระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental System and Management
การจัดการความปลอดภัยใน
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Industrial Safety Management

283401

283421

283422

283431
283481

283491
283492

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้
กลุ่มวิศวกรรมมลพิษอากาศ
มลพิษในบรรยากาศ
3(3-0-6)
283411
Atmospheric Pollution
ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
ภูมิอากาศ
283412
Climate and Climate Change
กลุ่มวิศวกรรมการประปา และน้าเสีย
การออกแบบระบบรวบรวมน้้า
3(2-2-5)
เสียและระบบส่งน้้าประปา
Sewerage and Water Distribution System Design

283425

จานวน
43
หน่วยกิต
การออกแบบระบบทาง
3(2-3-6)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Design of Environmental Engineering System
วิศวกรรมและการออกแบบ
4(3-3-8)
ระบบประปา
Water Supply Engineering and Design
วิศวกรรมและการออกแบบ
4(3-3-8
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
Wastewater Treatment Engineering and Design
การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Waste Management
จรรยาบรรณส้าหรับวิศวกร
1(1-0-2)
สิ่งแวดล้อม
Ethic for Environmental Engineers
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
โครงงานทางวิศวกรรม
2(0-6-3)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Project

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

การออกแบบระบบควบคุม
3(2-3-6)
มลพิษอากาศ
Design of Air Pollution Control System
แบบจ้าลองมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Modeling

การควบคุมมลพิษน้้าจาก
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Industrial Water Pollution Control
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283424

283332

283432

283343

283344

283391

การด้าเนินการและการจัดการ
3(3-0-6)
ระบบโรงบ้าบัดน้้าและน้้าเสีย
Water and Wastewater Treatment Plant
Operation and Management
กลุ่มวิศวกรรมของเสียและหัวข้อเฉพาะทาง
การลดของเสียและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
การน้ากลับมาใช้ใหม่
Waste Minimization and Recycling Technologies
การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Waste Control
กลุ่มระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
และพลังงาน
Environmental and Energy Management
Technologies
การจัดการลุ่มน้้าส้าหรับวิศวกร
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Watershed Management for Environmental
Engineers
รายวิชาบังคับ
การฝึกงานด้านวิศวกรรม
6 หน่วยกิต
สิ่งแวดล้อม
Training in Environmental Engineering
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)

283426

เทคโนโลยีการน้าน้้ากลับมาใช้
ซ้้า
Water Reuse Technologies

283482

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Selected Topics in Environmental Engineering

283441

การประเมินผลกระทบ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
การจ้าลองระบบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental System Modeling

283442

ไม่นับหน่วยกิตจานวน

6

3(3-0-6)

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005173
241151
242101
244101
261151
0041xx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะชีวิต
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
กลุ่มวิชาพลานามัย
20

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
241152 แคลคูลัส 2
244102 ฟิสิกส์ 2
261111
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-2-7)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-2-7)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001103
005172
241253
264202
283201
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
การจัดการการด้าเนินชีวิต
แคลคูลัส 3
วัสดุวิศวกรรม
ชีววิทยาส้าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)

263211
263231
263241
264303
283202

3(x-x-x)
หน่วยกิต

xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กลศาสตร์ของวัสดุ 1
ส้ารวจ
กลศาสตร์ของไหล
สถิติวิศวกรรม
เคมีส้าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
วิชาเลือกเสรี
18

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 661

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
283301 ปฏิบัติการหน่วยและ
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
283302 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
283321 การสุขาภิบาลอาคาร
283331 วิศวกรรมและการจัดการขยะ
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
17
226171

3(3-0-6)

283311
283322

4(4-0-8)
283341
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

283342
283xxx
00xxxx
รวม

283391

ภาคการศึกษาปลาย
การควบคุมมลพิษอากาศ
ระบบวิศวกรรมการบ้าบัดแบบ
ธรรมชาติ
ระบบและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
การจัดการความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงานด้านวิศวกรรม
6 หน่วยกิต
สิ่งแวดล้อม (ไม่นับหน่วยกิต)
Training in Environmental Engineering
(ไม่น้อยกว่า 270 ชม.)

ชั้นปีที่ 4
283421
283422
283431
283491
283xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบประปา
วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
การจัดการของเสียอันตราย
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
15

4(3-3-8)

283401

4(3-3-8)

283481

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

283492
283xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การออกแบบระบบทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จรรยาบรรณส้าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม
โครงงานทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
12

3(2-3-6)
1(1-0-2)
2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่ วยกิต
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
School of Information and Communication Technology
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อกาเนิดขึ้นเมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2544 ใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2545 เปลี่ยนชื่อ
เป็ น ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เปิ ด สอน
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ และสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิ ว เตอร์ ปี 2550–2551 เปิ ด สอนเพิ่ ม 3 สาขาวิ ช าคื อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
และระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ต่อมาในปี
2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ได้ รั บ การยกฐานะเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อ สาร จึ งเปลี่ย นชื่ อ เป็ น “คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สร้ า งสรรค์ องค์ ค วามรู้ สร้ า งสานชี วิต สู่ ส ากล” และเปิ ด สอน
เพิ่ ม เติ ม 3 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์
สาขาวิช าวิ ศ วกรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี
คู่ขนาน 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ขนาน
สาขาวิชานิติศ าสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคู่ข นาน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เปิ ด ครั้ ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริห ารธุร กิ จ และหลัก สู ต ร
ศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรีย นการ
สอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทาการชั่วคราววิทยาเขตที่
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ ายสถานที่ทา
การมายัง ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ในปีการศึกษา 2544 ได้จัดตั้งกลุ่มวิชาต่างๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา
คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุ่ ม วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม วิ ช าได้ แ บ่ ง
โครงสร้ า งการบริ ห ารออกเป็ น สาขาวิ ชา ส าหรั บ กลุ่ ม วิ ชาศิ ล ป
ศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มีการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ย ว
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม
ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็นสานัก
วิช าศิ ล ปศาสตร์ ประกอบด้ว ย 3 สาขาวิ ช าเดิ ม คื อ สาขาวิ ช า
พื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม และได้

เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึน้ โดยมีสาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิช าการบั ญ ชี สาขาวิ ชาการท่อ งเที่ย ว และสาขาวิช าการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากสานักวิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดสานักวิชา
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึน้ ใหม่
ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา
2548 ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาญี่ ปุ่ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2550 เปิ ด หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการ
ยกฐานะ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ จึ ง
เปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ นักออกแบบ
และพัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
3. บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม สาย
การบิน การประชาสัมพันธ์ การนาเข้าและส่งออกสินค้า การ
หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์
4. ล่าม นักแปล นักเขียน บรรณาธิการ
5. บุคลากรทางการศึกษา
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 054-466-6666 ต่อ 2319, 2330, 1382

E-mail : www.ict@up.ac.th
: libarts@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
001103
005171
146111
235011
241111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
ชีวิตและสุขภาพ
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
ตรรกะพื้นฐานและการ
แก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 1
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย
005173 ทักษะชีวิต
146112
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
146131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
235021 การเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง
241112
คณิตศาสตร์ 2
รวม
21
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

222120
222230
235012
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
122140
146231
146261
146262
235023
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
3(2-2-5)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
สัทศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x-x)
21
หน่วยกิต

235031
00xxxx
00xxxx
00xxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
ระบบฐานข้อมูล
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

รวม

21

146241
146263

146200
222220
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
เว็บเทคโนโลยี
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146341
222310
235013
235033
247221
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม
การจัดการองค์กรและระบบ
สารสนเทศ
แนวคิดและการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ
การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
โครงสร้าง
สถิติวิเคราะห์
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
21

3(2-2-5)

146xxx
222320

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

235032
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การพูดและการนาเสนอในที่
สาธารณะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
การจัดการโครงการด้าน
ระบบสารสนเทศ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
21

146211
2xxxxx

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)

146232
146271

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
100482
146321
146xxx
146xxx
222410
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการแปล 1
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ร่วมสมัยในองค์กร
วิชาเอกเลือก
17

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)

146322
146xxx
146xxx
222340
235034

3(2-2-5)
หน่วยกิต

2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการแปล 2
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
ระเบียบวิธวี ิจัย
ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
วิชาเอกเลือก
18

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
6

3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
222450 การฝึกงาน
222451 สหกิจศึกษา
146481
การฝึกงาน
146482 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

146398
2xxxxx
รวม

ชั้นปีที่ 5
146483
222420
222421
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การศึกษาอิสระ
หัวข้อปัจจุบันด้านระบบ
สารสนเทศ
โครงงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิชาเอกเลือก
13

6 หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทั้งหมดของอีกหลักสูตรได้ จานวน 30 หน่วยกิต.
2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตร (ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป) ทาการ
เทียบโอนได้จานวน 6 หน่วยกิต
3. หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีจานวนหน่วยกิต
รวม 204 หน่วยกิต

คณะนิติศาสตร์
School of Law
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้า งทางการบริหาร
และการเปิ ด สอนหลั ก สู ต รต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของรั ฐบาลกั บ ความต้อ งการด้ า นการศึ ก ษาของ
เยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นครั้งแรก
โดยสานักวิชาศิลปศาสตร์
ต่อมาในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้
แยกตั ว จากส านั ก วิ ช าศิล ปศาสตร์ ต่ อ มาได้ ยกฐานะเป็ น
คณะนิติศ าสตร์ มหาวิ ทยาลัย พะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
จนถึงปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางกฎหมาย
รวมทั้งจะต้องเป็นนักนิติศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ใน
เขตภาคเหนือตอนบนอย่างมีคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
School of Information and Communication
Technology
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อกาเนิด
ขึน้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544 ใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัย
นเรศวร เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุ ร กิ จ ปี 2545 เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร เปิ ดสอนสาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิ ว เตอร์ และสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ปี
2550–2551 เปิ ด สอนเพิ่ ม 3 สาขาวิ ช าคื อ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ
ระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ต่อมาในปี
2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร สร้า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ สร้ า งสานชี วิ ต สู่

สากล” และเปิดสอนเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร และสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์เ คลื่อนที่ เปิด หลักสูต รปริญ ญาตรีคู่ข นาน 2
หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศคู่ ข นาน
สาขาวิช านิติ ศาสตร์ และสาขาวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่ขนานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
1.1 นิติกร ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาลฯ
1.2 นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
1.4 ทนายความ
1.5 ตารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
1.6 อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง
1.8 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย
2.1 อัยการ, ผู้พิพากษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นัก วิเ คราะห์แ ละออกแบบระบบงานสารสนเทศ นั ก
ออกแบบและพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ นั ก ออกแบบและพั ฒ นา
ฐานข้อมูล
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-666 ต่อ 1350, 2319, 2330
โทรสาร 0-5446-6719

E-mail : law.up@up.ac.th
: www.ict@up.ac.th
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
001103
005171
100100
100101
235011
241111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
ชีวิตและสุขภาพ
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 1
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
0041xx กลุ่มวิชาพลานามัย
005173 ทักษะชีวิต
100102 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
100103 กฎหมายทรัพย์สิน
235021 การเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง
241112
คณิตศาสตร์ 2
รวม
21
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

222120
222230
235012
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
3(2-2-5)
และคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี 3(2-2-5)
9
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
100200
100201
100202
122140
146200
235023
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการดาเนินชีวิต
กฎหมายลักษณะหนี้
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
ธุรกิจเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
21

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

100203
100205
146131
235031
00xxxx
00xxxx
00xxxx
รวม

100104
100206
222220
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ
หลักประกัน
กฎหมายอาญาภาคความผิด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระบบฐานข้อมูล
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
เว็บเทคโนโลยี
8

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
100204
100208
100302
222310
235013
235033
247221
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เอกเทศสัญญา 1
3(2-2-5)
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5)
การจัดการองค์กรและระบบสาร 3(2-2-5)
สนเทศ
แนวคิดและการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
เชิงวัตถุ
การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
3(2-2-5)
โครงสร้าง
สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
21
หน่วยกิต

100207
100209
100210
100305
100313
222320
235032
รวม

100300
100304
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เอกเทศสัญญา 2
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
กฎหมายแรงงาน
การจัดการโครงการด้านระบบ
สารสนเทศ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
20

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายมรดก
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง
วิชาเอกเลือก
9

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
100303
100310
100410
222410
1004xx
1004xx
2xxxxx
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย1
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ร่วมสมัยในองค์กร
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
21

1004xx
1004xx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีบุคคล
ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมาย 2
กฎหมายภาษีอากร
ระเบียบวิธวี ิจัย
ความมั่นคงในระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
22

100301
100400
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ตราสารเปลี่ยนมือ
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
วิชาเอกเลือก
8

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

100306
100307

2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

100312
222340
235034

100311

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
100401
100411
100412
100482
222420
222421
1004xx
1004xx
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
นิติปรัชญา
ว่าความและศาลจาลอง
ระเบียบวิธวี ิจัย
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อปัจจุบันด้านระบบ
สารสนเทศ
โครงงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
19

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
1(0-2-1)

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
222450 การฝึกงาน
222451 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

3(0-6-3)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทั้งหมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จานวน 30
หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเอกเลือก รายวิชา 100482 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม
วิชาเอกบังคับจานวน 2 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่งมาเป็นวิชาเลือกเสรี (ยกเว้นรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ได้จานวน 6 หน่วยกิต
4. จานวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคขู่ นาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จานวนหน่วยกิตรวม 227 หน่วยกิต
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คณะนิติศาสตร์
School of Law
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัย นเรศวร วิทยา
เขตสารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการ
บริหารและการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษา
ของเยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็น
ครั้งแรก โดยสานักวิชาศิลปศาสตร์
ต่อมาในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิ ชานิติ ศาสตร์
ได้แยกตัวจากสานั กวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ย กฐานะ
เป็น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553 จนถึงปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงาน
ที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถทาง
ก ฎ ห ม า ย ร ว ม ทั้ ง จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น นั ก นิ ติ ศ า ส ต ร์ ที่ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
ต่อ สั ง คม ทั้ ง นี้ มุ่ ง หวั ง เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ส าเร็ จ การศึ ก ษา
สามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนบน
อย่างมีคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
School of Management and Information Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เริ่ม
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั นที่ 28 มี น าคม 2547 ตามค าสั่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่
040/2546 เบื้องต้นใช้ชื่อว่า “กลุ่มวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ” ซึ่งเป็นการแยกตัวออกจาก “กลุ่ม
ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมา
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และเปลี่ยน
ชื่อเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ จึ ง ได้ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญญา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
1.1 นิติกร ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาลฯ
1.2 นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
1.4 ทนายความ
1.5 ตารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
1.6 อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง
1.8 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย
2.1 อัยการ, ผูพ้ ิพากษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. ด้านการทาบัญชี
2. ด้านการสอบบัญชีด้านบัญชีบริหาร
3. ด้านการภาษีอากร
4. ด้านการวางระบบบัญชี
5. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บัญชี
6. ด้านการตรวจสอบภายใน
7. ด้านการให้คาปรึกษาทางการเงินและบัญชี
8. ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5446-666 ต่อ 1350, 1500, 1508
โทรสาร 0-5446-6719, 0-5446-6692
E-mail : law.up@up.ac.th
: mis@up.ac.th
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
001103
005171
100100
100101
126100
221130
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
ชีวิตและสุขภาพ
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

001112
003134
003136
0041xx
005173
100102
100103
122130
124101

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
กลุ่มวิชาพลานามัย
ทักษะชีวิต
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายทรัพย์สิน
หลักการจัดการ
การบัญชีขนั้ ต้น

รวม
20
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

100004
124111

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายธุรกิจ
การบัญชีต้นทุน

3(3-0-6)
3(2-2-5)

รวม

6

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
100200
100201
100202
122220
124201
124211
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการดาเนินชีวิต
กฎหมายลักษณะหนี้
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
หลักการตลาด
การภาษีอากร 1
การบัญชีขนั้ กลาง 1
21

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

100203
100205
124212
146271
00xxxx
00xxxx
00xxxx
รวม

100104
100206
124213
รวม

100204
100208
100302
122241
124311
124313
146371
รวม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
เอกเทศสัญญา 1
3(2-2-5) 100207
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6) 100209
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5) 100210
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
3(2-2-5) 100305
สถิติธุรกิจ
100313
การบัญชีขนั้ สูง 1
3(2-2-5) 121201
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5) 124314
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รวม
ทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
21
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ
หลักประกัน
กฎหมายอาญาภาคความผิด
การบัญชีขนั้ กลาง 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
การบัญชีเพื่อการจัดการ
8

ภาคการศึกษาปลาย
เอกเทศสัญญา 2
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
กฎหมายแรงงาน
การเงินธุรกิจ
การบัญชีขนั้ สูง 2
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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100300
100304
124xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายมรดก
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง
วิชาชีพเลือก
9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
100303
100310
100410
122433
124401
124411
124315
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การกากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
การตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

100312
124301
124312
124xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีบุคคล
ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมาย 2
กฎหมายภาษีอากร
ระเบียบวิธวี ิจัย
การสอบบัญชี
วิชาชีพเลือก
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

100301
100400
124xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ตราสารเปลี่ยนมือ
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
วิชาชีพเลือก
8

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

100306
100307
100311

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

682 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
100401 นิติปรัชญา
2(2-0-4)
100411 ว่าความและศาลจาลอง
2(1-2-3)
100412 ระเบียบวิธวี ิจัย
2(1-2-3)
124xxx วิชาชีพเลือก*
3(x-x-x)
124xxx วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
1004xx วิชาเอกเลือก
2(x-x-x)
1004xx วิชาเอกเลือก
2(x-x-x)
1004xx วิชาเอกเลือก
2(x-x-x)
รวม
18
หน่วยกิต
*หมายเหตุ ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 124421 สัมมนา
Seminar 3(0-6-3)

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
124412 การฝึกงาน
124413 การศึกษาอิสระ
124414 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
8

2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
หน่วยกิต

1004xx
1004xx
1004xx
1004xx
รวม

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทัง้ หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จานวน 30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่งเป็นวิชาเลือกเสรี (ยกเว้นรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ได้จานวน 6 หน่วยกิต
3. จานวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จานวนหน่วยกิต รวม 229 หน่วยกิต

คณะนิติศาสตร์

School of Law
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการบริหารและ
การเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐ บาลกับ ความต้อ งการด้า นการศึก ษาของเยาวชน และได้
เปิดรับนิสติ สาขาวิชานิติศาสตร์เป็นครั้งแรก โดยสานักวิชาศิลป
ศาสตร์
ต่อ มาในปี งบประมาณ 2551 สาขาวิ ชานิ ติ ศาสตร์ ได้
แยกตัวจากสานักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็น คณะ
นิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2553 จนถึ ง
ปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิท ยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่มุ่ง
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถทางกฎหมาย
รวมทั้ ง จะต้ อ งเป็ น นั ก นิ ติ ศ าสตร์ ที่ มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ มี
คุณธรรมและมี ค วามรั บ ผิดชอบต่อ สัง คม ทั้ง นี้มุ่งหวั งเพื่อ ให้
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขต
ภาคเหนือตอนบนอย่างมีคุณภาพ
คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
เปิ ด ครั้ ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนการ
สอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทาการชั่วคราววิทยา
เขตที่โรงเรียนพะเยาพิท ยาคม ต่อ มาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้าย
สถานที่ทาการมายัง ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ในปีการศึกษา 2544 ได้จัดตัง้ กลุ่มวิชาต่างๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา
คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่ง
โครงสร้างการบริหารออกเป็ นสาขาวิชา สาหรับกลุ่มวิชาศิลป
ศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 4 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช าพื้ น ฐาน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มี
การเรีย นการสอนเพิ่ มขึ้น อีก 3 สาขาวิช า คื อ สาขาวิชาการ
ท่อ งเที่ย ว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนา
สังคม
ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็น
ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 3 สาขาวิ ช าเดิ ม คื อ
สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนา

สั ง คม และได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี ส าขาวิ ช าที่
รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วน
สาขาวิชาการจัดการธุร กิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากสานัก
วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ไ ปสั ง กั ด ส านั ก วิ ช าวิ ท ยาการจั ด การและ
สารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึ้นใหม่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2547 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปี
การศึ ก ษา 2548 ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2550 เปิดหลักสูตร คือ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลั ยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาศิลปศาสตร์ จึง
เปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญญา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
1.1 นิตกิ ร ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาลฯ
1.2 นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
1.4 ทนายความ
1.5 ตารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
1.6 อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง
1.8 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2. อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิ ด้ หลังจากสอบได้เนติบณ
ั ฑิตไทย
2.1 อัยการ, ผู้พิพากษา
สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0-5446-666 ต่อ 1350, 1382
โทรสาร 0-5446-6719, 0-5446-6660

E-mail : law.up@up.ac.th
: libarts@up.ac.th
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005171
005173
100100
100101
146111
0041xx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
กลุ่มวิชาพลานามัย
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

001112
003134
003136
005172
100102
100103
146112
146131

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
การจัดการการดาเนินชีวิต
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายทรัพย์สิน
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รวม
21
หมายเหตุ* ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

100104
100200
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายลักษณะหนี้
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2

100202
146231
146261

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

146262
00xxxx
xxxxxx
รวม

สัทศาสตร์เบื้องต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
21

100201

3(3-0-6)

100203

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

100205
146241

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146263
00xxxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

100204
100206
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ
หลักประกัน
กฎหมายอาญาภาคความผิด
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เอกเทศสัญญา 1
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
5

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
2(2-0-4)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
100207
100208
100302
146341
146xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาต้น
เอกเทศสัญญา 2
2(2-0-4)
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(2-2-5)
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
3(x-x-x)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x-x)

xxxxxx
รวม

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
20

3(x-x-x)
หน่วยกิต

100209
100210
100305
146232

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 2
การพูดและการนาเสนอในที่
สาธารณะ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

146271

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1

3(2-2-5)

xxxxxx
xxxxxx

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม

100300
100304
146211
รวม

21
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายมรดก
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
9

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

688 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

ชั้นปีที่ 4
100303
100310
100410

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1 3(2-2-5)
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
2(2-0-4)

146321
1004xx

หลักการแปล 1
วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)
2(x-x-x)

100311

ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมาย 2

3(2-2-5)

1004xx
146xxx
146xxx
รวม

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
21

2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

100312
100313
146322
146xxx
รวม

กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายแรงงาน
หลักการแปล 2
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

100306
100307

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล

3(2-2-5)
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
100301
100400
146398
รวม

ตราสารเปลี่ยนมือ
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
8

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
100401
100411
100412
1004xx
1004xx
1004xx
1004xx
1004xx
146xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
นิติปรัชญา
ว่าความและศาลจาลอง
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
19

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
146481 การฝึกงาน
146482 สหกิจศึกษา
146483 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทั้งหมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จานวน 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ทาการ
เทียบโอนแทนได้จานวน 6 หน่วยกิต
3. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จานวนหน่วยกิต รวม 220 หน่วยกิต
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คณะแพทยศาสตร์
School of Medicine
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มี
คุณค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน คื อ พะเยา แพร่ น่ า น เชี ย งราย ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน ที่ประชากรประสบปัญหาภาวะยากจน ปัญหา
ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการชักนาให้
เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว
ดังนั้น มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัด ให้มีการเรียนการสอน
หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปี การศึ กษา 2550
และจัดการเรียนการสอนในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์ และสาขาวิ ชาอาชีวอนามั ย
และความปลอดภั ย ในปี ก ารศึ ก ษา 2551 โดยสั ง กั ด ใน
คณะสหเวชศาสตร์ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้า ง
การบริห าร โอนย้า ยมาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ นับตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นมา และจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉินในปีการศึกษา 2554 และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ ในปี
การศึกษา 2555 ตามลาดับ
คณะนิติศาสตร์
School of Law
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้า งทางการบริหาร
และการเปิ ด สอนหลั ก สู ต รต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของรั ฐบาลกั บ ความต้อ งการด้ า นการศึ ก ษาของ
เยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นครั้งแรก
โดยสานักวิชาศิลปศาสตร์
ต่อมาในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้
แยกตั ว จากส านั ก วิ ช าศิล ปศาสตร์ ต่ อ มาได้ ยกฐานะเป็ น
คณะนิติศ าสตร์ มหาวิ ทยาลัย พะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
จนถึงปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางกฎหมาย

รวมทั้งจะต้อ งเป็นนักนิติศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ใน
เขตภาคเหนือตอนบนอย่างมีคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาสาธารณสุ ข
ศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
1 กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
1.1 นัก วิช าการสาธารณสุข , นัก พัฒ นาด้า นสุ ขภาพ
เป็นต้น
2 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.1 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ,นักสุขาภิบาสิ่งแวดล้อม
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้นหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
1.1 นิติกร ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาลฯ
1.2 นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
1.4 ทนายความ
1.5 ตารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
1.6 อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง
1.8 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย
2.1 อัยการ, ผู้พิพากษา
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3313-8 , 1350
โทรสาร 0-5446-6698, 0-5446-6719
E-mail : medicineup2014@gmail.com

: law.up@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
100100 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
100101 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
241111
คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
22
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
004xxx
005171
005173
100102
242103
244104
324112
รวม

100103
100104
100200
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
กลุ่มวิชาพลานามัย
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การสาธารณสุข
21

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายทรัพย์สิน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายลักษณะหนี้

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
100201
100202
324231
324236
363218
367202
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการดาเนินชีวิต
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
เสริมสุขภาพ
อนามัยชุมชน 1
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
22

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)

ภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ
หลักประกัน
100205 กฎหมายอาญาภาคความผิด
341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
361211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
รวม
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

หน่วยกิต
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
100203 กฎหมายกู้ยืม ฝากทรัพย์และ
3(2-2-5)
หลักประกัน
100205 กฎหมายอาญาภาคความผิด
3(2-2-5)
361211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
324371 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
3(2-2-5)
ชุมชน
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
3(x-x-x)
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

100204
100206
100208
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เอกเทศสัญญา 1
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
กฎหมายปกครอง
8

3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
100207 เอกเทศสัญญา 2
100302 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง 1
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
324221 การป้องกันและควบคุมโรค
324241 การจัดการสุขภาพ
324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
324332 วิทยาการระบาด
325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
366213 พยาธิวิทยา
รวม
22

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
100207 เอกเทศสัญญา 2
100302 กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง 1
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
324221 การป้องกันและควบคุมโรค
324241 การจัดการสุขภาพ
324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
324281 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
324332 วิทยาการระบาด
325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวม
22

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
100209 กฎหมายครอบครัว
100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 2
247111 ชีวสถิติ
324311 สังคมวิทยาสุขภาพ
324313 จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
324322 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผูป้ ว่ ยเบื้องต้น 1
324323 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผูป้ ว่ ยเบื้องต้น 2
324342 การบริหารงานสาธารณสุข
22
รวม
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
100209 กฎหมายครอบครัว
100210 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 2
247111 ชีวสถิติ
324311 สังคมวิทยาสุขภาพ
324313 จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
324322 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผูป้ ว่ ยเบื้องต้น 1
324342 การบริหารงานสาธารณสุข
รวม

20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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100300
100304
324352
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายมรดก
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง
การสุขาภิบาลอาหาร
8

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
100303 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
100310 ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมาย 1
324324 อนามัยครอบครัว
324414 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
324435 ระเบียบวิธวี ิจัย
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
324xxx วิชาเอกเลือก
รวม
21

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
100303 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
100310 ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมาย 1
324353 การจัดหาน้าสะอาด
324361 การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
324435 ระเบียบวิธวี ิจัย
324457 สัมมนา
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
324xxx วิชาเอกเลือก
รวม
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-3-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
100306 กฎหมายลักษณะพยาน
100307 กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล
100311 ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมาย 2
100312 กฎหมายภาษีอากร
100313 กฎหมายแรงงาน
324426 โภชนศาสตร์
324437 อนามัยชุมชน 2
324438 สัมมนา
รวม
22
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
100306 กฎหมายลักษณะพยาน
100307 กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล
100311 ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
กฎหมาย 2
100312 กฎหมายภาษีอากร
100313 กฎหมายแรงงาน
324362 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
324383 การบาบัดน้าเสียและกาก
ตะกอน
รวม
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน

100301 ตราสารเปลี่ยนมือ
100400 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
รวม

8

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(0-9-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
100401 นิติปรัชญา
100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
100411 ว่าความและศาลจาลอง
100412 ระเบียบวิธวี ิจัย
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
รวม
18
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
100401 นิติปรัชญา
100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
100411 ว่าความและศาลจาลอง
100412 ระเบียบวิธวี ิจัย
324463 การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
100xxx วิชาเอกเลือก
รวม
21

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
หน่วยกิต

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
2(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
324491 การศึกษาอิสระ
324492 การฝึกงานวิชาชีพ
324493 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทัง้ หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จานวน 30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
กับการเทียบโอนแทนได้ จานวน 6 หน่วยกิต
3. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จานวนหน่วยกิต รวม 230
หน่วยกิต

คณะแพทยศาสตร์
School of Medicine
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มี
คุณค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน คื อ พะเยา แพร่ น่ า น เชี ย งราย ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน ที่ประชากรประสบปัญหาภาวะยากจน ปัญหา
ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการชักนาให้
เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว
ดังนั้น มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัด ให้มีการเรียนการสอน
หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปี การศึ กษา 2550
และจัดการเรียนการสอนในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์ และสาขาวิ ชาอาชีวอนามั ย
และความปลอดภั ย ในปี ก ารศึ ก ษา 2551 โดยสั ง กั ด ใน
คณะสหเวชศาสตร์ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้า ง
การบริห าร โอนย้า ยมาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ นับตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นมา และจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉินในปีการศึกษา 2554 และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ ในปี
การศึกษา 2555 ตามลาดับ

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
School of Management and Information Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เริ่ม
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2547 ตามค าสั่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่
040/2546 เบื้องต้นใช้ชื่อว่า “กลุ่มวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ” ซึ่งเป็นการแยกตัวออกจาก “กลุ่ม
ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมา
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และเปลี่ยน
ชื่อเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ จึ ง ได้ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญญา
1. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการส่ ง เสริ ม
สุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
2. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าสาธารณสุ ข
ศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
3. หลัก สูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าอาชีวอนามั ย
และความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
1. นักวิชาการสาธารณสุข, นักส่งเสริมสุขภาพ
2. นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
1.1 นัก วิช าการสาธารณสุข , นัก พัฒ นาด้า นสุ ขภาพ
เป็นต้น
2 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.1 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ,นักสุขาภิบาสิ่งแวดล้อม
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้นหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิค
นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐกร, เจ้ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน,
นักวิชาการ, บุคลากรทางการศึกษา, อาจารย์, นักวิจัย ,
นักวิเคราะห์, นักสถิติ และอื่นๆ
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3313-8, 1500,1508
โทรสาร 0-5446-6698, 0-5446-6719
E-mail : medicineup2014@gmail.com

: mis@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
122140 ธุรกิจเบื้องต้น
126111
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
241111
คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
22
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
126112
242103
244104
xxxxxx
004xxx
รวม

126113
324231
327111
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
กลุ่มวิชาพลานามัย
22

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณิตเศรษฐศาสตร์
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
เสริมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
7

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
100004
124101
126211
247241
363218
367202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการดาเนินชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
การบัญชีขนั้ ต้น
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
สถิติธุรกิจ
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

361211
365212
00XXXX
00XXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การธนาคาร
พืน้ ฐานวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพื้นฐาน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

126212
126312
327331
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
เศรษฐกิจไทย
การส่งเสริมสุขภาพ 1
9

126250
14xxxx
146271

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
126311
146200
146371
324251
325211
327371
327381
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เศรษฐมิติ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
17

3(2-2-5)
3(3-0-6)

126220
126360

3(2-2-5)

324221
324333

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

327221
327361
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การป้องกันและควบคุมโรค
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
นโยบายและการวางแผนงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
17

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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126380
327332
126xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
การส่งเสริมสุขภาพ 2
วิชาเอกเลือก
9

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
126330
126340
324332
126xxx
14xxxx
327xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การคลังสาธารณะ
วิทยาการระบาด
วิชาเอกเลือก
พืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาเอกเลือก
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

126390
247111
324313
327372
126xxx
126xxx
รวม

327383
327423
327444
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ชีวสถิติ
จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
16

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
การจัดการเชิงกลยุทธ์การ
ส่งเสริมสุขภาพ
โภชนาการเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ
7

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
126411
327xxx
327451
327484
327473
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
คุณภาพชีวิตการทางาน
ระเบียบวิธวี ิจัย
พลวัตกลุ่มและการทางานเป็นทีม
11

1(0-3-2)
3(x-x-x)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
327491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
327492 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
327493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทัง้ หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จานวน 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) จานวน
6 หน่วยกิต
3. จานวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จานวนหน่วยกิตรวม 203 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
122140 ธุรกิจเบื้องต้น
126111
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
241111
คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
22
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
126112
242103
244104
xxxxxx
004xxx
รวม

126113
324112
324231
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
กลุ่มวิชาพลานามัย
22

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณิตเศรษฐศาสตร์
การสาธารณสุข
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
เสริมสุขภาพ
9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
100004
124101
126211
247241
363218
367202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการดาเนินชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
การบัญชีขนั้ ต้น
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
สถิติธุรกิจ
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

14xxxx
361211
365212
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การธนาคาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
พืน้ ฐานวิชาชีพ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพื้นฐาน
21

126212
126312
324236
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
เศรษฐกิจไทย
อนามัยชุมชน 1
8

126250
146271

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
126311 เศรษฐมิติ
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
324241 การจัดการสุขภาพ
324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
366213 พยาธิวิทยา
รวม
18
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
126311 เศรษฐมิติ
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
324241 การจัดการสุขภาพ
324251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
324371 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน
รวม
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ
126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
324221 การป้องกันและควบคุมโรค
324322 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผูป้ ว่ ยเบื้องต้น 1
324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
รวม
16
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ
126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
324221 การป้องกันและควบคุมโรค
324322 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผูป้ ว่ ยเบื้องต้น 1
324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
324281 การจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
รวม
16

126xxx
126380
324311
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
สังคมวิทยาสุขภาพ
8

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(0-9-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
126xxx วิชาเอกเลือก
126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
126340 การคลังสาธารณะ
14xxxx พืน้ ฐานวิชาชีพ
324323 การปฐมพยาบาลและการดูแล
ผูป้ ว่ ยเบื้องต้น 2
324332 วิทยาการระบาด
324414 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
รวม

19

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
126xxx วิชาเอกเลือก
126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
126340 การคลังสาธารณะ
14xxxx พืน้ ฐานวิชาชีพ
324332 วิทยาการระบาด
324353 การจัดหาน้าสะอาด
324361 การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
รวม
19

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

ภาคการศึกษาปลาย
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
126xxx
วิชาเอกเลือก
126xxx
วิชาเอกเลือก
126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร
247111 ชีวสถิติ
324313 จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
324324 อนามัยครอบครัว
รวม
17

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-3-4)
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
126xxx
วิชาเอกเลือก
126xxx
วิชาเอกเลือก
126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร
324313 จริยธรรมและกฎหมาย
สาธารณสุข
324362 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย
247111 ชีวสถิติ
รวม
17

324342
324352
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การบริหารงานสาธารณสุข
การสุขาภิบาลอาหาร
4

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

2(1-2-3)
2(1-3-4)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน
126411 สัมมนา
324xxx วิชาเอกเลือก
324426 โภชนศาสตร์
324435 ระเบียบวิธวี ิจัย
324437 อนามัยชุมชน 2
324438 สัมมนา
รวม
14
กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
126411 สัมมนา
324xxx วิชาเอกเลือก
324383 การบาบัดน้าเสียและกาก
ตะกอน
324435 ระเบียบวิธวี ิจัย
324457 สัมมนา
324463 การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
รวม
14

1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
324491 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
324492 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
324493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต

1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทัง้ หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จานวน 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) จานวน
6 หน่วยกิต
3. จานวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จานวนหน่วยกิตรวม 203 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
122140 ธุรกิจเบื้องต้น
126111
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
241111
คณิตศาสตร์ 1
243101 ชีววิทยา 1
รวม
22
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
126112
242103
244104
xxxxxx
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
กลุ่มวิชาพลานามัย
22

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

126113
324231

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
คณิตเศรษฐศาสตร์
วิธีการทางสุขศึกษาและสร้าง
เสริมสุขภาพ

3(2-2-5)
2(1-2-3)

รวม

5

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
005172
100004
124101
126211
247241
363218
367202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการดาเนินชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
การบัญชีขนั้ ต้น
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
สถิติธุรกิจ
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

14xxxx
324221
324241
361211
365212
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การธนาคาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
พืน้ ฐานวิชาชีพ
การป้องกันและควบคุมโรค
การจัดการสุขภาพ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพื้นฐาน
22

126212
126312
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
เศรษฐกิจไทย
6

00XXXX
126250
146271

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
126311
146200
146371
324251
324311
324322
324332
325211
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เศรษฐมิติ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สังคมวิทยาสุขภาพ
การปฐมพยาบาลและการดูแล
ผูป้ ว่ ยเบื้องต้น 1
วิทยาการระบาด
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20

3(2-2-5)
3(3-0-6)

00XXXX
126220
126360

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

247111
324333
325221
325241
325242
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
การพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชีวสถิติ
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
พืน้ ฐานวิศวกรรมทางสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม
อาชีวเวชศาสตร์
โรคจากการประกอบอาชีพ
22

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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126xxx
126380
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
6

3(x-x-x)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
126xxx
126330
126340
14xxx
325312
325322
325331
325343
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การคลังสาธารณะ
พืน้ ฐานวิชาชีพ
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตและอันตราย
หลักความปลอดภัยในการ
ทางาน
พิษวิทยาอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
22

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

126xxx
126xxx
126390
325313
325314

2(1-2-3)

325323
325332

หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เศรษฐศาสตร์เกษตร
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
กฎหมายอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย
วิศวกรรมความปลอดภัย
การประเมินความเสี่ยงในงาน
อาชีวอนามัย
20

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
126411
324435
325424
325425
325433
325434
325435
325444
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
ระเบียบวิธวี ิจัย
การจัดการเพลิงไหม้ และเหตุ
ฉุกเฉินจากสารเคมี
การระบายอากาศ
การบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
สัมมนา
การยศาสตร์
18

1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
325451 การฝึกงานวิชาชีพ*
6 หน่วยกิต
325452 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
325453 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หมายเหตุ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบโอนรายวิชาทัง้ หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ จานวน 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตสามารถนารายวิชาของอีกหลักสูตรหนึ่ง (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) จานวน
6 หน่วยกิต
3. จานวนหน่วยกิตของหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญาข้างต้นนี้ จานวนหน่วยกิตรวม 212 หน่วยกิต
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คณะแพทยศาสตร์
School of Medicine
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มี
คุณค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน คื อ พะเยา แพร่ น่ า น เชี ย งราย ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน ที่ประชากรประสบปัญหาภาวะยากจน ปัญหา
ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการชักนาให้
เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว
ดังนั้น มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัด ให้มีการเรียนการสอน
หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปี การศึ กษา 2550
และจัดการเรียนการสอนในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์ และสาขาวิ ชาอาชีวอนามั ย
และความปลอดภั ย ในปี ก ารศึ ก ษา 2551 โดยสั ง กั ด ใน
คณะสหเวชศาสตร์ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้า ง
การบริห าร โอนย้า ยมาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ นับตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นมา และจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉินในปีการศึกษา 2554 และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ ในปี
การศึกษา 2555 ตามลาดับ

สาขาวิชาพืน้ ฐาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการ
บัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้
มีการเรียนการสอนเพิ่ ม ขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คื อ สาขาวิช า
การท่องเที่ย ว สาขาวิชาการประชาสัม พันธ์ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคม
ปีก ารศึ กษา 2546 มหาวิ ทยาลัย นเรศวรได้ย กฐานะ
เป็นสานักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ
สาขาวิ ช าพื้ น ฐาน สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ และสาขาวิ ช า
พั ฒ นาสั ง คม และได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี
สาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้
แยกจากสานักวิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดสานักวิชาวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึน้ ใหม่
ในปี การศึก ษา 2547 เปิ ด สอนหลั ก สูต รศิล ปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ในปี ก ารศึ ก ษา 2548 ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2550 เปิ ด
หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา
ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาศิลป
ศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เปิ ด ครั้ ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิ ดสอนหลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
การเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทา
การชั่วคราววิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี
พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ทาการมายัง ตาบลแม่กา อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2544 ได้ จั ด ตั้ง กลุ่ ม วิ ช าต่า งๆ เป็ น 3
กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละ
กลุ่ ม วิ ช าได้ แ บ่ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารออกเป็ น สาขาวิ ช า
สาหรับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญญา
หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนจี น บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 3313-8, 1382
โทรสาร 0-5446-6698, 0-5446-6660
E-mail : medicineup2014@gmail.com

: libarts@up.ac.th
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หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
แผนการศึกษา

142111
142112
142121
142122
142231
142232
142241
142301
142303
142341
รวม

ชั้นปีที่ 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
ไวยากรณ์จนี 1
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน
ภาษิตสานวนจีน
ไวยากรณ์จนี 2
30
หมายเหตุ * ทัง้ สองภาคการศึกษาจะจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยในความร่วมมือที่
ประเทศจีน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001103
001111
005172
142211
242101
243101
244105
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการดาเนินชีวิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
หลักเคมี
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
22

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
3(3-0-6)
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
142212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(3-0-6)
วัตถุประสงค์เฉพาะ
242141 เคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
322103 จิตวิทยาทางการแพทย์
1(1-0-2)
รวม
22
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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142213
14xxxx
14xxxx
รวม

ภาคฤดูร้อน
การแปลภาษาจีน 1
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
9

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
328220
328221
361203
363218
367205
00xxxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผน
จีน 1
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผน
จีน 2
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยา
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
กลุ่มวิชาพลานามัย
22

2(2-0-4)

341334
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
บทนาเวชศาสตร์คลินิก 1
อายุรกรรมทางการแพทย์
แผนปัจจุบัน
ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
พยาธิวิทยา
แพทย์แผนจีนกับระบบ
สุขภาพไทย
การตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์แผนจีน
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
21

142xxx
14xxxx
14xxxx
รวม

ภาคฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
9

322201
322215

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

365211
366213
328211
328222

2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
142362
322309
361351
328320
328321
328322
00xxxx
142xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1
บทนาเวชศาสตร์คลินิก 2
วิทยาภูมิคุ้มกัน
ฝังเข็มและการรมยา 1
เภสัชวิทยาจีน 1
เภสัชวิทยาจีน 2
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเอกเลือก
21(3)

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

142363
328311
328323
328324
328325
328326
328327
328328
142xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2
กฎหมายและจรรยาบรรณ
ตารับยาจีน 1
ตารับยาจีน 2
ทุยหนา 1
ทุยหนา 2
ฝังเข็มและการรมยา 2
ฝังเข็มและการรมยา 3
วิชาเอกเลือก
21(3)

3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

142xxx
14xxxx
14xxxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
9

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
328420
328421
328422
328423
328424
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์
แผนจีน
คัมภีร์โบราณทางการแพทย์
แผนจีน
โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน
อายุรกรรมแพทย์จีน 1
อายุรกรรมแพทย์จีน 2
21

3(0-6-3)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
5(3-6-9)
5(3-6-9)
หน่วยกิต

328412
328425
328426
328428
328427
328429
142xxx
142xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
จักษุทางการแพทย์แผนจีน
โรค หู คอ จมูกทาง
การแพทย์แผนจีน
สัมมนา
สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน
อายุรกรรมภายนอกทาง
การแพทย์แผนจีน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
22

3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
4(2-4-6)
4(4-0-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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328121
142464
142465
142466
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา
แพทย์แผนจีน
การฟังภาษาจีนสาหรับ
แพทย์จีน
การพูดภาษาจีนสาหรับ
แพทย์จีน
การอ่านภาษาจีนสาหรับ
แพทย์จีน
3(9)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 6
328530
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ฝึกงานทางคลินิก 1
15

15 หน่วยกิต
หน่วยกิต

328531
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ฝึกงานทางคลินิก 2
15

15 หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมายเหตุ* นิสิตจะต้องเขียนรายงานการศึกษาอิสระที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามเนื้อหาในรายวิชา 142498 การศึกษา
อิสระ(Independent Study) ของหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน เพื่อใช้เทียบโอนหน่วยกิตกับ
รายวิชา 142498 การศึกษาอิสระ (Independent Study) ในปีการศึกษาที่ 6

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
School of Management and Information
Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เริ่ม
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2547 ตามค าสั่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่
040/2546 เบื้องต้นใช้ชื่อว่า “กลุ่มวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ” ซึ่งเป็นการแยกตัวออกจาก “กลุ่ม
ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมา
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และเปลี่ยน
ชื่อเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ จึ ง ได้ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญญา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว, อาจารย์, เลขานุการ, นัก
ธุรกิจ, นักการขาย, นักการตลาด
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1. เศรษฐกร
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์
4. นักวิจัย นักวิเคราะห์ นักสถิติ
5. พนักงานธนาคาร
6. เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์
7. นักธุรกิจ
8. เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
9. ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

สถานที่ตั้ง
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1500,1508
โทรสาร 0-5446-6692
E-mail : mis@up.ac.th

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 723

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
100004
122140
241111
0041xx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กฏหมายธุรกิจ
ธุรกิจเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ 1
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
122111
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
124101
การบัญชีขนั้ ต้น
126111
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
126113
คณิตเศรษฐศาสตร์
รวม
21
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001103
001112
003134

122130
126112
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักการจัดการ
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
121201
122241
126211
221332
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเงินธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการโดยคอมพิวเตอร์
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

00xxxx
14xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการดาเนินชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
หลักการตลาด
การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
พืน้ ฐานวิชาชีพ
18

3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

122210
126212
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)

005172
146271

3(3-0-6)
3(2-2-5)

128221
122232

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชั้นปีที่ 3
146371

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

122331
124201
126311
247241
14xxxx
xxxxxx
รวม

ทางธุรกิจ 2
การจัดการคุณภาพโดยรวม
การภาษีอากร 1
เศรษฐมิติ
สถิติธุรกิจ
พืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี
21

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ระเบียบวิธวี ิจัย*
การบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
การพัฒนาเศรษฐกิจ
3(32-2-5)
ระเบียบวิธวี ิจัย*
3(2-2-5)
เศรษฐกิจไทย
3(2-2-5)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
3(x-x-x)
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(x-x-x)
รวม
18
หน่วยกิต หมายเหตุ* ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
3(2-2-5)

122336
122344
124251
126220
126313
126312
126360

122312
126380
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การติดต่อสื่อสารในองค์การธุรกิจ 3(2-2-5)
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(2-2-5)
6
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
122433
122446
126330
126340
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ 3(2-2-5)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
การคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
15
หน่วยกิต

126390
122334
122xxx
126xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ธุรกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์การเงินและการ
ธนาคาร
เศรษฐศาสตร์เกษตร
การจัดการโลจิสติกส์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

122xxx
126xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
126404 การฝึกงาน
122451
การฝึกงาน
126405 สหกิจศึกษา
122452 สหกิจศึกษา
126406 การศึกษาอิสระ
122453 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

122321
126250

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
122443 การศึกษาความเป็นไปได้และ
การประเมินโครงการ
122444 สัมมนา*
126411 สัมมนา*
122xxx วิชาเอกเลือก
126xxx วิชาเอกเลือก
126xxx วิชาเอกเลือก
รวม
13
หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(2-2-5)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เปิ ด ครั้ ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิ ดสอนหลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
การเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทา
การชั่วคราววิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี
พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ทาการมายัง ตาบลแม่กา อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา
ใ น ปีก า ร ศึก ษา 2544 ได้ จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม วิ ช า ต่ า ง ๆ
เป็ น 3 กลุ่ ม วิ ช า คื อ กลุ่ ม วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ กลุ่ ม วิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และกลุ่ ม วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร
อ อ ก เ ป็ น ส า ข า วิ ช า ส า ห รั บ ก ลุ่ ม วิ ช า ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา
การจั ด การธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี และสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้
มีการเรียนการสอนเพิ่ ม ขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คื อ สาขาวิช า
การท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัม พันธ์ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคม
ปีก ารศึ กษา 2546 มหาวิ ทยาลัย นเรศวรได้ย กฐานะ
เป็นสานักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ
สาขาวิ ช าพื้ น ฐาน สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ และสาขาวิ ช า
พั ฒ นาสั ง คม และได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ น โ ดยมี
สาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้
แยกจากสานักวิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดสานักวิชาวิ ทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึน้ ใหม่
ในปี การศึก ษา 2547 เปิ ด สอนหลั ก สูต รศิล ปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ในปี ก ารศึ ก ษา 2548 ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2550 เปิ ด
หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา
ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาศิลป
ศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญญา
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่ตั้ง
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1382
โทรสาร.0-5446-6660

E-mail : libarts@up.ac.th
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005172
005173
00xxxx
142111
146111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการดาเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
พลานามัย
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
142121
การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 1
146131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

142112
142122
146112
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 2
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

730 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558
ชั้นปีที่ 2
142211
146211
146231
146262
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

142212
146232

สัทศาสตร์เบื้องต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146241
146263
146271
00xxxx
รวม

142213
142231
142241
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
การพูดและการนาเสนอในที่
สาธารณะ

3(2-2-5)
3(2-2-5)

วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1

3(3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การแปลภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาจีน 1
ไวยากรณ์จนี 1
9

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 731

ชั้นปีที่ 3
142232
142311
142341
146321
146341
146371
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาจีน 2
การแปลภาษาจีน 2
ไวยากรณ์จนี 2
หลักการแปล 1
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

142301
142303
146322
146372
146373
รวม

142351
142361
รวม

รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

หน่วยกิต

142321

142431
146398
146471
146472
146473

ภาคการศึกษาปลาย
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน
ภาษิตสานวนจีน
หลักการแปล 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
15

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การอ่านหนังสือพิมพ์จนี
3(2-2-5) 142302
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(3-0-6) 142432
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการ 3(2-2-5) 146342
การจดบันทึกและการสรุปความ 3(2-2-5) xxxxxx
เพื่ออาชีพ
xxxxxx
15
หน่วยกิต
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การพัฒนาทักษะการฟังและการ 3(2-2-5)
พูดภาษาจีน 3
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
9
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย
การอ่าน – การเขียนภาษาจีน
เชิงวิชาการ
การอ่านเรื่องสั้น
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
15

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
142498 การศึกษาอิสระ
146483 การศึกษาอิสระ
รวม
6

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

732 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558
ชั้นปีที่ 5
142461
142462
142463
146343
146463
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
ภาษาจีนธุรกิจ
การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
การอ่านร้อยกรองเพื่อความ
ซาบซึง้
ภาษากับการสื่อสาร
15

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
142491 การฝึกงาน
142497 สหกิจศึกษา
146481 การฝึกงาน
146482 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005172
005173
146111
145103
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการดาเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
ภาษาฝรั่งเศส 1
พลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
146131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
รวม
18
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

145111
145121
146112
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 1
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

734 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558
ชั้นปีที่ 2
145201
146211
146231
146262
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาฝรั่งเศส 3
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
สัทศาสตร์เบื้องต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

00xxxx
145241
146232
146241
146263
146271
รวม

145112
145122
145251
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส
การพูดและการนาเสนอในที่
สาธารณะ
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ
18
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 2
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
อารยธรรมฝรั่งเศส
9

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
146321
146341
146371
145211
145231
145321
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หลักการแปล 1
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
การสนทนาและการอภิปราย
วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น
การเขียนเรียงความภาษา
ฝรั่งเศส
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

146322
146372
146373
145222
145416
รวม

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการแปล 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
การอ่านงานเขียนทั่วไป
การเขียนรายงานภาษา
ฝรั่งเศส
15

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 735

145341
145361
145371
รวม

146398
146471
146472
146473
145461
รวม

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(3-0-6) 145398
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 145342
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการ 3(2-2-5)
การจดบันทึกและการสรุป
3(2-2-5) 146342
ความเพื่ออาชีพ
xxxxxx
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) xxxxxx
และการโรงแรม 2
รวม
15
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น
ภาษาต่างประเทศ 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1
9

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น
ภาษาต่างประเทศ 2
การอ่านเรื่องสั้น
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
15

145482

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การศึกษาอิสระ

146483
รวม

การศึกษาอิสระ
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

736 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558
ชั้นปีที่ 5
146343
146463
145351
145363
145471
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านร้อยกรองเพื่อความ
ซาบซึง้
ภาษากับการสื่อสาร
ฝรั่งเศสปัจจุบัน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจและ
เลขานุการ
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 2
15

3(3-0-6)

146481

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

146482

สหกิจศึกษา

145481

การฝึกงาน

3(2-2-5)
หน่วยกิต

145482
รวม

สหกิจศึกษา
6

6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

วิทยาลัยการศึกษา
School of Education
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิทยาลัยการศึกษา เดิม เป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัด
ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และใน
ปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา ได้เปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเปลี่ยนเป็น
สานักงานการศึกษาภาคพิเศษ ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาได้รับการยกฐานะ
เป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สานักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึง
ได้เ ปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 7
(3) มาตรา 8 และมาตรา 21 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุม ครั้ง ที่
5/2556 เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน พ.ศ. 2556 ให้ เ ปลี่ ย น
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็น วิทยาลัยการศึกษา และให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ หลักสูตรการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่
ยั ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ภายใต้ ก ารบริ ห าร
จัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรด้านการศึกษา
ของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเป็นหลักสูตร
ที่ ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นามาจากหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเป็น
ที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาโดยทั่วไป
หลักสูตรวิทยาลัยการศึกษา
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (5 ปี)
จัดการศึกษาเป็นหลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญ ญา ใน 7 แขนง
วิชา ได้แก่ แขนงวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ พล
ศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กับหลักสูตรดังต่อไปนี้
1.1 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต คู่ ข นานหลั ก สู ต ร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
1.1.1 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์
1.1.2 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเคมี
1.1.3 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา
1.1.4 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาฟิสิกส์
1.1.5 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา
1.2. หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร์ บั ณ ฑิ ต คู่ ข นานหลั ก สู ต ร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
1.2.1 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
1.2.2 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

จุดเด่นของหลักสูตร
1. ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี 2 ปริ ญ ญา
ได้แก่ ปริญญาการศึกษาบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต หรือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ของหลักสูตรที่จัด
การศึกษาคู่ขนาน
2. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุรุสภาใน
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
คณะวิทยาศาสตร์
School of Science
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วั น ที่ 20 มิ . ย . 2538 คณะรั ฐม นต รี ได้ อนุ มั ติ
“โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค
ของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร” และมี ม ติ ใ ห้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เปิดรับ
นิสิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้ง
แรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิ ชาอุตสาหกรรม
เกษตร โดยด าเนิ น การจั ด การหลั ก สู ต รภายใต้ ค ณะ
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วั น ที่ 22 มิ . ย พ.ศ. 2544 ได้ มี ก ารแบ่ ง การบริ ห าร
ออกเป็ น กลุ่ ม วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กลุ่ ม วิ ช าศิ ล ป
ศาสตร์ และกลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ๆ
รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารหลั ก สู ต รของ 3 สาขาวิ ช า คื อ
สาขาวิ ชาพืช ศาสตร์ สาขาวิช าการประมงและสาขาวิช า
อุ ต สาหกรรมเกษตร ต่ อ มาได้ เ ปิ ด รั บ นิ สิ ต เพิ่ ม เติ ม ใน
สาขาวิ ช าเคมี และสาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้
ปรับเปลี่ยนมาเป็นคณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอน 7 หลักสูตร
ด้วยกัน
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1165, 1713
โทรสาร 0-5446-6691, 0-5446-6664
E-mail : CE@up.ac.th
: Science_sc@hotmail.com
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

ชั้นปที่ 1
001103
001111
005171
161111
241111
244101
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร 1
ฟสิกส 1
กลุมวิชาพลานามัย
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หนวยกิต

001112
005172
005173
161112
241112
241121
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการการดําเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
ความเปนครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร 2
หลักการทางคณิตศาสตร
ฟสิกส 2
21

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หนวยกิต

161113
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
หลักสูตรสถานศึกษา
3

3(2-2-5)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
การจัดการเรียนรูและ
3(2-2-5)
การจัดการชั้นเรียน
241211 ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
241221 แคลคูลัส
4(3-2-7)
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*
3(x-x-x)
รวม
21
หนวยกิต
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ English for Academic Purposes
161211

ภาคการศึกษาปลาย
อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิน่ *
003136 พะเยาศึกษา*
161212
จิตวิทยาสําหรับครู
241222 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 1
241223 ทฤษฎีจํานวน
241224 พีชคณิตนามธรรม 1
241225 สมการเชิงอนุพันธสามัญ
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
รวม
21
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
003134

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หนวยกิต
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รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
3

161312
241324
24xxxx
24xxxx
24xxxx
24xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

161213

3(2-2-5)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
161311
241321
241322
241323
247221
24xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู
พีชคณิตเชิงเสน 1
ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
สถิติวิเคราะห
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
241421
241422
161411
161412
24xxxx
24xxxx
24xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
สัมมนา
โครงงาน
การสังเกตการณปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
20

1(0-2-1)
3(0-6-3)
1(30 ชั่วโมง)

241441
161xxxx
161413
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
วิชาชีพครูเลือก
การฝกปฏิบัติการวิชาชีพครู
10

6 หนวยกิต
3(x-x-x)
1(60 ชั่วโมง)
หนวยกิต

161XXX
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
วิชาชีพครูเลือก
3

3(X-X-X)
หนวยกิต

3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาตน
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หนวยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หนวยกิต
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิน่ *
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการดําเนินชีวิต
161111
ปรัชญาการศึกษา
241111
คณิตศาสตร 1
242104 เคมี 1
รวม
22
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001103
001111
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
หนวยกิต

001112
161112
241112
242105
243101
244103
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ความเปนครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร 2
เคมี 2
ชีววิทยา 1
ฟสิกสเบื้องตน
กลุมวิชาพลานามัย
22

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
หนวยกิต

161113

ภาคการศึกษาฤดูรอน
หลักสูตรสถานศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
146111
161211
241221
242221
242241
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
การจัดการเรียนรูและ
การจัดการชั้นเรียน
แคลคูลัส
เคมีวิเคราะห
เคมีอินทรีย 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

3(3-0-6)
3(2-2-5)

005171
005173
146200

4(3-2-7)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หนวยกิต

161212
242242
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
จิตวิทยาสําหรับครู
เคมีอินทรีย 2
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
21

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต
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รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
3

161312
242312
242332
365215
242xxx
242xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
เคมีเชิงฟสิกส 2
เคมีอนินทรีย 2
ชีวเคมีท่วั ไป
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
21

161213

3(2-2-5)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
161311
242311
242321
242331
242341
247221
รวม

ภาคการศึกษาตน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
เคมีเชิงฟสิกส 1
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะหทาง
เคมี
เคมีอนินทรีย 1
สเปคโตรสโคปทางเคมีอินทรีย
สถิติวิเคราะห
21

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(2-2-5)
หนวยกิต

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
242454
161411
161412
242xxx
242xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
สัมมนา
การสังเกตการณปฏิบตั ิการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
17

1(0-3-2)
1(30 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

242452
161xxx
161413
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
วิชาชีพครูเลือก
การฝกปฏิบัติการวิชาชีพครู
10

6 หนวยกิต
3(x-x-x)
1(60 ชั่วโมง)
หนวยกิต

161XXX
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
วิชาชีพครูเลือก
3

3(X-X-X)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาตน
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หนวยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หนวยกิต
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ชั้นปที่ 1
001103
001111
161111
241111
242104
243101
004XXX
รวม

ภาคการศึกษาตน
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
กลุมวิชาพลานามัย
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
หนวยกิต

001112
005171
005173
161112
241112
242105
243102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ความเปนครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หนวยกิต

161113

ภาคการศึกษาฤดูรอน
หลักสูตรสถานศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิน่ *
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการดําเนินชีวิต
161211 การจัดการเรียนรูและ
การจัดการชั้นเรียน
242141 เคมีอินทรีย
243103 ชีววิทยา 3
244103 ฟสิกสเบื้องตน
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
23
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
003134

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หนวยกิต

161212
243212
243251
365215
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
จิตวิทยาสําหรับครู
ชีววิทยาของเซลล
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
21

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

746 | คูมอื นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2558

161213
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
3

3(2-2-5)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
146111
161311
243341
247111
361201
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาตน
การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
พันธุศาสตร
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
20

3(3-0-6)

146200

3(2-2-5)

161312
243301
243321
243331
243xxx
รวม

4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(x-x- x)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
วิวัฒนาการ
สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
161411
161412
243401
243491
243xxx
243xxx
243xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
การสังเกตการณปฏิบตั ิการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
21

1(30 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

243492
161413
161xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝกปฏิบัติการวิชาชีพครู
วิชาชีพครูเลือก
10

6 หนวยกิต
1(60 ชั่วโมง)
3(x-x-x)
หนวยกิต

161XXX
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
วิชาชีพครูเลือก
3

3(X-X-X)
หนวยกิต

หนวยกิต

ชั้นปที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาตน
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หนวยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หนวยกิต
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
ชั้นปที่ 1
001103
001111
005172
161111
241111
248111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการดําเนินชีวิต
ปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร 1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา
และวิทยาศาสตรการกีฬา
กลุมวิชาพลานามัย
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิน่ *
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
005173 ทักษะชีวิต
161112
ความเปนครูมืออาชีพ
248160 หลักการฝกและสอนยิมนาสติก
248266 หลักการฝกและสอนวายน้ํา
363218 กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
รวม
19
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

161113
248181
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
หลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
00xxxx
146111
161211
244104
248201
248241
242104
รวม

ภาคการศึกษาตน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
การจัดการเรียนรูและ
การจัดการชั้นเรียน
ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ***
จิตวิทยาการกีฬา
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตรการกีฬา
เคมี 1
22

3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หนวยกิต

161212
248221
248242
248260
248261
248262
367200
248xxx
00xxxx
00xxxx
รวม

161213
248481
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
จิตวิทยาสําหรับครู
การเรียนรูทักษะกลไก
การทดสอบสมรถภาพทางกาย
หลักการฝกและสอนฟุตบอล
หลักการฝกและสอนวอลเลยบอล
หลักการฝกและสอนกรีฑา
สรีรวิทยาพื้นฐาน
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
22

ภาคการศึกษาฤดูรอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
เพศศึกษาและโครงการสวัสดิ
ศึกษาในโรงเรียน*
6

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
146200
161311
248321
248322
248331
248361
248497
365212
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ชีวกลศาสตรการกีฬา
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
สถิติและการประเมินผลทาง
พลศึกษาและการกีฬา
หลักการฝกและสอนบาสเกตบอล
การจัดการเรียนรูและสื่อการ
สอนพลศึกษา*
ชีวเคมีพื้นฐาน
19

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

161312
248323
248351
248381
248496

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
หนวยกิต

248xxx
248xxx
รวม

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

เวชศาสตรการกีฬา
วิทยาศาสตรการกีฬาและ
พลศึกษาสําหรับผูพิการ
โภชนาการเพื่อสุขภาพและ
การกีฬา
การพัฒนาหลักสูตรและการ
วิจัยหลักสูตรทางพลศึกษา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
17

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(x-x-x)
1(x-x-x)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน
161313
รวม

การประกันคุณภาพการศึกษา
3

3(2-2-5)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
161411
161412
248411
248431
248441
248494
248498
248xxx
248xxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
การสังเกตการณปฏิบัติการ
1(30 ชั่วโมง)
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
หลักการฝกและการออกโปรแกรม 3(2-2-5)
การฝกเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ทางการกีฬา
หลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(2-2-5)
ระดับประถมศึกษา
การจัดสิ่งแวดและชั้นเรียนทาง
2(2-2-5)
พลศึกษา
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
1(x-x-x)
20
หนวยกิต

161xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การฝกปฏิบัติการวิชาชีพครู
ยาและสิ่งเสพติด
การบริหารพลศึกษาและ
โปรแกรมพลศึกษา
ผูกํากับลูกเสือ
การศึกษาอิสระ
หลักสูตรและการสอน
พลศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วิชาชีพครูเลือก
22

161xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
วิชาชีพครูเลือก
3

161413
248185
248186
248472
248492
248495

1(60 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หนวยกิต

3(x-x-x)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาตน
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หนวยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หนวยกิต
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส

ชั้นปที่ 1
001103
001111
003134
003136
005172
161111
241111
244101

ภาคการศึกษาตน
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิน่ *
พะเยาศึกษา*
การจัดการการดําเนินชีวิต
ปรัชญาการศึกษา
คณิตศาสตร 1
ฟสิกส 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)

244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ความเปนครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร 2
ชีววิทยา 1
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร
เชิงฟสิกส
ฟสิกส 2
21

161113

ภาคการศึกษาฤดูรอน
หลักสูตรสถานศึกษา

001112
005171
161112
241112
243101
244181

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-3-2)
4(3-3-8)
หนวยกิต

รวม
22
หนวยกิต
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

รวม

3

3(2-2-5)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
005173
161211
241225
242104
244211
244221
244281
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ทักษะชีวิต
การจัดการเรียนรูและ
การจัดการชั้นเรียน
สมการเชิงอนุพันธสามัญ
เคมี 1
กลศาสตร 1
อุณหฟสิกส
การทดลองฟสิกส 1
กลุมวิชาพลานามัย
20

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(x-x-x)
หนวยกิต

146200
161212
244231
244232
244251
244201
244282
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค 3(3-0-6)
เฉพาะ
จิตวิทยาสําหรับครู
3(3-0-6)
การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
ทฤษฏีแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
ฟสิกสยุคใหม
3(3-0-6)
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกส
3(3-0-6)
การทดลองฟสิกส 2
1(0-3-2)
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
22
หนวยกิต
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161213
รวม

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
161311
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5)
161312
244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 244321
สําหรับฟสิกส
244382
244331 ทัศนศาสตร
3(3-0-6) 244xxx
244311 กลศาสตรควอนตัม 1
3(3-0-6) 244xxx
244381 การทดลองฟสิกส 3
1(0-3-2) 244xxx
244341 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5) 00xxxx
247221 สถิติวิเคราะห
3(2-2-5) xxxxxx
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
3(x-x-x)
รวม
รวม
22
หนวยกิต
หมายเหตุ*ใหนสิ ิตเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 3(3-0-6) English for Academic Purposes

ภาคการศึกษาฤดูรอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
3

3(2-2-5)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

กลศาสตรเชิงสถิติ
การทดลองฟสิกสชั้นสูง 4
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเลือกเสรี
22

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน
161313

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวม

3

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
161411
161412
244491
244492
244xxx
244xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
การสังเกตการณปฏิบตั ิการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
สัมมนา
โครงงานฟสิกส
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

1(30 ชั่วโมง) 161XXX
161413
3(3-0-6) 244493
1(0-3-2)
รวม
2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

161XXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาชีพครูเลือก
การฝกปฏิบัติการวิชาชีพครู
การศึกษาอิสระ
10

3(X-X-X)
1(60 ชั่วโมง)
6 หนวยกิต
หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน
วิชาชีพครูเลือก
3

3(X-X-X)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาตน
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หนวยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หนวยกิต

วิทยาลัยการศึกษา
School of Education
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัดศูนย์วิทย
บริการ จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และในปี พ.ศ. 2548
ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร
พะเยา บั ณฑิ ตวิท ยาลัย จึง เปลี่ย นเป็ น สานัก งานการศึก ษาภาค
พิ เ ศษ ต่ อ มาในวั น ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวรพะเยาได้ รั บ การยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
สานักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยการศึกษา
ต่อเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาโดยอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ให้เปลี่ย นวิทยาลัย การศึกษา
ต่อเนื่องเป็น วิทยาลัย การศึกษา และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ หลักสูตรการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ยังเป็น
มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา ภายใต้การบริห ารจัดการของคณะ
ศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรด้านการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนามาจาก
หลักสูตรของมหาวิท ยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่ได้รับความ
นิยมและมีช่อื เสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาโดยทั่วไป
หลักสูตรวิทยาลัยการศึกษา
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (5 ปี)
จัดการศึกษาเป็นหลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญา ใน 7 แขนงวิชา ได้แก่
แขนงวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิท ยา ฟิสิกส์ พลศึกษา ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ กับหลักสูตรดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คู่ขนานหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
1.1.1 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์
1.1.2 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเคมี
1.1.3 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา
1.1.4 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาฟิสิกส์
1.1.5 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา
1.2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต คู่ขนานหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
1.2.1 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
1.2.2 สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
จุดเด่นของหลักสูตร
1. ผู้ส าเร็ จการศึกษา ได้ รับ ปริญ ญาตรี 2 ปริ ญ ญา ได้แ ก่
ปริญญาการศึกษาบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ของหลักสูตรที่จัดการศึกษาคู่ขนาน
2. ผูส้ าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุรุสภาในการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เปิ ด ครั้ ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดย เปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ รกิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการบริห ารธุร กิ จ และหลัก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรีย นการ
สอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทาการชั่วคราววิทยาเขตที่
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ทา
การมายัง ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2544 ไ ด้ จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม วิ ช า ต่ า ง ๆ
เป็น 3 กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชา
ได้แบ่งโครงสร้างการบริห ารออกเป็นสาขาวิชา สาหรับ กลุ่มวิชา
ศิ ล ปศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 4 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช าพื้ น ฐาน
สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี และสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มีการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ย ว
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม
ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็นสานัก
วิช าศิ ล ปศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 3 สาขาวิ ช าเดิ ม คื อ สาขาวิ ช า
พื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม และได้
เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึน้ โดยมีสาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิช าการบั ญ ชี สาขาวิ ชาการท่อ งเที่ย ว และสาขาวิช าการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากสานักวิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดสานักวิชา
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึน้ ใหม่
ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา
2548 ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศา สตรบั ณ ฑิต สาขา วิ ช า
ภาษาญี่ ปุ่ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2550 เปิ ด หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการ
ยกฐานะ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ จึ ง
เปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1165, 1382
โทรสาร.0-5446-6691, 0-5446-6660
E-mail : CE@up.ac.th
: libarts@up.ac.th
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005173
144113
144140
161111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภาษากับวัฒนธรรม
ปรัชญาการศึกษา
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005171 ชีวิตและสุขภาพ
144114
การพูด
144122
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
144130 วรรณคดีเอกของไทย
161112
ความเป็นครูมืออาชีพ
รวม
21
หมายเหตุ*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

144430
161113
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วรรณศิลป์ไทย
หลักสูตรสถานศึกษา
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
144221
144230
14xxxx
146200
161211
14xxxx
00xxxx
00xxxx
รวม

ไวยากรณ์ไทย
วรรณกรรมปัจจุบัน
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การจัดการเรียนรู้และการจัด
การชั้นเรียน
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

005172
144210
144211
144xxx
14xxxx
161212
00xxxx
รวม

การจัดการการดาเนินชีวิต
การเขียนเชิงวิชาการ
การอ่านเชิงวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
จิตวิทยาสาหรับครู
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
6

144339
144398
161312
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
คติชนวิทยา
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

161313
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การประกันคุณภาพการศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

144xxx
161213

3(x-x-x)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
144330
161311
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วรรณกรรมวิจารณ์
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
18

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
161411
161412
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
144xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
22

1(30 ชั่วโมง) 161413
161XXX
3(3-0-6) 144453
3(x-x-x)
รวม
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

161XXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
วิชาชีพครูเลือก
การศึกษาอิสระ
10

1(60 ชั่วโมง)
3(X-X-X)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาชีพครูเลือก
6

3(X-X-X)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005172
005173
146111
161111
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการดาเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
ปรัชญาการศึกษา
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

001103
001112
003134
003136
146112
146131
146261
161112

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
พะเยาศึกษา*
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิวัฒน์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ความเป็นครูมืออาชีพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

161113
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักสูตรสถานศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
146211
146231
146262
161211
00xxxx
00xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียนขัน้ สูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย
สัทศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)

146232

3(3-0-6)
3(2-2-5)

146241
146263

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146271
161212
xxxxxx
00xxxx
รวม

161213
144xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การพูดและการนาเสนอในที่
สาธารณะ
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
จิตวิทยาสาหรับครู
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
วิชาเอกเลือก
6

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146321
146341
161311
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หลักการแปล 1
วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146322
161312
146xxx
146xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการแปล 2
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
21

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161313
รวม

การประกันคุณภาพการศึกษา
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
16

6 หน่วยกิต
1(60 ชั่วโมง)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาชีพครูเลือก
3

3(X-X-X)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
146398
161411
161412
146xxx
146xxx
146xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
16

3(3-0-6) 146483
1(30 ชั่วโมง) 161413
161XXX
3(3-0-6) 146xxx
3(x-x-x) 146xxx
3(x-x-x)
รวม
3(x-x-x)
หน่วยกิต

161XXX
รวม
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ชั้นปีที่ 5
161511
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
6

6 (360 ชั่วโมง) 161512
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
6

6 (360 ชั่วโมง)
หน่วยกิต
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คณะวิทยาศาสตร์
School of Science
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วั น ที่ 20 มิ . ย. 2538 คณะรั ฐ มนตรี ได้ อ นุ มั ติ
“โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค
ของมหาวิทยาลัย นเรศวร” และมีมติ ให้เปลี่ย นชื่อเป็ น
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เปิดรับ
นิสิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้ ง แรกในปี ก ารศึ ก ษา 2543 ใน 3 สาขาวิ ช าคื อ
สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชา
อุ ต สาหกรรมเกษตร โดยด าเนิ น การจั ด การหลั ก สู ต ร
ภายใต้ ค ณะเกษตรศาสตร์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
วันที่ 22 มิ.ย. พ.ศ. 2544 ได้มีการแบ่งการบริหาร
ออกเป็ น กลุ่ม วิ ชาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กลุ่ ม วิ ชาศิ ล ป
ศาสตร์ และกลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ๆ
รับผิดชอบในการบริหารหลักสูต รของ 3 สาขาวิ ชา คื อ
สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมงและสาขาวิชา
อุ ต สาหกรรมเกษตร ต่ อ มาได้ เ ปิ ด รั บ นิ สิ ต เพิ่ ม เติ ม ใน
สาขาวิ ช าเคมี และสาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้
ปรั บ เปลี่ ย นมาเป็ น คณะวิ ท ยาศาสตร์ เปิ ด สอน 7
หลักสูตรด้วยกัน
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
School of Energy and Environment
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิท ยาลั ย พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น หน่ ว ยงาน
หนึ่ ง ในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในวั น ที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2550 นับเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัย
พะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลัก
ในการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
บัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน
เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับ
ปริ ญ ญาโท 4 หลั ก สู ต ร และระดั บ ปริ ญ ญาเอก 2
หลักสูตร

การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค วบ
ปริญญาโท
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
1.
2.
4.
5.
6.
7.

นักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์, นักวิเคราะห์และออกแบบ
นักวางแผนและกาหนดนโยบาย
นักออกแบบอุปกรณ์ท่ใี ช้สาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
ผูค้ วบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน
ผู้ควบคุมจัดการด้านมลพิษ, ผูป้ ระเมินความเสี่ยง
และอื่นๆ

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1713, 3407
โทรสาร 0-5446-6660, 0-5446-6704
E-mail : Science_sc@hotmail.com
: seen@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
วท.บ. (เคมี)
B.Sc. (Chemistry)

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบดวยวิชาในกลุมดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

จํานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หนวยกิต
3(3-0-6)

จํานวน

3

หนวยกิต

3(3-0-6)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุมวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

129
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จํานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุมวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จํานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หนวยกิต
2(1-2-3)

จํานวนไมนอยกวา

9

หนวยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
คนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2557 | 769

006140
006141

006142

005170

241111
241112
241221
242104

146111

146200

กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุมวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
คณิตศาสตร 1
3(2-2-5)
Mathematics I
คณิตศาสตร 2
3(2-2-5)
Mathematics II
แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
English for Specific Purposes

006143

3(3-0-6)

3(3-0-6)

242105
243101
244103

247221

จํานวนไมนอยกวา

93

หนวยกิต

จํานวน
เคมี 2
Chemistry II
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics

26

หนวยกิต
4(3-3-8)

จํานวน
สถิติวิเคราะห
Statistical Analysis

9

4(3-3-8)
4(3-3-8)

หนวยกิต
3(2-2-5)
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กลุมวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
242221 เคมีวิเคราะห
4(3-3-8)
Analytical Chemistry
242241 เคมีอินทรีย 1
4(3-3-8)
Organic Chemistry I
242242 เคมีอินทรีย 2
4(3-3-8)
Organic Chemistry II
242311 เคมีเชิงฟสิกส 1
4(3-3-8)
Physical Chemistry I
242312 เคมีเชิงฟสิกส 2
4(3-3-8)
Physical Chemistry II
242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะหทางเคมี 4(3-3-8)
Instrumentation for Chemical Analysis
242331 เคมีอนินทรีย 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
หมายเหตุ* ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

242411

242412
242413

242423
242424

242332
242341
242451
242452
242453
242454
365215

วิชาเอกเลือก
กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชา ตอไปนี้
กลุมวิชาเคมีเชิงฟสิกส
การวิจัยแนวใหมทางเคมีเชิงฟสิกส 3(3-0-6)
242414
New Frontier of Researches in Physical
Chemistry
242415
เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer Chemistry
เคมีคํานวณเบื้องตน
3(2-2-5)
Introductory Computational Chemistry
กลุมวิชาเคมีวิเคราะห
การประยุกตในเชิงเคมีวิเคราะห 3(3-0-6)
Applications of Analytical Chemistry
การเตรียมตัวอยางเพื่อการ
3(2-2-5)
วิเคราะหทางเคมี
Sample Preparation for Chemical Analysis

242426
242427

ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
จํานวน
46
หนวยกิต
เคมีอนินทรีย 2
4(3-3-8)
Inorganic Chemistry II
สเปคโตรสโคปทางเคมีอินทรีย 4(4-0-8)
Spectroscopy in Organic Chemistry
การฝกงาน*
6 หนวยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
6 หนวยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หนวยกิต
Co-operative Education
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
ชีวเคมีท่วั ไป
4(3-3-8)
General Biochemistry

จํานวนไมนอยกวา

12

หนวยกิต

หัวขอคัดสรรทางเคมีเชิงฟสิกส
3(2-2-5)
Selected Topic in Physical Chemistry
อุณหพลศาสตรเคมี
3(3-0-6)
Chemical Thermodynamics

เคมีสภาวะแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Chemistry
หัวขอคัดสรรทางเคมีวิเคราะห
3(2-2-5)
Selected Topics in Analytical Chemistry
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242425

242431
242432
242433

242441
242442
242443

เคมีวิเคราะหเชิงไฟฟา
Electroanalytical Chemistry
กลุมวิชาเคมีอนินทรีย
การวิเคราะหสารอนินทรีย
Inorganic Analysis
เคมีชีวอนินทรีย
Bioinorganic Chemistry
เคมีวัสดุอนินทรีย
Inorganic Material Chemistry
กลุมวิชาเคมีอินทรีย
เคมีอินทรียประยุกต
Applied Organic Chemistry
เคมีอินทรียสังเคราะห
Organic Synthesis
ผลิตภัณฑธรรมชาติ
Natural Products

3(2-2-5)

3(3-0-6)

242434

3(3-0-6)

242435

หัวขอคัดสรรทางเคมีอนินทรีย
3(2-2-5)
Selected Topics in Inorganic Chemistry
เคมีเกี่ยวกับเซรามิก
3(3-0-6)
Chemistry for Ceramic

3(3-0-6)

3(2-2-5)

242444

3(3-0-6)

242445

สเตอริโอเคมี
Stereochemistry
เคมีเฮเทอโรไซคลิก
Heterocyclic Chemistry

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

:
:
:
:

ชื่อยอ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
Master of Science (Environmental Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
M.S. (Environmental Science)

โครงสรางหลักสูตร
รายการ
1. งานรายวิชา (Course Work) ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก
2. วิทยานิพนธ
3. การศึกษาคนควาดวยตนเอง
4. รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
26
32
26
32
17
17
9
15
38
12
6
(3)
(3)
(3)
38(3)
38(3)
38(3)

รายวิชา

282781

146700

กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
38 หนวยกิต
Thesis
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเขมสําหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จํานวน

38

หนวยกิต

จํานวน

3

หนวยกิต
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282711

282712

282713

282721

282722
282723
282724

282725

282726
282727

กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 และแผน ข
หมวดวิชาเฉพาะดาน ประกอบดวย
วิชาเอกบังคับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
282714
สิ่งแวดลอม
Environmental Science and Technology
เทคนิคการวิเคราะหทาง
3(2-3-6)
282715
สิ่งแวดลอม
Environmental Analytical Techniques
282716
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6)
และเทคโนโลยี
282717
Research Methodology in Science and
Technology
วิชาเอกเลือก
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
วิชาเอกเลือกที่เปดใหนิสิตเลือกศึกษามี ดังตอไปนี้
มลพิษทางน้ําและเทคโนโลยี
3(2-3-6) 282728
การบําบัด
Water Pollution and Treatment Technology
282729
การควบคุมมลพิษอากาศและเสียง 3(2-3-6)
Air Pollution and Noise Control
มลพิษทางดินและการฟนฟู
3(2-3-6) 282730
Soil Pollution and Reclamation
การจัดการมูลฝอยและของเสีย
3(2-3-6)
อันตราย
Solid and Hazardous Waste Management
282731
สารเคมีทางการเกษตรและการ
3(2-3-6)
จัดการ
Agrochemical and Management
282732
นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-3-6)
Environmental Ecology
282733
แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม
3(2-3-6)
Environmental Modelling

จํานวน
17
หนวยกิต
การประเมินผลกระทบ
3(2-3-6)
สิ่งแวดลอมขั้นสูง
Advance Environmental Impact Assessment
ธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม
3(2-3-6)
Environmental Green Business
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II

จํานวน
จํานวน

9
15

หนวยกิต
หนวยกิต

สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาสุขภาพ 3(3-0-6)
Environment and Health Development
กฏหมายและเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอม
Environmental Law and Economics
ภูมิสารสนเทศศาสตรเพื่อ
3(2-3-6)
การจัดการสิ่งแวดลอม
Geographical Information for Environmental
Management
การสื่อสารประเด็น
3(2-3-6)
สาธารณะสิ่งแวดลอม
Environmental Public Issue Communication
ภูมิปญญาสุนทรียสิ่งแวดลอม 3(2-3-6)
Wisdoms Environmental Aesthetics
สถานการณสิ่งแวดลอมโลก
3(2-3-6)
และการเปลี่ยนแปลงสังคม
Global Environmental Situation and Social Change
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282781

146700

กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ก แบบ ก2
วิชาวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
รายวิชาบังคับ ไมนับหนวยกิต
สําหรับการศึกษา แผน ก แบบ ก1 ก2 และ แผน ข
ภาษาอังกฤษแบบเขมสําหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จํานวน

12

หนวยกิต

จํานวน

3

หนวยกิต

แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ *
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการดําเนินชีวิต
241111 คณิตศาสตร 1
242104 เคมี 1
รวม
19
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หนวยกิต

001112
005173
241112
242105
243101
244103
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร 2
เคมี 2
ชีววิทยา 1
ฟสิกสเบื้องตน
กลุมวิชาพลานามัย
21

3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หนวยกิต
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ชัน้ ปที่ 2
146111
241221
242221
242241
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
การอานและการเขียนภาษา
อังกฤษเชิงปฏิบัติ
แคลคูลัส
เคมีวิเคราะห
เคมีอินทรีย 1
วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
18

3(3-0-6)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3 (x-x-x)
หนวยกิต

005171
146200
242242
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวิตและสุขภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
เคมีอนิ ทรีย 2
วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
16

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
242311
242321
242331
242341
247221
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
เคมีเชิงฟสิกส 1
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะหทาง
เคมี
เคมีอนินทรีย 1
สเปคโตรสโคปทางเคมีอินทรีย
สถิติวิเคราะห
วิชาเลือกเสรี
21

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หนวยกิต

242312
242332
365215
242xxx
242xxx
242xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เคมีเชิงฟสิกส 2
เคมีอนินทรีย 2
ชีวเคมีท่วั ไป
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
21

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

242xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
6

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
242454
242452
รวม

ภาคการศึกษาตน
สัมมนา
การศึกษาอิสระ
7

1 (0-3-2)
6 หนวยกิต
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปริญญาโท)
282711 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3( 3-0-6)
สิ่งแวดลอม
282712 เทคนิคการวิเคราะหทาง
3 3-0-6)
สิ่งแวดลอม
282713 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
3 3-0-6)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
282715 ธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม
3 (2-3-6)
รวม
12
หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน
(รายวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปริญญาโท)
146700 ภาษาอังกฤษแบบเขมสําหรับ 3 (3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ไมนับหนวยกิต)
2827xx วิชาเอกเลือก
3 (x-x-x)
2827xx วิชาเอกเลือก
3 (x-x-x)
รวม
6(3)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 5
ภาคการศึกษาตน
ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปริญญาโท)
(รายวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปริญญาโท)
282714 การประเมินผลกระทบทาง
3 (2-3-6) 282717 สัมมนา 2
1 (0-2-1)
สิ่งแวดลอมขั้นสูง
282781 วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต
282716 สัมมนา 1
1 (0-2-1)
รวม
7
หนวยกิต
2827xx วิชาเอกเลือก
3 (x-x-x)
282781 วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต
รวม
13
หนวยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
วท.บ. (ชีววิทยา)
B.Sc. (Biology)

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบดวยวิชาในกลุม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

จํานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หนวยกิต
3(3-0-6)

จํานวน

3

หนวยกิต

3(3-0-6)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุมวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

129
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จํานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุมวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จํานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หนวยกิต
2(1-2-3)

จํานวนไมนอยกวา

9

หนวยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
คนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
241112
242104
242105

146111

146200

242141

กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุมวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
คณิตศาสตร 1
3(2-2-5)
243101
Mathematics I
คณิตศาสตร 2
3(2-2-5)
243102
Mathematics II
เคมี 1
4(3-3-8)
244103
Chemistry I
4(3-3-8)
เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนไมนอยกวา
จํานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ชีววิทยา 2
Biology II
ฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics

93
46
25

วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
English for Specific Purposes
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry

จํานวนไมนอยกวา
ชีวสถิติ
Biostatistics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีท่วั ไป
General Biochemistry

21

3(3-0-6)

247111
361201

3(3-0-6)
365215
4(3-3-8)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)

หนวยกิต
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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กลุมวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
243103 ชีววิทยา 3
Biology III
243212 ชีววิทยาของเซลล
Cell Biology
243251 นิเวศวิทยา
Ecology
243301 วิวัฒนาการ
Evolution
243321 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
243331 สรีรวิทยาของสัตว
Animal Physiology
หมายเหตุ* ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

243322

243421
243422

243332
243333
243432

3(2-3-6)

243341

4(3-3-8)

243401

4(3-3-8)

243491

3(3-0-6)

243492

3(2-3-6)

243493

3(2-3-6)

243494

วิชาเอกเลือก
กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาพืชศาสตร
สัณฐานวิทยาและกายวิภาค
3(2–3-6)
ศาสตร ของพืช
Plant Morphology and Anatomy
อนุกรมวิธานของพืช
3(2–3-6)
Plant Taxonomy
พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ
3(2–3-6)
Economic Botany
กลุมวิชาสัตวศาสตร
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
สัตวมีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
ชีววิทยาของแมลง
Insect Biology

จํานวนไมนอยกวา
47
จํานวนไมนอยกวา
35
พันธุศาสตร
Genetics
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
Taxonomy and Systematics
สัมมนา
Seminar
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
การฝกงาน*
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

จํานวนไมนอยกวา

243423
243424

3(2–3-6)

243433

3(2–3-6)

243434

3(2–3-6)

243435

การเจริญเติบโตของพืช
Plant Growth
ชีววิทยากลวยไม
Orchid Biology

ชีววิทยาของตอมไรทอ
Endocrinology
ปรสิตวิทยาทั่วไป
General Parasitology
ปกษีวิทยา
Ornithology

12

หนวยกิต
หนวยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-2)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

หนวยกิต

3(2–3-6)
3(2-3-6)

3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)
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243342
243441

243351

243352
243451

243361

243461

243471
243472

กลุมวิชาพันธุศาสตร
พันธุศาสตรของเซลล
Cytogenetics
พันธุศาสตรของมนุษย
Human Genetics
กลุมวิชานิเวศวิทยา
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของ
สัตว
Animal Ecology and Behavior
นิเวศวิทยากับการทองเที่ยว
Ecology and Tourism
ชีววิทยาของมลพิษ
Pollution Biology

3(2-3-6)

243442

3(3-0-6)

243443

3(2-3-6)

243452
243453

3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(2-3-6)

ชลธีวิทยา
3(2-3-6)
Limnology
ชีววิทยาสิ่งแวดลอมและภูมิ
3(2-3-6)
ปญญาทองถิ่น
Environmental Biology and Local Wisdom

3(3-0-6)

กลุมวิชาเทคนิคทางชีววิทยาเบื้องตน
การวาดภาพและถายภาพทาง
3(1-4-4)
วิทยาศาสตร
Drawing and Photography in Science
เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-6)
Biological Techniques
กลุมวิชาชีววิทยาประยุกต
การเลี้ยงผึ้ง
Apiculture
แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects

ชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Biology
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
DNA Technology

243462
243463

3(2–3-6)

243473

3(2–3-6)

243474

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
Introductory Biotechnology
หัวขอปจจุบันทางชีววิทยา
Current Topics in Biology

3(2-3-6)

การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture

3(3-0-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

:
:
:
:

ชื่อยอ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
Master of Science (Environmental Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
M.S. (Environmental Science)

โครงสรางหลักสูตร
รายการ
1. งานรายวิชา (Course Work) ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก
2. วิทยานิพนธ
3. การศึกษาคนควาดวยตนเอง
4. รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
26
32
26
32
17
17
9
15
38
12
6
(3)
(3)
(3)
38(3)
38(3)
38(3)

รายวิชา

282781

146700

กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
38 หนวยกิต
Thesis
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเขมสําหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จํานวน

38

หนวยกิต

จํานวน

3

หนวยกิต
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282711

282712

282713

282721

282722
282723
282724

282725

282726

กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 และแผน ข
หมวดวิชาเฉพาะดาน ประกอบดวย
วิชาเอกบังคับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
282714
สิ่งแวดลอม
Environmental Science and Technology
เทคนิคการวิเคราะหทาง
3(2-3-6)
282715
สิ่งแวดลอม
Environmental Analytical Techniques
282716
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6)
และเทคโนโลยี
282717
Research Methodology in Science and
Technology
วิชาเอกเลือก
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
วิชาเอกเลือกที่เปดใหนิสิตเลือกศึกษามี ดังตอไปนี้
มลพิษทางน้ําและเทคโนโลยี
3(2-3-6) 282728
การบําบัด
Water Pollution and Treatment Technology
282729
การควบคุมมลพิษอากาศและเสียง 3(2-3-6)
Air Pollution and Noise Control
มลพิษทางดินและการฟนฟู
3(2-3-6) 282730
Soil Pollution and Reclamation
การจัดการมูลฝอยและของเสีย
3(2-3-6)
อันตราย
Solid and Hazardous Waste Management
282731
สารเคมีทางการเกษตรและการ
3(2-3-6)
จัดการ
Agrochemical and Management
282732
นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-3-6)
Environmental Ecology

จํานวน
17
หนวยกิต
การประเมินผลกระทบ
3(2-3-6)
สิ่งแวดลอมขั้นสูง
Advance Environmental Impact Assessment
ธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม
3(2-3-6)
Environmental Green Business
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II

จํานวน
จํานวน

9
15

หนวยกิต
หนวยกิต

สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาสุขภาพ 3(3-0-6)
Environment and Health Development
กฎหมายและเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอม
Environmental Law and Economics
ภูมสิ ารสนเทศศาสตรเพื่อ
3(2-3-6)
การจัดการสิ่งแวดลอม
Geographical Information for Environmental
Management
การสื่อสารประเด็น
3(2-3-6)
สาธารณะสิ่งแวดลอม
Environmental Public Issue Communication
ภูมิปญญาสุนทรียสิ่งแวดลอม 3(2-3-6)
Wisdoms Environmental Aesthetics
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282727

แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม
Environmental Modeling

3(2-3-6)

282733

สถานการณสิ่งแวดลอมโลก
และการเปลี่ยนแปลงสังคม

3(2-3-6)

Global Environmental Situation and Social Change

282781

146700

กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ก แบบ ก2
วิชาวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
รายวิชาบังคับ ไมนับหนวยกิต
สําหรับการศึกษา แผน ก แบบ ก1 ก2 และ แผน ข
ภาษาอังกฤษแบบเขมสําหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จํานวน

12

หนวยกิต

จํานวน

3

หนวยกิต

แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001103
001111
241111
242104
243101
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
กลุมวิชาพลานามัย
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(0-2-1)
หนวยกิต

001112
005171
005173
241112
242105
243102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
คณิตศาสตร 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิน่ *
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการดําเนินชีวิต
242141 เคมีอินทรีย
243103 ชีววิทยา 3
244103 ฟสิกสเบื้องตน
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
20
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
003134

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หนวยกิต

243212
243251
365215
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีววิทยาของเซลล
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีท่วั ไป
วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
18

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
146111
243341
247111
361201
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
พันธุศาสตร
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
17

3(3-0-6)

146200

4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หนวยกิต

243301
243321
243331
243xxx
243xxx
243xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
วิวัฒนาการ
สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
21

243xxx
xxxxxx
รวม

ภาคฤดูรอน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
243401
243491
243492
รวม

ภาคการศึกษาตน
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
สัมมนา
การศึกษาอิสระ
11

4(3-3-8)
1(0-2-1)
6 หนวยกิต
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปริญญาโท)
282711 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม
282712 เทคนิคการวิเคราะหทาง
สิ่งแวดลอม
282715 ธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม
282713 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวม
12

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต

ภาคฤดูรอน
(รายวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปริญญาโท)
146700 ภาษาอังกฤษแบบเขมสําหรับ 3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ไมนับหนวยกิต)
2827xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
2827xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
รวม
6(3)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 5
ภาคการศึกษาตน
ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปริญญาโท)
(รายวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ปริญญาโท)
282714 การประเมินผลกระทบทาง
3(2-3-6) 282717 สัมมนา 2
1(0-2-1)
สิ่งแวดลอมขั้นสูง
282781 วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต
282716 สัมมนา 1
1(0-2-1)
รวม
7
หนวยกิต
2827xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
282781 วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต
รวม
13
หนวยกิต

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
School of Medical Science
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้
ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยวัตถุประสงค์หลักในการ
จั ด ตั้ ง คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการตามแผนพั ฒ นาสาธารณสุ ข และ
แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจน
เพื่อจัดการเรียนการสอน ในระดับพื้นฐานทางการแพทย์ (PreClinic) และวิทยาศาสตร์ พืน้ ฐานในระดับปริญญาตรี ให้แก่นิสิต
ในกลุ่มวิท ยาศาสตร์สุขภาพได้แก่คณะเภสั ชศาสตร์ พยาบาล
ศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุข ศาสตร์ และนิ สิต ในกลุ่ ม
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ แ ก่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตร์ท รั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมุ่งที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถทางด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
ในปีก ารศึ กษา 2550 คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ได้
จัดทารายงานการประเมินตนเอง ภายใต้เกณฑ์การประเมินตาม
ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพของ สมศ. หลั ง จากคณะกรรมการตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในได้ เ ยี่ ย มส ารวจและเข้ า
ประเมินผลการดาเนินงานของคณะ ผู้ประเมินได้รายงานถึง จุด
แข็ง จุดอ่อ น ของคณะวิท ยาศาสตร์การแพทย์หลังจากได้รับ
รายงานแล้ ว คณาจารย์ ไ ด้ ร่ ว มกั น ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ผ ลการ
ประเมิ น และทบทวนผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาที่ ยั ง ขาด
แผนงานที่ เ ป็ น รู ป ธรรม ในการนี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานใน
อนาคตเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ ปณิ ธ าน
วิ สั ย ทั ศ น์ และครอบคลุ ม พั น ธกิ จ ทั้ ง 4 ด้ า นของคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้
เป็นกรอบในการดาเนินงาน ในเบื้องต้นมีเป้าหมายระยะสั้น คือ
5 ปี (พ.ศ. 2552–2556) ให้ ส อดรั บ กั บ พั น ธกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาศัยการระดมความคิดของคณาจารย์ ใน
คณะ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ค ณะ และให้ ค ณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
School of Energy and Environment
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
วิท ยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อ ม เป็นหน่วยงานหนึ่งใน
สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในวั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ.

2550 นั บ เป็ น คณะที่ 12 ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา วิ ท ยาลั ย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้ อ ม ปัจจุ บัน เปิด สอนหลัก สูตรในระดั บ ปริ ญญาตรี 2
หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
1.
2.
4.
5.
6.
7.

นักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์, นักวิเคราะห์และออกแบบ
นักวางแผนและกาหนดนโยบาย
นักออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน
ผู้ควบคุมจัดการด้านมลพิษ, ผู้ประเมินความเสี่ยง
และอื่นๆ

สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1758, 1733-5
โทรสาร 0-5446-6663, 0-5446-6704

E-mail : medsci.up@gmail.com
: seen@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
Bachelor of Science (Microbiology)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
B.Sc. (Microbiology)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวน
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

127
30
21

003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

1(0-2-1)

004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการด้าเนินชีวิต
Living Management

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

แบดบินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
กลุ่มสังคมศาสตร์
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community

002124
002125
002126

003133
003135

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจ้าวัน
Arts in Daily Life

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

241111
242103

146200

122140
242120

361201

กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์ส้าหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

จานวนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ยาและสารเคมีในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
3(3-0-6)
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
244103
General and Organic Chemistry

จานวน
จานวน
จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

จานวน
20
ชีวสถิติ
Biostatistics
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
จานวน
วิทยาภูมิคุ้มกัน
Immunology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

3(3-0-6)

247111
361301

3(3-0-6)
365215
4(3-3-8)

4(3-3-8)

361351

91
35
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)

56
41

3(2-3-6)
4(3-3-8)

792 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

361202
361221
361281

361302
361303
361311
361331

361304
361305
361306
361341
361352

ราวิทยา
3(2-3-6)
Mycology
ระบบการจัดจ้าแนกแบคทีเรีย
3(2-3-6)
Systematic Bacteriology
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ
3(2-3-6)
จัดการห้องปฏิบัติการ
Scientific Instrumentation and Laboratory
Management
ไวรัสวิทยา
3(2-3-6)
Virology
ปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Parasitology
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Genetics
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ
4(3-3-8)
จุลินทรีย์
Microbial Physiology and Ecology
วิชาเอกเลือก
ชีววิทยาของเห็ด
Biology of Mushroom
ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์
Yeast and Yeast Technology
สาหร่ายวิทยา
Phycology
จุลชีววิทยาการเกษตร
Agricultural Microbiology
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
Medical Bacteriology

361401

ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
2(1-3-4)
Introduction to Bioinformatics
361491 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
3(0-6-3)
Special Problem in Microbiology
361492 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
361493 ฝึกงาน *
6 หน่วยกิต
Professional Training
361494 สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต
Co – operative Education
361495 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(2-3-6)

361371

3(2-3-6)

361441

3(2-3-6)

361451

3(2-3-6)

361452

3(2-3-6)

361471

จานวนไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
จุลชีววิทยาอาหาร
3(2-3-6)
Food Microbiology
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3(2-3-6)
Sanitation Microbiology
โรคติดเชือ้ อุบัติใหม่และอุบัติซ้า
3(3-0-6)
Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Microbiology

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
.
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ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

:
:
:
:

ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
M.S. (Environmental Science)

โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
26
32
26
32
17
17
9
15
38
12
6
(3)
(3)
(3)
38(3)
38(3)
38(3)

รายวิชา

282781

146700

กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
38 หน่วยกิต
Thesis
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มส้าหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จานวน

38

หน่วยกิต

จานวน

3

หน่วยกิต

794 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

282711

282712

282713

282721

282722
282723
282724

282725

282726
282727

กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 และแผน ข
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย
วิชาเอกบังคับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
282714
สิ่งแวดล้อม
Environmental Science and Technology
เทคนิคการวิเคราะห์ทาง
3(2-3-6)
282715
สิ่งแวดล้อม
Environmental Analytical Techniques
282716
ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
และเทคโนโลยี
282717
Research Methodology in Science and
Technology
วิชาเอกเลือก
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
วิชาเอกเลือกที่เปิดให้นิสิตเลือกศึกษามี ดังต่อไปนี้
มลพิษทางน้้าและเทคโนโลยี
3(2-3-6) 282728
การบ้าบัด
Water Pollution and Treatment Technology
282729
การควบคุมมลพิษอากาศและเสียง 3(2-3-6)
Air Pollution and Noise Control
มลพิษทางดินและการฟื้นฟู
3(2-3-6) 282730
Soil Pollution and Reclamation
การจัดการมูลฝอยและของเสีย
3(2-3-6)
อันตราย
Solid and Hazardous Waste Management
282731
สารเคมีทางการเกษตรและการ
3(2-3-6)
จัดการ
Agrochemical and Management
282732
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Ecology
282733
แบบจ้าลองทางสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Modeling

จานวน
17
หน่วยกิต
การประเมินผลกระทบ
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อมขัน้ สูง
Advance Environmental Impact Assessment
ธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Green Business
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า

9
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสุขภาพ 3(3-0-6)
Environment and Health Development
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Law and Economics
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อ
3(2-3-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Geographical Information for Environmental
Management
การสื่อสารประเด็น
3(2-3-6)
สาธารณะสิ่งแวดล้อม
Environmental Public Issue Communication
ภูมิปัญญาสุนทรียสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
Wisdoms Environmental Aesthetics
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก
3(2-3-6)
และการเปลี่ยนแปลงสังคม
Global Environmental Situation and Social Change
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282781

146700

กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ก แบบ ก2
วิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
รายวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
สาหรับการศึกษา แผน ก แบบ ก1 ก2 และ แผน ข
ภาษาอังกฤษแบบเข้มส้าหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จานวน

12

หน่วยกิต

จานวน

3

หน่วยกิต

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001172 การจัดการการด้าเนินชีวิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
241111 คณิตศาสตร์ 1
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

001112
005171
005173
243101
244103
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
146200
361201
365215
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
จุลชีววิทยาทั่วไป
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
17

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

xxxxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ราวิทยา
ระบบการจัดจ้าแนกแบคทีเรีย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการ
จัดการห้องปฏิบัติการ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเลือกเสรี

รวม

19

242120
361202
361221
361281

4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
122140
247111
361301
361331
361351
361xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ธุรกิจเบื้องต้น
ชีวสถิติ
ระเบียบวิธวี ิจัย
สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ
จุลินทรีย์
วิทยาภูมิคุ้มกัน
วิชาเอกเลือก
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(x-x-x)

361302
361303
361311
361xxx
361xxx
361491
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ไวรัสวิทยา
ปรสิตวิทยา
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
18

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(0-6-3)
หน่วยกิต

361xxx
361xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
9

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
361401
361492
361495
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
สัมมนา
การศึกษาอิสระ
9

2(1-3-4)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
282711 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
282712 เทคนิคการวิเคราะห์ทาง
สิ่งแวดล้อม
282713 ระเบียบวิธวี ิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
282715 ธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
รวม
12

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส้าหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต)
2827xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
2827xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
รวม
6(3)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
282714 การประเมินผลกระทบทาง
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อมขัน้ สูง
282716 สัมมนา 1
1(0-2-1)
2827xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
282781 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
13
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
282717 สัมมนา 2
1(0-2-1)
282781 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
7
หน่วยกิต
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ตอนที่ 4
คำอธิบำยรำยวิชำ
Course Description
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001103

ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
ทักษะการใช๎ภาษาไทย ทั้งในด๎านการฟัง การ
อําน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร โดยเน๎นทักษะ
การเขียนเป็นสําคัญ
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อํ า น เขี ย นภาษาอั ง กฤษ
และไวยากรณ๑ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในปริบททาง
วิชาการและปริบทอื่นๆ
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
ทัก ษะการฟั ง พู ด อํ า น เขีย น ภาษาอั งกฤษ
และไวยากรณ๑ระดับซับซ๎อน เพื่อการสื่อสาร ในปริบท
ทางวิชาการและปริบทอื่นๆ
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ทักษะภาษาอั งกฤษ เน๎ นทั กษะการอํ านและ
การเขียนงานวิชาการ การศึกษาค๎นคว๎าวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
สาขาของผูเ๎ รียน
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค๎นคว๎า
3(3-0-6)
Information Sciences for Study and
Research
ความหมาย ความสําคั ญและประเภทของ
แหลํงสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การเข๎าถึง
สารสนเทศตํางๆ การสืบค๎นสารสนเทศด๎วยคอมพิวเตอร๑
บริการฐานข๎อมูล การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก
การสั ง เคราะห๑แ ละการนํ าเสนอสารสนเทศ ตลอดจน
เสริ ม สร๎ า งให๎ ผู๎ เ รี ย นมี เ จตคติ ท่ี ดี แ ละมี นิ สั ย ในการใฝุ ห า
ความรู๎
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ความรู๎ พื้น ฐานเกี่ย วกั บ ปรั ชญาและแนวคิ ด
โลกทั ศ น๑ ชี ว ทั ศ น๑ ปรั ชญาชี วิ ต และวิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต
ประสบการณ๑อันทรงคุณคํา ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่สํงผลตํอ

ความสําเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู๎มีชื่อเสียง เพื่อ
ประยุ กต๑ ใช๎ ใ นการสร๎ า งสรรค๑ พั ฒนาชี วิต ที่ มีคุ ณภาพ มี
ประโยชน๑ และคุณคําตํอสังคม
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
ความรู๎ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ภาษา สั ง คมแล ะ
วัฒ นธรรมไทย ความสั ม พัน ธ๑ร ะหวํ า งภาษาที่ มีตํ อ สัง คม
และวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษา อันเนื่องมาจากปัจจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรม
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6)
Thai Performing Arts
ลั ก ษณะและคุ ณ คํ า ของนาฏศิ ล ป์ ไ ทยแบบ
มาตรฐานและแบบพื้นบ๎านเพื่อให๎เกิดสุนทรียะในการชม
นาฏศิลป์ไทยประเภทตํางๆ
002125 ดุริยางควิจักขณ์
3(3-0-6
Music Appreciation
ลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องค๑ประกอบ
ทางด๎ านดนตรี บทเพลง คี ตกวี สุ น ทรี ย ศาสตร๑ ท างด๎ า น
ดนตรีไทย และตะวันตก ลั กษณะและบทเพลงที่ใช๎ในการ
แสดงดนตรี มารยาทในการเข๎าฟังดนตรี การวิจารณ๑และ
อภิ ป รายจากการฟั ง และชมการแสดงดนตรี รวมทั้ ง
บทบาทของดนตรีไทย และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแตํอดีต
จนถึงปัจจุบัน
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
ก า ร รั บ รู๎ ท า ง ด๎ า น ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ
ส ถาปั ต ย กรรม เพื่ อ ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
ประกอบด๎วย ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ๑
การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถําย ภาพเคลื่อนไหว การ
ออกแบบการสื่อสาร รวมทั้ งความรู๎ ทางสถาปัตยกรรม
ด๎ า น การประหยั ด พลั ง งาน คติ ค วามเชื่ อ ตํ า งๆ อั น จะ
นํ า ไปสูํ ก ารเห็ น คุ ณ คํ า ของรสนิ ย มและสุ น ทรี ย๑ ใ นการ
ดํารงชีวิตที่สัมพันธ๑กับบริบทตํางๆ ทัง้ ของไทยและสากล

3
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003131

กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ความรู๎ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ระบบกฎหมายและ
ประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ ขั้นพื้นฐาน
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายแพํ ง และพาณิ ช ย๑ กฎหมาย
อาญา กฎหมายทรัพย๑สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น
กฎหมายเพื่ อ การอนุ รั ก ษ๑ สิ่ ง แวดล๎ อ มและภู มิ ปั ญ ญา
ท๎องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับสถานการณ๑ปัจจุบัน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต
003132 ไทยและประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งรั ฐ ไทยกั บ สั ง คมโลก
ภายใต๎ ก ารเปลี่ ย นแปลงในชํ ว งเวลาตํ า งๆ ตั้ ง แตํ กํ อ น
สมัยใหมํจนถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทยบนเวที
โลกและแนวโน๎มในอนาคต
003133 วิถไี ทย วิถที ัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสําคัญของวิถีไทย วิถีทัศน๑
พัฒ นาการของวิ ถี ไ ทยสูํ ปั จ จุ บั น ลั ก ษณะเฉพาะและอั ต
ลักษณ๑ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่
เกี่ยวกับวิถีไทย การดํารงความเป็นไทยในโลกปัจจุบัน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
อารยธรรมในยุคตํางๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญาท๎ องถิ่น และ
การอนุรักษ๑ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6)
Politics Economy and Society
ความหมายและความสัมพั นธ๑ข องการเมือ ง
เศรษฐกิ จ สั ง คม พั ฒ นาการเมื อ งไทยและระดั บ สากล
การเมื อ งและการปรั บ ตั ว ของประเทศพั ฒ นาและกํ า ลั ง
พัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน๑กับ
การเมือง เศรษฐกิจ และสั งคม ความสัม พันธ๑ ของระบบ
โลกกับประเทศไทย

003136

พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร๑ โ บราณคดี
พลวั ต ทางสั ง คม การเมื อ งการปกครอง เศรษฐกิ จ และ
วั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด พะเยาตั้ ง แตํ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
ปัจจัยที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห๑แนวโน๎ม
การพัฒนาด๎านตํางๆ ในอนาคต ภายใต๎บริบทโลกาภิวัตน๑
และประชาคมอาเซียน
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การ
เสริ ม สร๎ า งสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ กี ฬ ากอล๑ ฟ
การฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต๎ น และกฎกติ ก ามารยาทของกี ฬ า
กอล๑ฟ
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความสําคัญ
ความหมาย ทฤษฎีการเลํน เทคนิ คการเป็นผู๎ นํา การฝึ ก
กิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการ
ใช๎ เครื่อ งอํา นวยความสะดวก อุ ปกรณ๑ รวมถึ ง ความคิ ด
สร๎างสรรค๑ อีกทัง้ สํงเสริมการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ ของการ
บริ ห ารกาย หลั ก การออกกํ าลั ง กาย กิ จ กรรมการสร๎ า ง
สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
004153 กิจกรรมเข๎าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การ
เคลื่อนไหวเบือ้ งต๎น ทําเต๎นรําพื้นเมือง และวัฒนธรรมการ
เต๎นรําของนานาชาติ
004154 วํายน้า
1(0-2-1)
Swimming
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การ
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวํายน้ํา การฝึก
ทักษะเบื้องต๎น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวํายน้ํา
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004155

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การ
เคลื่อนไหวเบื้องต๎น รูปแบบการเต๎นรําสากลและมารยาท
ของการเต๎นรําสากล
004156 ตะกร๎อ
1(0-2-1)
Takraw
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การ
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬาตะกร๎อการ
ฝึกทักษะเบื้องต๎น และกฎกติกามารยาทของกีฬาตะกร๎อ
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ความหมาย ขอบขํ า ยและความสํ า คั ญ ของ
กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบตํางๆ ตลอดจนสามารถนํา
กิจ กรรมนัน ทนาการไปประยุก ต๑ ใช๎ ใ ห๎เ หมาะสมและเกิ ด
ประโยชน๑
004158 ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญการ
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอฟท๑บอลการ
ฝึกทักษะเบื้องต๎น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาซอฟท๑บอล
004159 เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การ
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทนนิสการฝึก
ทักษะเบื้องต๎น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
004160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การ
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา เทเบิลเทนนิส
การฝึกทักษะเบื้องต๎นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเท
เบิลเทนนิส
004161 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การ
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายสําหรับบาสเกตบอล การ

ฝึ ก ทั ก ษ ะ เ บื้ อ ง ต๎ น ก ฎ ก ติ ก า ม า ร ย า ท ข อ ง กี ฬ า
บาสเกตบอล
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การ
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาแบดมินตัน การ
ฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต๎ น และกฎกติ ก า มารยาทของกี ฬ า
แบดมินตัน
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การ
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาฟุตบอล การ
ฝึกทักษะเบื้องต๎น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การ
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายสําหรับวอลเลย๑บอล การ
ฝึ ก ทั ก ษ ะ เ บื้ อ ง ต๎ น ก ฎ ก ติ ก า ม า ร ย า ท ข อ ง กี ฬ า
วอลเลย๑บอล
004165 ศิลปะการตํอสู๎ปูองกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การ
เสริ ม สร๎ า งสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ ศิ ล ปะการตํ อ สู๎
ปูองกัน ตัว ทั กษะเบื้อ งต๎ นของศิล ปะการตํ อสู๎ ปูอ งกั นตั ว
กฎหมายสําหรับการปูองกันตัวและกฎกติกามารยาทของ
ศิลปะการตํอสู๎ปูองกันตัว
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
แนวคิ ดเกี่ย วกั บ การเกิด พฤติ กรรม พื้ นฐาน
ทางชี ว ภาพของพฤติ ก รรมและประเภทของพฤติ ก รรม
ความรู๎สึกและการรับรู๎ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู๎
และความจํ า การคิ ด และภาษา เชาว๑ ปั ญ ญาและการ
ยกระดั บ เชาว๑ปั ญ ญา การจัด การอารมณ๑แ ละการสร๎ า ง
แรงจู ง ใจ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย๑ท างสั ง คม พฤติ ก รรมอปกติ
และการวิ เ คราะห๑ ก รณี ศึ ก ษาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย๑ เ พื่ อ การ
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน
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005171

ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจเชิ ง บู ร ณาการเกี่ ย วกั บ
วงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย๑ วัยรุํน
และสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
การสํงเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ
สิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การปูองกันตัวจากอุบัติภัย
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาท หน๎ า ที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลในครอบครั ว และสั ง คม
การปรั บ ตั ว เข๎ า กั บ การเปลี่ ยนแปลงของสั ง คมโลก การ
ติดตํอสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย๎ง การคิดแก๎ปัญหา
อยํางสร๎างสรรค๑ เศรษฐศาสตร๑กับการดําเนินชีวิ ตที่ดี และ
คุณธรรมจริยธรรม
005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก
การฝึกทักษะการทํางานเป็นทีมที่เน๎นการเป็นผู๎นําและเป็น
ผู๎ ต ามที่ ดี การพั ฒ นาบุ ค คลให๎ มี จิ ต สาธารณะและการ
พัฒนาคุณสมบัติด๎านอื่นๆ ของบุคคล
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสั มพั นธ๑ ระหวํ างมนุษ ย๑กั บสิ่ งแวดล๎อ ม
สาเหตุ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล๎ อ ม ผลของการเปลี่ ย นแปลง
ประชากรมนุษย๑ และสิ่งแวดล๎อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล๎อม
ทั้ ง ในระดั บ ท๎ อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศ และระดั บ โลก การ
เปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศโลก อุ บั ติ ภั ย ธรรมชาติ แ ละการ
รับมือ การพัฒนากับสิ่งแวดล๎อม การปลูกจิตสํานึก การ
สร๎ า งความตระหนั ก และการมี สํ ว นรํ ว มในการจั ด การ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน

006141

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน 3(2-2-5)
Introduction to Computer Information
Science
ระบบคอมพิ ว เตอร๑ ฮาร๑ ด แวร๑ ซอฟต๑ แ วร๑
ระบบปฏิบัติการ เครือขํายคอมพิวเตอร๑ อินเตอร๑เน็ตและ
การประยุ ก ต๑ ใช๎ ง าน ระบบสํ า นั ก งานอั ต โนมั ติ ระบบ
จํานวนและการแทนข๎ อมูล การจัด การข๎อ มูล และระบบ
ฐานข๎ อ มู ล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิ ว เตอร๑ การ
พั ฒ นาโปรแกรม ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ๑ ระบบเทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศ
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information
Age
การประยุกต๑ใช๎วิชาคณิตศาสตร๑เพื่อใช๎จริงกับ
ชีวิต ประจํา วัน เชํน การเงินการธนาคาร การประกั นภั ย
การตัดสิ นใจทางธุรกิ จ และการรวบรวมข๎ อมูล ทางสถิ ติ
เพื่อการสํารวจและการตัดสินใจเบื้องต๎น
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรู๎ ข องยาและเคมี ภั ณ ฑ๑ เครื่ อ งสํ า อาง
อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวข๎อง
กั บสุ ขภาพ ตลอดจนการเลื อกใช๎ และจั ดการเพื่ อ ให๎ เกิ ด
ความปลอดภัยกับสุขภาพ และสิ่งแวดล๎อม
006144 อาหารและวิถชี ีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
บทบาทและความสํ า คั ญ ของอาหารใน
ชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในภู มิ ภ าคตํ า งๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึ ง
อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมตํ า งประเทศตํ อ พฤติ ก รรมการ
บริโภคของไทย เอกลักษณ๑และภูมิปัญญาด๎านอาหารของ
ไทย การเลื อ กอาหารที่ เ หมาะสมตํ อความต๎ อ งการของ
รํางกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ข๎อมูลประกอบการพิจารณา
เ ลื อ ก ซื้ อ อ า ห า ร แ ล ะ อ า ห า ร แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน๑
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006145

พลังงานและเทคโนโลยีใกล๎ตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology around Us
ความรู๎พื้ น ฐานด๎ า นพลั ง งานและเทคโนโลยี
การอนุ รั ก ษ๑ พ ลั ง งาน การใช๎ พ ลั ง งาน อยํ า งฉล าด
ผลกระทบของการใช๎พลังงานที่มีผลตํอสิ่งแวดล๎อม ที่มา
ของพลังงานไฟฟูา และพลังงานอื่นๆ และการใช๎พลังงาน
อยํางถูกต๎อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการทํางานและ
การเลื อ กใช๎ ร ะบบปรั บ อากาศ รถยนต๑ เทคโนโลยี
สารสนเทศพื้น ฐาน การใช๎ พ ลั งงานในอนาคต การผลิ ต
ไฟฟูาจากพลังงานนิวเคลียร๑ เทคโนโลยีสําหรับรถยนต๑ใน
อนาคต ระบบขนสํงมวลชน การเตรียมความพร๎อมสําหรับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกใช๎อยําง
เหมาะสม
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
Science in Daily Life
บ ท บ า ท ข อ ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร๑ ชี ว ภ า พ
วิทยาศาสตร๑กายภาพ และวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยี บูรณา
การความรู๎ ท างด๎ า นวิ ท ยาศาสตร๑ ข องโลกทั้ ง ระบบที่
เกี่ยวข๎องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล๎อม สารเคมี พลังงานและ
ไฟฟูา การสื่อ สารและคมนาคม อุ ตุนิ ยมวิท ยา โลกและ
อวกาศ รวมถึงการประยุกต๑ใช๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
ในชีวิตประจําวัน
100001 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
Introduction to Law
ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย
ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และลําดับ
ศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดตํางๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและ
การกระทํ า การจั ด ทํ า กฎหมาย ลายลั ก ษณ๑ อั ก ษร
สาระสํ า คั ญ ของกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย
ปกครอง สาระสํ า คั ญ ของกฎหมายแพํ ง และพาณิ ช ย๑
กระบวนการยุติธรรมทางแพํง สาระสําคัญของกฎหมาย
อาญา กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา กฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจําวัน

100002

กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Criminal Law for Political Scientist
บทนิย ามในประมวลกฎหมายอาญา การใช๎
กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัย ความรับผิด
ในทางอาญา ตัวการและผูส๎ นับสนุน อายุความ บทบัญญัติ
ที่ใช๎แกํความผิดลหุโทษ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหํง
ราชอาณาจั กร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุ ข ของ
ประชาชน การปลอมและการแปลงเอกสาร ชี วิ ต และ
รํางกาย เสรีภาพและชื่อเสียง และความผิดเกี่ยวกับทรัพย๑
100003 กฎหมายแพํงและพาณิชย์สาหรับนัก
รัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Civil and Commercial Law for Political
Scientist
หลั ก พื้ น ฐานของกฎหมายแพํ ง และพาณิ ช ย๑
ตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑ตั้งแตํ บรรพ 1-6
วําด๎วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย๑ นิติกรรม สัญญา หนี้ ยืม
ฝาก ทรัพ ย๑ ค้ํ าประกัน จํานอง จํ านํา ประกันภั ย ตั๋ วเงิ น
หุ๎นสํวนและบริษัท ครอบครัว และมรดก
100004 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งกฎหมายกั บ ธุ ร กิ จ
ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งผู๎ เ ป็ น หุ๎ น สํ ว น ความรั บ ผิ ด ตํ อ
บุคคลภายนอก หลักทั่ว ไปในประมวลกฎหมายแพํงและ
พาณิ ช ย๑ เอกเทศสั ญ ญารวมทั้ ง สั ญ ญาทางธุ ร กิ จ และ
กฎหมายสําคัญ อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง กฎหมายทรัพย๑ สินทาง
ปัญญา กฎหมายพาณิชย๑อิเล็กทรอนิคส๑ กฎหมายแรงงาน
และกฎหมายภาษีอากร
100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน 3(2-2-5)
Laws and Ethics for Mass
Communication
กฎหมาย ระเบี ย บ ข๎ อ บั ง คั บ และประกาศ
ตํ า งๆ เกี่ ย วกั บ สื่ อ สารมวลชน สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการ
เสนอขํ า วสาร การแสดงความคิ ด เห็ น วิ พ ากษ๑ วิ จ ารณ๑
ความรั บ ผิด ชอบตํ อ หน๎ า ที่แ ละสัง คม การละเมิ ด ที่ทํ า ให๎
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ผูอ๎ ื่นเสียหายเสียชื่อเสียง กฎหมายที่เกี่ยวกับจริยธรรมของ
นั ก สื่ อ สารมวลชน การควบคุ ม สื่ อ สารมวลชน และ
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ๑ในประเทศไทยและกฎหมายเกี่ยว
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ จรรยาบรรณ
ของผู๎ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎อง
100006 กฎหมายและจริยธรรมด๎านการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Laws and Ethics of Communication and
Information Technology
กฎหมาย ระเบี ย บ ข๎ อ บั ง คั บ และประกาศ
ตํ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ สื่ อ มวลชน สิ ท ธิ เสรี ภ าพในการเสนอ
ขํา วสาร การแสดงความคิ ด เห็ น วิ พ ากษ๑ วิ จารณ๑ ความ
รั บ ผิ ด ชอบตํ อ หน๎ า ที่ แ ละตํ อ สั ง คมของนั ก นิ เ ทศศาสตร๑
กฎหมายตํ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การใช๎ ค อมพิ ว เตอร๑ และ
ข๎อมู ลขํา วสารผํ านเครื อขํา ยอิ นเทอร๑ เน็ต และเทคโนโลยี
ใหมํๆ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร๑ การละเมิ ดลิขสิทธิ์
การคุ๎ ม ครองฐานข๎ อ มู ล การคุ๎ ม ครองความเป็ น สํ ว นตั ว
การหมิ่นประมาท กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส๑ ตลอด
จนศึกษานโยบายของรัฐในการควบคุมการติดตํอสื่อสาร
และเสรีภาพในการติดตํอสื่อสารรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง
100100 กฎหมายแพํง หลักทั่วไป
3(3-0-6)
Civil Law : General Principles
ความหมาย บํอ เกิด ที่ม า และวิวัฒ นาการของกฎหมาย
แพํ ง และกฎหมายเอกชน ประเภทและลํ า ดั บ ศั ก ดิ์ ข อง
กฎหมาย การใช๎ การตี ค วาม และการอุ ด ชํ อ งวํ า งของ
กฎหมาย สิ ท ธิ แ ละผู๎ ท รงสิ ท ธิ ใ นกฎหมายแพํ ง การ
เปลี่ ย นแปลง การโอนและการระงั บ ซึ่ ง สิ ท ธิ บุ ค คล
ความสามารถของบุคคล และสาระสําคั ญของกฎหมาย
แพํ ง ตามประมวลกฎหมายแพํ ง และพาณิ ช ย๑ บ รรพ 1
ลักษณะ 1-2
100101 กฎหมายมหาชนเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction of Public Law
แนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ ความหมาย
ของกฎหมายมหาชน บํ อ เกิ ด ที่ ม า ลั ก ษณะทั่ ว ไปและ

ประเภทของกฎหมายมหาชน หลักการและนิติวิธีเกี่ยวกับ
กฎหมายมหาชน ทฤษฎีวําด๎วยรัฐกับการจัดโครงสร๎างของ
รัฐ
100102 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
Juristic Act and Contract Law
ความหมาย และลักษณะของนิติก รรม การแสดงเจตนา
ผลของการแส ดงเจตนา โมฆะกรรม โมฆี ย กรรม
ระยะเวลา อายุ ค วามตามประมวลกฎหมายแพํ ง และ
พาณิ ช ย๑ บรรพ 1 ลั ก ษณะ 4 ถึ ง 6 ความหมายและ
ลักษณะของสัญญา การกํอให๎เกิดสัญญา ผลของสัญญา
และความระงับแหํงสัญญา ตามบรรพ 2 ลักษณะ 2 และ
กฎหมายเกี่ยวกับข๎อสัญญาที่ไมํเป็นธรรม
100103 กฎหมายทรัพย์สิน
3(3-0-6)
Property Law
ความหมาย ประเภทของทรัพย๑สิน ตามบรรพ
1 และตามบรรพ 4 แหํงประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑
ทรัพยสิทธิ และบุคคลสิทธิ
100104 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Constitutional Law
ความหมาย วิวัฒนาการ ทฤษฎี แนวความคิด
และหลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการ
การจัดองค๑กรและสถาบันทางการเมือง การใช๎อํานาจรัฐ
และการควบคุมตรวจสอบการใช๎อํานาจรัฐ การคุ๎มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
100200 กฎหมายลักษณะหนี้
3(3-0-6)
Obligations Law
ความหมายของหนี้ บํอเกิดแหํงหนี้ วัตถุแหํง
หนี้ ผลแหํ ง หนี้ ลู ก หนี้ รํ ว ม เจ๎ า หนี้ รํ ว ม การโอนสิ ท ธิ
เรียกร๎อง การระงับแหํงหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพํงและ
พาณิชย๑ บรรพ 2
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100201

กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และ
ลาภมิควรได๎
3(3-0-6)
Wrongful Act, Management of Affairs
Without Mandate and Undue Enrichment
Law
ความรับผิดทางละเมิด คําสินไหมทดแทน นิร
โทษกรรม จั ด การงานนอกสั่ ง และลาภมิ ค วรได๎ ตาม
ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑ บรรพ 2 ลักษณะ 3, 4
และ 5 และความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่
100202 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
3(2-2-5)
Criminal Law : General Principles
หลั ก ทั่ ว ไป ของกฎห มาย อาญ า การใ ช๎
กฎหมายอาญา โทษ และวิธกี ารเพื่อความปลอดภัย ความ
รับผิดในทางอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการ
และผู๎สนับสนุน การกระทําความผิดหลายบทหรือหลาย
กระทง การกระทํ า ความผิ ด อี ก อายุ ค วาม และหลั ก
กฎหมายที่ใช๎ แกํความผิด ลหุโทษ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 1
100203 กฎหมายกู๎ยืม ฝากทรัพย์และหลักประกัน
3(2-2-5)
Loan, Deposit and Security Transactions
Law
หลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ การกู๎ ยื ม ฝากทรั พ ย๑
ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพํงและ
พาณิชย๑ บรรพ 3 และหลักประกันแหํงหนีป้ ระเภทตําง ๆ
100204 เอกเทศสัญญา 1
3(2-2-5)
Specific Contracts I
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน
ให๎ เชํ า ทรั พ ย๑ เชํ า ซื้ อ ตามประมวลกฎหมายแพํ ง และ
พาณิชย๑ บรรพ 3
100205 กฎหมายอาญาภาคความผิด 3(2-2-5)
Criminal Law : Specific Offenses
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะตําง ๆ
ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุ
โทษฐานตํางๆ

100206

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาล
ไทย
2(2-0-4)
Constitution of Courts of Justice and Thai
Judicial System
ประวั ติ ค วา มเป็ นมาข องศ าล ยุ ติ ธรร ม
โครงสร๎างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม ตําแหนํง
และอํานาจของผู๎พิพากษาที่เป็นหัวหน๎าและผู๎ทําการแทน
เขตอํานาจศาล อํานาจของผู๎พิพากษาคนเดียว องค๑คณะผู๎
พิพากษา การจํายสํานวนคดี การเรียกคืนหรือโอนสํานวน
คดี และการขอคืนสํานวนคดีในศาลยุติธรรม
100207 เอกเทศสัญญา 2
2(2-0-4)
Specific Contracts II
กฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนและนายหน๎า ตาม
ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑ บรรพ 3 ลักษณะ 1516 และการจ๎ า งแรงงาน จ๎ า งทํ า ของ และรั บ ขนตาม
ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑ บรรพ 3 ลักษณะ 6-8
100208 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law
หลั ก ทั่ว ไปและลัก ษณะสํ าคั ญ ของกฎหมาย
ปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการทางปกครอง การ
กระทํ า ทางปกครอง คํ า สั่ ง และผลบั ง คั บ ของคํ า สั่ ง ทาง
ปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับ
ทางปกครอง บริการสาธารณะ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง กฎหมายวําด๎วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ๎ า หน๎ า ที่ กฎหมายวํ า ด๎ ว ยระเบี ย บข๎ า ราชการพลเรื อ น
องค๑กรศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง และ
การบังคับคดีปกครอง
100209 กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
Family Law
การหมั้ น การสมรส ความสัม พั น ธ๑ ร ะหวํ า ง
สามีภริยา ทรัพย๑สินระหวํางสามีภริยา ความสมบูรณ๑ของ
การสมรส การสิ้นสุดแหํงการสมรส สิทธิและหน๎าที่ของ
บิดามารดาและบุตร ความปกครอง การรับบุตรบุญธรรม
และคํ า อุ ป การะเลี้ ย งดู ตามประมวลกฎหมายแพํ ง และ
พาณิชย๑ บรรพ 5
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100210

กฎหมายห๎างหุ๎นสํวน และบริษัท 3(3-0-6)
Partnership and Company Law
ความหมาย ของหุ๎ น สํ ว นบริ ษั ท การจด
ทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัท ความเกี่ยวพันระหวํางหุ๎นสํวน การ
เลิก และการชําระบั ญชี ห๎า งหุ๎น สํว น การจดทะเบี ยนห๎า ง
หุ๎นสํวนสามัญ การควบห๎างหุ๎นสํวนจดทะเบียนเข๎าด๎วยกัน
การจั ด ตั้ ง และจดทะเบี ย นห๎ า งหุ๎ น สํ ว นจํ า กั ด การนํ า
บทบัญญัติในห๎างหุ๎นสํวนสามัญมาบังคับใช๎กับห๎างหุ๎นสํวน
จํากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดตั้งบริษัท หุ๎นและผู๎ถือ
หุ๎น กรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญํผู๎ถือหุ๎น เงินปันผลทุน
สํ า รอง เพิ่ ม ทุ น ลดทุ น เลิ ก บริ ษั ท ควบบริ ษั ท การแปร
สภาพห๎ างหุ๎น สํวนจดทะเบียนและห๎า งหุ๎นสํ วนจํา กัดเป็ น
บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑ บรรพ
3 และสาระสํ า คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชน
จํากัด
100300 กฎหมายมรดก
(3-0-6)
Succession Law
ความเป็ น มาและเจตนารมณ๑ ข องกฎหมาย
มรดก ทรัพย๑มรดก และการตกทอดแหํงทรัพย๑มรดก การ
เป็นทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิโดยธรรมใน
การรับ มรดก พิ นั ยกรรม วิธี จั ดการและปั น ทรั พ ย๑ม รดก
อายุ ความมรดก ตามประมวลกฎหมายแพํ งและพาณิ ชย๑
บรรพ 6
100301 ตราสารเปลี่ยนมือ
3(3-0-6)
Negotiable Instruments
กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด หลัก
ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช๎เงิน เช็ค การ
ออกและการสลัก หลั งตั๋ วแลกเงิน การรับรองและอาวั ล
ตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑ บรรพ 3 และตรา
สารเปลี่ ย นมื อ ประเภทตํ า งๆ และความรั บ ผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากการใช๎เช็ค
100302 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง 1 3(2-2-5)
Civil Procedure Law I
หลัก กฎหมายวิธีพิ จารณาความแพํ งวํา ด๎ว ย
บททั่ ว ไป และวิ ธี พิ จ ารณาในศาลชั้ น ต๎ น ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง ภาค 1 และภาค 2

100303

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
Criminal Procedure Law
หลั ก กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟูองคดีอาญา วิธี
พิ จ ารณาในศาลชั้ น ต๎ น อุ ท ธรณ๑ แ ละฎี ก า ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
100304 กฎหมายระหวํางประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
Public International Law
ลั ก ษณะและบํ อ เกิ ด ของกฎหมายระหวํ า ง
ประเทศ ความสัมพั นธ๑ของกฎหมายระหวํางประเทศกั บ
กฎหมายภายใน บุ คคลในกฎหมายระหวํางประเทศ เขต
อํ า นาจของรั ฐ ความคุ๎ ม กั น จากเขตอํ า นาจของรั ฐ
สนธิ สั ญ ญา ความรั บ ผิ ด ในทางระหวํ า งประเทศของรั ฐ
และการระงับข๎อพิพาทในทางระหวํางประเทศโดยสันติ
100305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง 2 3(2-2-5)
Civil Procedure Law II
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง วําด๎วย
อุทธรณ๑ และฎีก า และวิธีก ารชั่วคราวกํอ นพิ พากษาและ
การบั ง คั บ ตามคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํงภาค 3 และ 4
100306 กฎหมายลักษณะพยาน
3(2-2-5)
Evidence Law
ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ๑ ก า ร สื บ
พยานหลักฐานของศาลทัง้ คดีแพํงและคดีอาญา การรับฟัง
หรื อ ไมํ รั บ ฟั ง พยานหลั ก ฐาน พยานบอกเลํ า และพยาน
ความเห็น ข๎อสันนิษฐานของกฎหมายและภาระการพิสูจน๑
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง ภาค 1 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
100307 กฎหมายระหวํางประเทศแผนกคดีบุคคล
3(2-2-5)
Private International Law
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหวําง
ประเทศแผนกคดีบุคคล การจัดสรรเอกชนในทางระหวําง
ประเทศ สถานภาพของเอกชน นิ ติ สั ม พั น ธ๑ ท่ี มี ลั ก ษณะ
ระหวํางประเทศ ทั้งตามกฎหมายเอกชนและมหาชน การ
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แก๎ ก ารขั ด กั น แหํ ง กฎหมาย กระบวนการพิ จ ารณาคดี
ในทางระหวํ างประเทศและการยอมรับ คํา พิพ ากษาของ
ศาลตํางประเทศ
100310 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 1
3(2-2-5)
English for Lawyers I
การใช๎ ภ าษาอั ง กฤษพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ศั พ ท๑
กฎหมาย การอํานและการทําความเข๎าใจเกี่ยวกับเอกสาร
ทางกฎหมายเบื้องต๎น
100311 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย 2
3(2-2-5)
English for Lawyers II
การใช๎ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกฎหมาย การ
เขี ย นเอกสารทางกฎหมาย การรํ า งสั ญ ญา และการ
โต๎ตอบเอกสารทางกฎหมายรูปแบบตํางๆ
100312 กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Law
แนวความคิ ด หลั ก การของการภาษี อ ากร
หลักกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรวําด๎วยภาษี
เงินได๎บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได๎นิติบุคคลภาษี มู ลคําเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
100313 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labour Law
หลั ก กฎหมายแรงงาน วิ วั ฒ นาการของ
กฎหมายแรงงาน สั ญ ญาจ๎ า งแรงงาน กฎหมายวํ า ด๎ ว ย
แรงงานสั ม พั น ธ๑ กฎหมายคุ๎ ม ครองแรงงาน กฎหมาย
เกี่ยวกับเงินทดแทน การระงับข๎อพิพาทแรงงาน
100400 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(2-0-4)
Legal Profession
วิ วั ฒ นาการของวิ ช าชี พ กฎหมาย ความ
รับผิดชอบ จรรยาบรรณ หน๎าที่และงานของนักกฎหมาย
ในหนํ ว ยงานตํ า งๆ มารยาทและวิ นั ย อุ ด มคติ องค๑ ก าร
กํอตั้งและควบคุมผูป๎ ระกอบวิชาชีพตามกฎหมาย

100401

นิติปรัชญา
2(2-0-4)
Legal Philosophy
ประวั ติ แ ละแนวความคิ ด ของนั ก ปรั ช ญา
กฎหมายในสํานักความคิดทางกฎหมายตํางๆ ปรัชญาที่
เป็ น รากฐานของทฤษฎี ก ฎหมาย ความยุ ติ ธ รรม ความ
เสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาตํอการสร๎างและการใช๎
กฎหมาย
100410 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2(2-0-4)
Thai Legal History
ที่มาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายสกุล
ตํางๆ ที่สํา คัญ ที่ม าและวิ วัฒ นาการของระบบกฎหมาย
ไทยนับแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน สภาพของระบบกฎหมายไทย
กํ อ นการปฏิ รู ป ระบบกฎหมาย และอิ ท ธิ พ ลของระบบ
กฎหมายสกุลตํางๆ ของตะวันตกที่มีตํอกฎหมายไทย
100411 วําความและศาลจาลอง
2(1-2-3)
Advocacy and Moot Court
หลักวิชาวําความ การเตรียมคดี การเขียนคํา
ฟูองและคําให๎การ วิธีซักถามพยาน การฝึกปฏิบัติโดยจัด
ขึ้นในรูปศาลจําลอง
100412 ระเบียบวิธีวิจัย
2(1-2-3)
Research Methodology
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย
รูป แบบ หลั ก การและวิ ธี ก ารวิ จั ย ประเภทของการวิ จั ย
การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย การ
อภิปราย การวิเคราะห๑ประเด็นปัญหาสําคัญทางกฎหมาย
เกี่ยวกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
100420 กฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2(1-2-3)
Law on the Conservation of Environment
and Natural Resources
แนวคิด นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับ
การใช๎ ป ระโยชน๑ แ ล ะการอนุ รั ก ษ๑ สิ่ ง แวด ล๎ อ มแล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติตํางๆ การควบคุมและจัดการมลพิษ
ประเภทตํ างๆ ข๎อพิ พาทและการระงับข๎ อพิพาทเกี่ ยวกั บ
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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100421

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2(2-0-4)
Administrative Court and Procedure
ที่ ม า ระบบตํ า งๆ ของศาลปกครอง การ
ควบคุมการใช๎อํานาจของรัฐฝุายปกครองโดยองค๑กรตุลา
การ เขตอํานาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง
และการบังคับคดีปกครอง
100422 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2(2-0-4)
Administrative Procedure Law
หลั ก ทั่ ว ไปทางสารบั ญ ญั ติ หลั ก วิ ธี ส าร
บัญญัติชั้นเจ๎าหน๎าที่ฝุายปกครอง คําสั่งทางปกครอง การ
พิจารณาทางปกครอง อํานาจดุลยพินิจ การอุทธรณ๑คําสั่ง
ทางปกครอง การเพิก ถอนคําสั่งทางปกครอง การขอให๎
พิจารณาใหมํ การบังคับทางปกครอง และคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
100423 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต๎น
2(2-0-4)
Fundamental of Public Economic Law
แนวความคิด วิวัฒนาการ บํอเกิดที่มา และ
หลักการพืน้ ฐานในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ หลักเสรี
นิยม หลักการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ การจัดองค๑กรและ
วิ ธี ก ารแทรกแซงทางเศรษฐกิ จ ของรั ฐ การควบคุ ม
ตรวจสอบการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยองค๑กรตุลาการ
100424 กฎหมายปกครองสํวนท๎องถิ่น 2(2-0-4)
Local Administrative Law
แนวความคิ ด วิวัฒนาการการปกครองสํว น
ท๎ อ งถิ่ น หลั ก การกระจายอํ า นาจทางปกครอง การ
จัดรูปแบบองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภารกิจและการใช๎
อํา นาจ และการควบคุ มตรวจสอบองค๑ กรปกครองสํ ว น
ท๎องถิ่น
100425 สัมมนากฎหมายมหาชน
2(0-4-2)
Seminar on Public Law
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การนํ า เสนอ การอภิ ป ราย การวิ พ ากษ๑วิ จ ารณ๑ป ระเด็ น
สําคัญทางกฎหมายมหาชน

100426

กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2(1-2-3)
Human Rights Law
ความหมายและปรั ช ญาของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
กฎหมายภายในและกฎหมายระหวํางประเทศที่เกี่ยวข๎อง
กั บ การคุ๎ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กลไก วิ ธี ก าร และการ
สํ ง เสริ ม การคุ๎ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทยและ
ระหวํางประเทศ องค๑กรที่ทําหน๎าที่คุ๎มครองและสํงเสริม
สิทธิมนุษยชนทัง้ ภายในประเทศและระหวํางประเทศ
100427 สิทธิขั้นพื้นฐาน
2(2-0-4)
Basic Rights
บํ อ เกิ ด และพั ฒ นาการของสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
ความหมาย และความสํ า คั ญ ของสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานตาม
รัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ขอบเขตในการใช๎
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน กระบวนการในการรั ก ษาและคุ๎ ม ครอง
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
100428 กฎหมายการปกครองสํวนท๎องถิ่นอังกฤษ
2(2-0-4)
English Local Government Law
พั ฒ นาการ แนวคิ ด และโครงสร๎ า งของ
กฎหมายปกครองสํวนท๎องถิ่นอังกฤษ
100429 กฎหมายที่ดิน
2(2-0-4)
Land Law
ความหมายของที่ดิน หลักกฎหมายที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง การ
ควบคุ ม การใช๎ ท่ี ดิ น การจั ด ที่ ดิ น และการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
กําหนดสิทธิ์ในที่ดิน และการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน
100430 กฎหมายภาษีอากรสํวนท๎องถิ่น 2(2-0-4)
Local Taxation Law
ความหมาย ที่มา และหลักกฎหมายภาษี
อากรสํวนท๎องถิ่น การคํานวณและจัดเก็บภาษีอากร การ
ระงับข๎อพิพาททางภาษีอากรที่เกี่ยวกับองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
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100440

กฎหมายล๎มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
2(2-0-4)
Bankruptcy Law and Reorganization Law
วิวั ฒ นาการ ลั ก ษณะและวั ต ถุ ป ระสงค๑ ข อง
กฎหมายล๎ ม ละลาย วิ ธี ก ารจั ด การทรั พ ย๑ สิ น ของลู ก หนี้
บทบาทของเจ๎ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ๑ ท รั พ ย๑ อํ า นาจศาล
กระบวนการพิจารณาคดีล๎มละลาย และการฟื้นฟูกจิ การ
100441 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2(2-0-4)
Securities and Stock Exchange Law
แนวคิดเกี่ย วกับ ตลาดการเงินและตลาดทุ น
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ห ลั ก ท รั พ ย๑ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย๑
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย๑ ตลาดหลักทรัพย๑ การซื้อ
ขายหลั ก ทรั พ ย๑ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย๑ การประกอบธุ ร กิ จ
หลักทรัพย๑ การจัดการกองทุนรวม การกระทําอันไมํเป็น
ธรรมเกี่ย วกั บการซื้ อขายหลั กทรัพ ย๑ การซื้อ หลั กทรัพ ย๑
เพื่อการครอบงํากิจการ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
100442 กฎหมายคุ๎มครองผู๎บริโภค
2(2-0-4)
Consumer Protection Law
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การคุ๎ ม ครองสิ ท ธิ
ประโยชน๑ ของผู๎ บริโ ภค และหลักกฎหมายที่เกี่ ยวกั บการ
คุ๎มครองสิทธิของผู๎บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู๎บริโภค กลไก
และการบั ง คั บ ใช๎ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การคุ๎ ม ครอง
ผูบ๎ ริโภค
100443 กฎหมายอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Law
กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานอุตสาหกรรม
การจัดตั้งโรงงาน การควบคุมโรงงาน กฎหมายการนิคม
อุต สาหกรรม การจดทะเบี ยนเครื่ องจั กร กฎหมายวั ต ถุ
อั น ตราย ขอบเขตของกฎหมายที่ ใ ช๎ ใ นการควบคุ ม การ
ประกอบอุตสาหกรรม การควบคุมสิ่งที่เป็นพิษที่เกิดจาก
การประกอบอุตสาหกรรม
100444 กฎหมายการแขํงขันทางการค๎า 2(2-0-4)
Trade Competition Law
ประวั ติ กฎหมายการแขํ ง ขัน ทางการค๎ า ของ
ไทย รู ป แบบพฤติ ก รรมหรื อ การกระทํ า ที่ มี ผ ลตํ อ การ

แขํงขันทางการค๎าที่ไมํเป็นธรรม มาตรการในการปูองกัน
การผูกขาดทางการค๎าและการขจัดอุปสรรคตํางๆ ตํอการ
แขํ ง ขั น ทางการค๎ า หรื อ ขั ด ขวางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
กระบวนการร๎องเรียนและการดําเนินคดีกับการปฏิบัติทาง
การค๎าที่ไมํเป็นธรรม กฎหมายและนโยบายการแขํงขันทาง
การค๎าของอาเซียนและระหวํางประเทศ
100445 กฎหมายการค๎าระหวํางประเทศ 2(2-0-4)
International Trade Law
วิ วั ฒ นาการและที่ ม าของกฎหมายการค๎ า
ระหวํางประเทศ หลักเกณฑ๑และข๎อตกลงในทางระหวําง
ประเทศที่เกี่ยวกับการค๎าระหวํางประเทศ สัญญาการค๎า
ระหวํ า งประเทศ ซี ไ อเอฟ ซี แ อนด๑ เ อฟ และเอฟโอบี
สัญญาทางการค๎า การรับขน การขนสํง การชํ าระราคา
การประกั นภั ย ข๎อ ตกลงตํา ง ๆ ขององค๑ การการค๎า โลก
ข๎อตกลงวําด๎วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค๎า และ
ความตกลงวําด๎วยสิทธิในทรัพย๑สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ
การค๎ า กระบวนการระงั บ ข๎อ พิ พ าททางการค๎า ระหวํ า ง
ประเทศ และระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นทางการค๎ า ระหวํ า ง
ประเทศ
100446 กฎหมายการลงทุน
2(2-0-4)
Investment Law
หลักกฎหมายระหวํางประเทศและกฎหมาย
ไทยที่เกี่ยวกับการลงทุน นโยบายของประเทศไทยในการ
สํงเสริ มการลงทุน สิ ทธิป ระโยชน๑แ ละกลไกในการสร๎า ง
แรงจูง ใจเพื่ อการลงทุน สนธิ สัญ ญาคุ๎ ม ครองการลงทุ น
องค๑กรที่ทําหน๎าที่สํงเสริมการลงทุน และระงับข๎อพิพาท
การลงทุน
100447 การรํางสัญญาและการเจรจาตํอรอง
2(1-2-3)
Contractual Drafting and Negotiation
หลัก เกณฑ๑และวิธี การยกรํ างนิ ติกรรม และ
สั ญ ญาแบบตํ า งๆ การใช๎ ถ๎ อ ยคํ า ภาษาให๎ ถู ก ต๎ อ งตาม
กฎหมาย การฝึกทักษะและการเตรียมการเจรจาตํอรอง
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100448

กฎหมายภาษีอากรระหวํางประเทศ
2(2-0-4)
International Taxation Law
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ระบบภาษี อ ากรระหวํ า ง
ประเทศ กฎเกณฑ๑ เกี่ย วกับ ภาษีซ๎ อน มาตรการภาษีเพื่ อ
แก๎ ไ ขการจํ า กั ด การประกอบธุ ร กิ จ โดยบรรษั ท ข๎ า มชาติ
การแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา กิ จ การของบรรษั ท ข๎ า มชาติ
เกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินปันผล คําตอบแทนการใช๎สิทธิ การ
โอนกําไรของบริษัทในเครือ ระบบบัญชีและการจํายภาษี
การวางแผนนโยบายเกี่ยวกับสนธิสัญญาภาษีอากร
100449 สัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ 2(0-4-2)
Seminar on Civil and Business Law
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การนํ า เสนอ การอภิ ป ราย การวิ พ ากษ๑วิ จ ารณ๑ป ระเด็ น
สําคัญทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ
100450 กฎหมายประกันภัย
2(2-0-4)
Insurance Law
หลั ก ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายประกั น ภั ย
ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน การ
ประกันภัยค้ําจุนและการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมาย
แพํงและพาณิชย๑ บรรพ 3
100460 กฎหมายองค์การระหวํางประเทศ 2(2-0-4)
International Organization Law
วิวั ฒ นาการและการกํ อ ตั้ง องค๑ก ารระหวํ า ง
ประเทศ ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายวําด๎วยองค๑การระหวําง
ประเทศ องค๑การระหวํางประเทศระดับสากลและระดั บ
ภู มิ ภ าค และความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งองค๑ ก ารระหวํ า ง
ประเทศระดั บ สากลกั บ องค๑ ก ารระหวํ า งประเทศระดั บ
ภูมิภาค
100461 กฎหมายสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ
2(2-0-4)
International Environmental Law
วิวัฒนาการและแนวคิดที่สําคัญของกฎหมาย
สิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ สถาบันและข๎อตกลงระหวําง
ประเทศเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ ม ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า ง
กฎหมายสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศกับการค๎า การลงทุน

สังคม และการเมืองระหวํางประเทศ อิทธิพลของกฎหมาย
สิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศตํอนโยบายและกฎหมายของ
รัฐสมาชิก
100462 กฎหมายระหวํางประเทศวําด๎วยทะเล
2(2-0-4)
International Law of the Sea
ที่มาของกฎหมายทะเล การกําหนดเขตทาง
ทะเล นํ า นน้ํ า ภายใน ทะเลอาณาเขต เขตตํ อ เนื่ อ ง เขต
เศรษฐกิจจําเพาะ ทะเลหลวง เขตอํานาจรัฐเหนือเขตทาง
ทะเล การสํารวจและการนําทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีชีวิต
และไมํมีชีวิตมาใช๎
100463 สัมมนากฎหมายระหวํางประเทศ 2(0-4-2)
Seminar on International Law
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การนํ า เสนอ การอภิ ป ราย การวิ พ ากษ๑วิ จ ารณ๑ป ระเด็ น
สําคัญทางกฎหมายระหวํางประเทศ
100464 กฎหมายพาณิชย์นาวี
2(2-0-4)
Maritime Law
หลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ การขนสํ ง สิ น ค๎ า ทาง
ทะเลระหวํางประเทศ สัญญาเชําเรือ ประเภทตําง ๆ การ
ประกันภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายของสินค๎าใน
เรือ สิทธิของผู๎ปฏิบัติงานทางทะเลการชํวยเหลือกู๎ภัยทาง
ทะเล และอุบัติเหตุทางเรือ
100465 กฎหมายอากาศ
2(2-0-4)
Air Law
ความหมาย ลักษณะ และที่มาของกฎหมาย
อากาศ องค๑ ก ารบริ ห ารการบิ น ระหวํ า งประเทศ การ
เดิ น อากาศ การรั บ ขนทางอากาศ ความเสี ย หายโดย
อากาศยานตํ อ บุ ค คลที่ ส ามบนพื้ น ผิ ว กฎหมายอากาศ
เกี่ ย วกั บ คดี อ าญา และอนุ สั ญ ญาระหวํ า งประเทศฉบั บ
ตํางๆที่เกี่ยวกับกฎหมายอากาศ
100466 กฎหมายสนธิสัญญา
2(2-0-4)
Law of Treaties
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ส น ธิ สั ญ ญ า ก า ร ทํ า
สนธิ สั ญญา การให๎ ความยิ นยอมของรั ฐ เพื่ อ ผู กพั น ตาม
สนธิ สั ญ ญา การตั้ ง ข๎ อ สงวน การมี ผ ลใช๎ บั ง คั บ ของ
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สนธิสัญญา การตีความสนธิสัญญา ความไมํสมบูรณ๑ การ
ยกเลิกและการระงับการใช๎บังคับสนธิสัญญาตามหลักของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาวําด๎วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.
1969 แ ล ะ ห ลั ก ก ฎ หม า ย ร ะ ห วํ า ง ปร ะ เ ท ศ วํ า ด๎ ว ย
สนธิสัญญา
100467 กฎหมายระหวํางประเทศวําด๎วยการทูตและ
กงสุล
2(2-0-4)
International Law of Diplomatic and
Consular Relations
ความเป็นมาของกฎหมายวําด๎วยการทูตและ
กงสุล ตัวแทนทางทูตและบุคคลในคณะผู๎แทนทางการทูต
เจ๎าพนักงานกงสุลและสมาชิกในสถานทําการกงสุล เอก
สิทธิ์และความคุ๎มกันของตัวแทนทางการทูตและกงสุลตาม
หลั ก ของอนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาวํ า ด๎ ว ยความสั ม พั น ธ๑
ทางการทู ต ค.ศ.1961 อนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาวํ า ด๎ ว ย
ความสั ม พั น ธ๑ ท างการกงสุ ล ค.ศ. 1963 และจารี ต
ประเพณีปฏิบัติทางการทูต
100468 กฎหมายเศรษฐกิจระหวํางประเทศ 1
2(2-0-4)
International Economic Laws I
วิ วั ฒ นาการ โครงสร๎ า ง บทบาทและหน๎ า ที่
ของข๎ อ ตกลงทั่ ว ไปวํ า ด๎ ว ยภาษี ศุ ล กากรและการค๎ า
องค๑การการค๎าโลก กองทุนการเงินระหวํางประเทศในการ
ดูแลระเบียบเศรษฐกิจโลก สถาบัน และข๎อตกลงเกี่ยวกับ
การรวมตั ว ทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าคต ล อด จ น
ความสัมพันธ๑กับประเทศไทย
100469 กฎหมายเศรษฐกิจระหวํางประเทศ 2
2(2-0-4)
International Economic Laws II
การกํอตั้ง โครงสร๎าง บทบาทและหน๎าที่ของ
องค๑การการค๎าโลก หลักกฎหมายและประเด็นสําคัญของ
ข๎อตกลงภายใต๎องค๑การการค๎าโลก ความตกลงเกี่ยวกับ
การอุดหนุน ความตกลงวําด๎วยการค๎าสินค๎าเกษตร ความ
ตกลงวําด๎วยสิทธิในทรัพย๑สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค๎า
ความตกลงทั่วไปวําด๎วยการค๎าบริการ รวมทั้งประเด็นใหมํ
ในการเจรจาการค๎าหลายฝุาย

100470

การระงับข๎อพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกอื่น
2(2-0-4)
Alternative Dispute Resolution
วิธีการระงับข๎อพิพาทในรูปแบบตํางๆ ทั้งนอก
ศาลและในศาล การเจรจาอนุญาโตตุลาการการไกลํเกลี่ย
และประนอมข๎อ พิพาท และปัญหาปัจจุบั นตํางๆ อันเกิ ด
จากการระงั บ ข๎ อ พิ พ าทในศาล ตลอดจนแนวทางแก๎ ไ ข
ปั ญ หาของศาลและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารระงั บ ข๎ อ พิ พ าท โดย
ทางเลือกตําง ๆ
100471 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน
และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 2(2-0-4)
Juvenile Justice and Family Procedure
Law
หลัก กฎหมายและประเด็ นปัญ หาทางสั งคม
และจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผูก๎ ระทําผิด กระบวนการ
ยุติธรรมระบบศาลคดีเด็ก และเยาวชน และวิธีการแก๎ไ ข
ผู๎ ก ระทํ า ผิ ด รวมทั้ ง การคุ๎ ม ครองผู๎ เ ยาว๑ ใ นคดี แ พํ ง ตาม
กฎหมายจั ด ตั้ ง ศาลคดี เ ด็ ก และเยาวชน กฎหมายวิ ธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ครอบครัว
100472 กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์
เบื้องต๎น
2(1-2-3)
Introduction to Medical Law and
Forensic Science
บทบาทแล ะความสํ า คั ญ ของกฎหมาย
การแพทย๑และนิติวิทยาศาสตร๑ วิทยาการทางการแพทย๑ท่ี
สัม พั น ธ๑ กั บ การใช๎ ก ฎหมาย ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ นิ ติ
วิทยาศาสตร๑ การชันสูตรพลิกศพและการพิสูจน๑หลักฐาน
สําหรับการดําเนินคดีอาญาและแพํง
100473 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2(2-0-4)
Criminology and Penology
สาเหตุของอาชญากรรม ปัจ จัยตํา ง ๆ อัน มี
สํวนสําคัญกับอาชญากรรม และการปูองกันอาชญากรรม
วิธีการตํางๆ ในอันที่จ ะปฏิ บัติตํอ ผู๎กระทําความผิด และ
แก๎ไขผูก๎ ระทําผิดตํอกฎหมายให๎กลับเป็นคนดี
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100474

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
Economic Crimes
ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ
ความผิ ดทางอาญาที่ เกี่ ยวเนื่อ งกั บธุ รกิ จ มาตรการและ
กลไกของรัฐในการปูองปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
รวมทั้ ง ศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ อาชญากรรมทาง
ธุรกิจ กฎหมายปูองกันการฟอกเงิน
100475 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญา
2(2-0-4)
Human Rights and Criminal Justice
ปรัชญา และหลักเกณฑ๑ในการคุ๎มครองสิทธิ
มนุษ ยชนในกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับมาตรฐานองค๑การสหประชาชาติท่ีเกี่ยวข๎อง การ
ให๎ ค วามคุ๎ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของผู๎ ต๎ อ งหา จํ า เลย
ผู๎ต๎ อ งขั ง ผู๎ เ สี ยหายและพยานในคดี อ าญา การคุ๎ ม ครอง
สิทธิเด็กและผูห๎ ญิง
100476 สัมมนากฎหมายอาญา
2(0-4-2)
Seminar on Criminal Law
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การนํ า เสนอ การอภิ ป ราย การวิ พ ากษ๑วิ จ ารณ๑ป ระเด็ น
สําคัญทางกฎหมายอาญา
100477 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความ
2(0-4-2)
Seminar on Procedure Law
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การนํ า เสนอ การอภิ ป ราย การวิ พ ากษ๑วิ จ ารณ๑ป ระเด็ น
สําคัญทางกฎหมายวิธีพิจารณาความ
100478 การสืบสวนและสอบสวน
2(1-2-3)
Investigation and Inquiry
หลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ การสื บ สวนแล ะ
สอบสวนตามกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและ
กฎหมายการสอบสวนคดี พิ เ ศษ อํ า นาจของพนั ก งาน
สอบสวน วิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเบื้องต๎น
การแสวงหาพยานหลักฐาน การถามปากคํา และการทํา
ความเห็นทางคดี

100479

ระบบกฎหมายอังกฤษ
2(2-0-4)
English Legal System
พั ฒ นาการ แนวคิ ด โครงสร๎ า ง และระบบ
กระบวนการยุติธรรมของระบบกฎหมายอังกฤษ
100480 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4)
Intellectual Property Law
แนวคิด ที่ มาและความสํา คัญ ของทรัพ ย๑สิ น
ทางปัญญาประเภทของทรัพย๑สินทางปัญญาตํางๆ ลิขสิทธิ์
สิท ธิ บั ตร และเครื่อ งหมายการค๎ า พื้น ฐานระบบการให๎
คุ๎มครองตามกฎหมาย การบังคับใช๎สิทธิในทรัพย๑สินทาง
ปัญญาและวิธกี ารขอรับการคุม๎ ครอง
100481 กฎหมายโทรคมนาคม
2(2-0-4)
Telecommunication Law
ความเป็ น มาของการโทรคมนาคม รู ป แบบ
ของกิจการโทรคมนาคม นโยบายของรัฐเกี่ยวกับกิจการ
โทรคมนาคม องค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับการกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม การให๎เอกชนเข๎าดําเนินกิจการโทรคมนาคม
การปู อ งกั น การผู ก ขาดและการคุ๎ ม ครองผู๎ บ ริ โ ภคด๎ า น
โทรคมนาคม และปั ญ หาด๎ า นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
กิจการโทรคมนาคม
100482 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)
Information Technology Law
โครงสร๎ า งทั่ ว ไปของเครื อ ขํ า ยอิ น เตอร๑ เ น็ ต
เทคโนโลยี การเข๎ารหัส และกฎหมายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
การใช๎คอมพิวเตอร๑ และข๎อมูลขําวสารผํานคอมพิวเตอร๑
ปัญหาตํางๆ ที่เกิดจากการใช๎อินเตอร๑เน็ต อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร๑ การคุ๎มครองความเป็นสํวนตัว การหมิ่น
ประมาทผํ า นอิ น เตอร๑ เ น็ ต และนโยบายของรั ฐ ในการ
ควบคุมการติดตํอสื่อสาร และเสรีภาพในการติดตํอสื่อสาร
ผํานอินเตอร๑เน็ต
100483 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2(2-0-4)
Electronic Commerce Law
หลั ก เ ก ณ ฑ๑ ใ นก า ร ทํ า ธุ ร กร ร ม ผํ า น สื่ อ
อินเตอร๑เน็ต การแลกเปลี่ยนข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส๑ การ
ชํา ระเงิ น และการโอนเงิ น โดยระบบอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ การ
เข๎ า รหั ส และการใช๎ ล ายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ ประเด็ น
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทํานิติกรรมและสัญญา
การพิ สู จ น๑ ค วามถู ก ต๎ อ งของเอกสารและลายมื อ ชื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอ นิ ก ส๑ แล ะ ประ เด็ น ก ารรั บฟั ง ข๎ อ มู ล จา ก
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ เ พื่ อ ใช๎ เ ป็ น พยานหลั ก ฐานตามกฎหมาย
ลักษณะพยาน
100484 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับ
อินเทอร์เน็ต
2(2-0-4)
Intellectual Property Law Related to the
Internet
ท รั พ ย๑ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ
อินเทอร๑เน็ต ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์แหลํงข๎อมูลตํางๆ
ทางอิ นเทอร๑เน็ ต การคุ๎ม ครองซอฟแวร๑ ฐานข๎อมูล และ
มั ล ติ มี เ ดี ย รวมทั้ ง โดเมนเนม ปั ญ หาการใช๎ ก ฎหมาย
เครื่องหมายการค๎ากับโดเมนเนม ความลับทางการค๎าและ
ความรั บ ผิ ด ของผู๎ ใ ห๎ บ ริ ก ารอิ น เทอร๑ เ น็ ต และกลไกของ
กฎหมายในการแก๎ไขปัญหา ตลอดจนกฎหมายเกี่ ยวกั บ
การให๎ความคุ๎มครองมาตรการทางเทคโนโลยี และการให๎
ความคุ๎มครองข๎อมูลการบริหารสิทธิ
100485 กฎหมายสิทธิบัตรและการคุ๎มครองพันธุ์พืช
2(2-0-4)
Patent Law and Plant Protection
วิ วั ฒ นาการ แนวคิ ด และความสํ า คั ญ ของ
การคุ๎มครองการประดิษฐ๑โดยสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
สิ ท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต พั น ธ๑ และโครงสร๎ า งระบบ
กฎหมายสิ ท ธิ บั ต รตามพระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร และ
หลั ก เกณฑ๑ ใ นการขอรั บ ความคุ๎ ม ครอง การละเมิ ด
คํ า เสี ย หาย และการดํ า เนิ น คดี การคุ๎ ม ครองสิ ท ธิ บั ต ร
ภายใต๎ ส นธิ สั ญ ญาความรํ ว มมื อ ด๎ า นสิ ท ธิ บั ต ร และ
พระราชบัญญัติคุ๎มครองพันธุพ๑ ืช และการคุ๎มครองพันธุ๑พืช
ในความตกลงระหวํางประเทศ
100486 กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิข๎างเคียง 2(2-0-4)
Copyright Law and Related Rights
แนวคิ ด และหลั ก การพื้น ฐานที่ เ กี่ย วกั บ การ
คุ๎มครองลิ ขสิทธิ์ ตามอนุสัญ ญาเบอร๑ น ข๎อตกลงวําด๎ว ย
สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย๑ สิ น ทางปั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การค๎ า แล ะ
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ประเภทของงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์

ขอบเขตการให๎ความคุม๎ ครอง ระยะเวลาการคุ๎มครอง การ
ละเมิ ด ข๎ อ ยกเว๎ น การละเมิ ด การอนุ ญ าตให๎ ใ ช๎ สิ ท ธิ ใ น
รูป แบบของสั ญ ญา และธรรมสิ ทธิ รวมถึ ง การให๎ ค วาม
คุม๎ ครองสิทธินักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
100487 กฎหมายเครื่องหมายการค๎าและการ
คุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ 2(2-0-4)
Trademark Law and Geographical
Indication Protection
หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขในการคุ๎มครอง การ
ขอจดทะเบียนและผลของการจดทะเบียน การตํออายุ การ
เพิ ก ถอน การอนุญ าตให๎ ใ ช๎ สิท ธิ และการละเมิ ด สิท ธิ ใ น
เครื่ อ งหมายการค๎ า เครื่ อ งหมายบริ ก าร เครื่ อ งหมาย
รั บ รอง และเครื่ อ งหมายรํ ว ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ
เครื่ องหมายการค๎ า การจดทะเบี ยนเครื่ อ งหมายการค๎ า
ระหวํางประเทศภายใต๎อนุสัญญากรุงมาดริดวําด๎วยการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค๎าระหวํางประเทศ 1891 และ
พิ ธี ส ารกรุ ง มาดริ ด วํ า ด๎ ว ยการจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมาย
การค๎าระหวํางประเทศ 1989 การคุ๎มครองชื่อทางการค๎า
ที่ ใ ช๎ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ และหลั ก เกณฑ๑ เงื่ อ นไข
มาตรการในการคุ๎ ม ครองสิ่ ง บํ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร๑ ต าม
พระราชบัญญัติคุ๎มครองสิ่งบํงชีท้ างภูมิศาสตร๑
100488 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหวําง
ประเทศ
2(2-0-4)
International Intellectual Property Law
แนวคิด ทฤษฎี และข๎อตกลงระหวํางประเทศ
ที่เกี่ยวกับการคุ๎มครองทรัพย๑สินทางปัญญา และบทบาท
ขององค๑การทรัพย๑สินทางปัญญาโลก ตํอการพัฒนาการ
คุม๎ ครองทรัพย๑สินทางปัญญา
100489 การบริหารจัดการและการใช๎ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
2(2-0-4)
Intellectual Property Management and
Commercialization
การบริ ห ารจั ด การสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย๑ สิ น ทาง
ปัญ ญาแตํ ล ะประเภท การจั ด การในทางปฏิ บั ติ การนํ า
ทรั พ ย๑ สิ น ทางปั ญ ญาไปใช๎ ป ระโยชน๑ เ ชิ ง พาณิ ช ย๑ การ
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อนุ ญาตให๎ใ ช๎สิ ทธิ การนํา ทรัพ ย๑สิ นทางปัญ ญามาแปลง
เป็นทุน การนําทรัพย๑สินทางปัญญามาใช๎ เป็นหลักประกัน
หนี้ และการประเมินมู ลคําทรั พย๑สินทางปัญญา สัญญา
ด๎า นทรัพ ย๑สิ น ทางปั ญญาประเภทตํา งๆ การรํ างสัญ ญา
ด๎านทรัพย๑สินทางปัญญา การห๎ามตกลงผูกขาด การใช๎
สิทธิทางทรัพย๑สินทางปัญญาโดยมิชอบ การบังคับใช๎สิทธิ
เหนือทรัพย๑สินทางปัญญา
100490 กฎหมายคุ๎มครองภูมิปัญญาท๎องถิ่น ศิลปะ
และการแสดงออกทางวัฒนธรรม 2(1-2-3)
Law on Traditional Knowledge, Arts and
Cultural Expression Protection
แนวคิด หลักการให๎ความคุ๎มครองภูมิปัญญา
ท๎ อ งถิ่ น ศิ ล ปะ และการแสดงออกทางวั ฒ นธรรม
แนวนโยบายขององค๑ก ารทรัพย๑ สินทางปั ญญาโลก และ
องค๑ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร๑ แ ละวั ฒ นธรรมแหํ ง
สหประชาชาติ และกฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการ
คุม๎ ครองภูมิปัญญาท๎องถิ่น ศิลปะ และการแสดงออกทาง
วัฒนธรรม
100491 กฎหมายคอมพิวเตอร์และกฎหมายแผนภูมิ
วงจรรวม
2(2-0-4)
Computer Law and Integrated Circuit
Law
กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร๑ ทั้ ง ในสํ ว น
ของฮาร๑ ด แวร๑ ซอฟท๑ แ วร๑ และระบบฐานข๎ อ มู ล การ
คุ๎ ม ครองสิ ท ธิ ท่ี เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร๑ ใ นรู ป แบบตํ า งๆ
ปัญหาในทางปฏิ บัติ และการใช๎ ซอฟท๑แ วร๑ภ ายใต๎สั ญญา
อนุญ าตให๎ ใช๎ สิท ธิใ นซอฟท๑แ วร๑ การคุ๎ม ครองแบบผั งภู มิ
วงจรรวม การบังคับใช๎สิทธิ การโอนและการอนุญาตให๎ใช๎
สิทธิในแผนภูมิวงจรรวม
100492 กฎหมายคุ๎มครองข๎อมูลและความลับ
ทางการค๎า
2(2-0-4)
Data Protection and Trade Secret Law
แนวคิด หลักการพืน้ ฐานเกี่ยวกับการให๎ความ
คุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคล และข๎อมูลขําวสารของราชการ
การคุ๎ม ครองความลั บทางการค๎า การให๎ค วามคุ๎ มครอง

ข๎อมูลประเภทตํางๆ ในตํางประเทศและประเทศไทย และ
การคุม๎ ครองสิทธิเด็ดขาดในข๎อมูลทางการค๎า
100493 สัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(0-4-2)
Seminar on intellectual Property Law
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การนํ า เสนอ การอภิ ป ราย การวิ พ ากษ๑วิ จ ารณ๑ป ระเด็ น
สําคัญทางกฎหมายทรัพย๑สินทางปัญญา
100494 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
Cybercrime Law
ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร๑
การรับสํงข๎อมูล การยืนยันตัวบุคคล การรักษาความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอร๑ การกระทําความผิดเกี่ยวกับทาง
คอมพิวเตอร๑ กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร๑ และปัญหาการบังคับใช๎กฎหมาย
121101
การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
Money and Banking
วิ วั ฒ นาการของเงิ น ตรา ลั ก ษณะ บทบาท
และความสํ า คั ญ ของเงิ น ที่ มี ตํ อ ระบบเศรษฐกิ จ วิ ธี ก าร
จัดระบบเงินตราของประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอ
ปริมาณเงิน สภาวะเงินเฟูอและเงินฝืด กลไกในการควบคุม
ปริมาณเงิน ระบบการธนาคารในประเทศไทยและธนาคาร
ตํ า งชาติ หน๎ า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลธนาคารพาณิ ช ย๑ ข อง
ธนาคารแหํงประเทศไทย
121201 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
ภาพรวมของการบริ ห ารการเงิ น ของธุ ร กิ จ
การเปลี่ ย นแปลงปั จ จั ย สภาพแวดล๎ อ มทางการเงิ น ที่ มี
ผลกระทบตํอการดําเนินงาน แนวคิดพื้นฐานทางการเงิน
และพยากรณ๑การวิเคราะห๑ฐานะทางการเงิน การวางแผน
ทางการเงินหลักการและแนวทางในการจัดหาเงินทุน การ
ลงทุ นในสิ นทรั พ ย๑ถ าวร การบริ หารสิน ทรั พย๑ ห มุ นเวี ย น
การจั ด โครงสร๎ า งเงิ น ทุ น และการหาต๎ น ทุ น ของเงิ น ทุ น
งบประมาณเงินทุนโยบายเงินปันผล รวมถึงเครื่องมือและ
การบริหารทางการเงินใหมํๆ ที่เกิดขึ้น
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121202

การบริหารการเงิน
3(2-2-5)
Financial Management
การวิเคราะห๑เพื่อการตัดสินใจภายใต๎ความไมํ
แนํน อนและความเสี่ย งทางการเงิน การบริห ารและการ
จัดหาเงินทุนหมุนเวียน การประเมินคําหลักทรัพย๑ ต๎นทุน
ของเงินทุน งบลงทุน โครงสร๎างเงินทุน นโยบายเงินปันผล
การพยากรณ๑ ท างการเงิ น การควบรวมกิ จ การ การ
ปรับปรุงกิจการ การแยกกิจการ และการเลิกกิจการ
121301
ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
Financial Markets and Institutions
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดการเงิน ประเภท
ของตลาดการเงิน โครงสร๎างและหลักการดําเนินงานของ
ตลาดการเงิ น และสถาบั น การเงิ น ทั้ ง ในประเทศและ
ตํางประเทศ หน๎าที่ของตลาดการเงิน นโยบายการบริหาร
การสํงเสริมและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงเครื่องมือทาง
การเงิ น และปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบตํ อ ตลาดการเงิ น และ
สถาบันการเงิน ความเสี่ย งในตลาดการเงิ น และสถาบั น
การเงิ น การดํ าเนินงานและบทบาทของสถาบั นการเงิ น
และผูป๎ ระกอบการที่ไมํใชํธนาคารพาณิชย๑
121302 หลักการลงทุน
3(2-2-5)
Principles of Investment
หลั ก ในการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย๑ ท างการเงิ น
ประเภทตําง ๆ ความแตกตํางและปัจจัยที่เป็นตัวกําหนด
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยง ของหลั กทรัพ ย๑แ ตํล ะ
ประเภท หลั ก การวิ เ คราะห๑ ห ลั ก ทรั พ ย๑ ตลอดจนการ
บริหารกลุํมหลักทรัพย๑ ระบบการซือ้ ขายหลักทรัพย๑
121303 หลักการธุรกิจประกันภัย
3(3-0-6)
Principles of Insurance Enterprise
ภาพรวมของธุรกิจประกัน ประเภทของธุรกิจ
ประกันภั ย หลัก การและวิธี การดําเนินธุ รกิ จการประกั น
ชีวิตและการประกันวินาศภัย ความเสี่ยง การจัดการเสี่ยง
ภัย การประกั นภั ย ประเภทของการประกัน ภั ย นโยบาย
หลัก การและวิธี การบริ หารธุร กิจ ประกัน ภัยแขนงตํา ง ๆ
การจํ า ยสิ น ไหมทดแทน และผลต อบแทนของธุ ร กิ จ
ประกันภัย

121304

การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
ความหมายและสาเหตุ ข องการเกิ ด ความ
เสี่ยง วิวัฒนาการ หลักการ ประเภทของความเสี่ยงและ
ผลกระทบ การวั ด ความเสี่ ย งโดยใช๎ เ ครื่ อ งมื อ ตํ า ง ๆ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เพื่ อ ปู อ งกั น และการบริ ห ารความ
เสี่ยง การจัดองค๑กรและกระบวนการเพื่อการบริหารความ
เสี่ยง
121305 การเงินระหวํางประเทศ
3(3-0-6)
International Finance
ลักษณะและหน๎าที่ของตลาดการเงินระหวําง
ประเทศ การบริ ห ารอั ต ราแลกเปลี่ ย น ระบบการเงิ น
ระหวํางประเทศ ข๎อจํากัดของการลงทุนระหวํางประเทศ
แหลํ ง เงิ น ทุ น ระหวํ า งประเทศ ความเสี่ ย งของอั ต รา
แลกเปลี่ยน ต๎นทุนเงินทุน โครงสร๎างเงินทุน การบริหาร
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ทฤษฎี เ สมอภาคระหวํ า งอั ต ราการ
แลกเปลี่ยน และตัวแปรตําง ๆ ทางเศรษฐกิจมหภาค การ
รายงานผลการดําเนินงานของธุรกิจระหวํางประเทศและ
ระบบภาษี
121306 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3(2-2-5)
Financial Statement Analysis
ความหมาย แล ะวั ต ถุ ป ระส งค๑ ข องการ
วิเคราะห๑งบการเงิน การตัดสินใจทางการเงินเพื่อสนับสนุน
กา ร วา ง แ ผน ข อ งธุ ร กิ จ ใ น อน า ค ต ก าร วิ เ คร า ะ ห๑
สภาพแวดล๎อมทางการเงินโดยอาศัยข๎อมูลจากงบการเงิน
และแหลํ ง อื่ น การวิ เ คราะห๑อั ต ราสํ ว นทางการเงิ น การ
วิเคราะห๑งบกระแสเงินสด งบการเงินลํวงหน๎า การเขียน
รายงานทางการเงิ น และกรณี ศึ ก ษาโดยใช๎ โ ปรแกรม
สําเร็จรูปเป็นเครื่องมือ
121307 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Planning and Controlling
เทคนิค วิ ธีก าร และเครื่ อ งมื อ ตํ างๆ ที่ใ ช๎ ใ น
การวางแผนทางการเงินของกิจ การ ขั้นตอนการวางแผน
ทางการเงิ น การจั ด เตรี ย มข๎ อ มู ล สํ า หรั บ นโยบายด๎ า น
การเงิน และการวางแผน การติด ตาม และการปฏิ บัติใ ห๎
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เป็นไปตามแผนการควบคุม การจัดทํา งบประมาณ การ
วางแผนกําไร ตลอดจนการใช๎งบประมาณในการวางแผน
และควบคุม
121308 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู๎พื้นฐานการวิจัย ประเภทและแผนแบบ
การวิ จั ย การทบทวนวรรณกรรม กลุํ ม ประชากร กลุํ ม
ตัวอยําง และวิธกี ารเลือกลุํมตัวอยําง เครื่องมือในการวิจัย
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห๑ข๎อมูล การเขียนรายงาน
วิจัย โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการประยุกต๑ใช๎เพื่อ
การวิจัย
121309 บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Corporate Governance and Sufficiency
Economy
ทฤษฎี ตํ า งๆ ทางจริ ย ธรรม นิ ย ามของ
จริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การนํ า ระบบจริ ย ธรรม
เหลํ า นั้ น มาประยุ ก ต๑ ใ นทางวิ ชาชี พ ข๎ อ จํ า กั ด ของระบบ
จริยธรรม หลักการบรรษัทภิบาล พฤติกรรมของบริษัท สัจ
ธรรมทางจริยธรรมของธุรกิจ การสร๎างจิตสํานึกทางธุรกิจ
ความรับผิดชอบด๎านศีลธรรมในแงํมุมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
วิ ช าชี พ แนวคิ ด ทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการ
ประยุกต๑ใช๎เศรษฐกิจพอเพียง
121310
บริหารกลยุทธ์ทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial strategic Management
การวิ เ คราะห๑ แ ละประเมิ น สภาพแวดล๎ อ ม
ปั จ จั ย ภายนอกและภายในของบริ ษั ท กลยุ ท ธ๑ ท างการ
บริหารและกลยุทธ๑ทางการเงิน กลยุทธ๑การประเมินและ
การควบคุม
121401
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านการเงิน และการธนาคาร

121402

สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับการเงิน และการธนาคาร
ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค๑ ก ร
ภาครัฐ หรือเอกชน
121403 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Studies
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และอภิปรายใน
หัวข๎อทางด๎านการเงิน และการธนาคาร
121404 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับการเงิน และการธนาคารใน
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐ หรือเอกชน
121421
การจัดการสินเชื่อ
3(2-2-5)
Credit Management
ความสํา คั ญและประเภทของการให๎สิ นเชื่ อ
หลักเกณฑ๑และนโยบายในการพิจารณาการให๎สินเชื่อ การ
รวบรวมข๎ อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การ
วิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล พื้ น ฐานและการวิ เ คราะห๑ ง บการเงิ น
หลักเกณฑ๑ ในการพิ จารณาเพื่อตั ดสิน ใจ การตรวจสอบ
สินเชื่อ การประเมินคํ า การจัดชั้ นลู กหนี้ รายงานข๎ อมู ล
สินเชื่อ การควบคุมและติดตามการเรียกเก็บหนี้ เทคนิค
การจัดการหนีท้ ่มี ีปัญหา ระบบปฎิบัติการ สินเชื่อ
121422 วาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
ความหมายและขอบเขตของวาณิ ช ธนกิ จ
บทบาทหน๎ า ที่ ข องวาณิ ช ธนากร การสร๎ า งมู ล คํ า ให๎ กั บ
กิจการ การปรับโครงสร๎างกิจการ การวิเคราะห๑ทางเลือก
ในการจั ด หาเงิ น ทุ น และวิ ธี ก ารในการกํ า หนดราคา
หลั ก ทรั พ ย๑ การประเมิ น มู ล คํ า สิ น ทรั พ ย๑ ข องธุ ร กิ จ
จรรยาบรรณของวาณิ ช ธนากร กฎระเบี ย บตํ า ง ๆ ของ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
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121423

การวางแผนและการจั ดการงบประมาณ
3(3-0-6)
Budgeting Planning and Management
ความหมาย แนวคิด และหน๎าที่การวางแผน
และการจัดการงบประมาณ กลยุทธ๑การวางแผนและตั้ ง
งบประมาณ การดํ า เนิ น และควบคุ ม งานดํ า เนิ น การ
วางแผนงบประมาณ ประกอบด๎วย รายงาน การวิเคราะห๑
และการประเมิ น พฤติ ก รรมต๎ น ทุ น การประเมิ น การ
วางแผนงบประมาณ ก ารพย ากรณ๑ แ ล ะวางแผ น
งบประมาณเงินทุน
121424 การวิ เคราะห์ห ลัก ทรั พย์ แ ละการจั ดการ
กลุํมหลักทรัพย์
3(2-2-5)
Security Analysis and Portfolio
Management
ความสําคัญของการลงทุนตํอระบบเศรษฐกิจ
ชนิ ด ของหลั ก ทรั พ ย๑ หลั ก การลงทุ น และวิ เ คราะห๑
หลักทรัพย๑ ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอราคาหลักทรั พย๑ ลักษณะ
และวิธีการวัดความเสี่ยง การคํานวณอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน การจัดการกลุํมหลักทรัพย๑ ทฤษฎีสมัยใหมํ
ในการลงทุ น ในกลุํ ม หลั ก ทรั พ ย๑ ตลอดจนศึ ก ษาถึ ง การ
ลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ การใช๎ระบบซือ้ ขายหลักทรัพย๑
121425 ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้
3(2-2-5)
Derivatives Market and Debt Market
ความหมาย แนวคิ ด ของตลาดอนุ พั น ธ๑
บทบาทและพั ฒ นาการของอนุ พั น ธ๑ ท างการเงิ น ตลาด
อนุพันธ๑ทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคา และ
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ๑ ตราสารสิทธิ สัญญาซื้อ
ขายลํ ว งหน๎ า ทั้ ง ประเภทอั ต ราดอกเบี้ ย ดั ช นี หุ๎ น และ
เงินตราตํางประเทศ รวมทั้ งการแลกเปลี่ยนโดยเน๎นการ
ประยุกต๑ใช๎งานและกรณีศึกษา ความหมาย บทบาทของ
ตลาดตราสารหนี้ ประเภทตลาดตราสารหนี้ วิวัฒนาการ
ตลาดตราสารหนี้ ไทย ตราสารหนี้ และกลไกการทํา งาน
ของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยและสากล โครงสร๎าง
ของตราสารหนี้ การกําหนดราคา พฤติกรรมความเสี่ยง
การออกแบบตราสารหนี้ การวิ เ คราะห๑ ต ราสารหนี้ ท่ี มี

ลักษณะซับซ๎อน กลยุทธ๑การลงทุนและการบริหารความ
เสี่ยงจากการลงทุนในกลุํมตราสารหนี้
121426 การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Management
ความรู๎ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การวางแผนแล ะ
วิเคราะห๑โครงการ วงจรการวางแผนโครงการ การกําหนด
โครงการ การศึ ก ษาความเป็ น ไปได๎ ข องโครงการ
หลักเกณฑ๑การประเมินโครงการ การวิเคราะห๑โครงการ
ด๎านอุปสงค๑และตลาด การวิเคราะห๑โครงการด๎านเทคนิค
ด๎ า นการเงิ น ด๎ า นเศรษฐกิ จ ด๎ า นสิ่ ง แวดล๎ อ ม และด๎ า น
สังคม
121427 การวางแผนการเงินสํวนบุคคล 3(2-2-5)
Personal Planning in Finance
การบริหารการเงินที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
ของบุคคลสําหรับการวางแผนทางการ เงินในอนาคต การ
ทํางบประมาณรายรับและรายจํายสํวนบุคคล การเรียนรู๎
เกี่ยวกับหลักการในการสร๎างรายได๎ การออมทรัพย๑ และ
การจั ด สรรเงิ น เพื่ อ ใช๎ใ นด๎ า นตํ า งๆ เกี่ ย วกั บการอุ ป โภค
บริโภค การจัดหาที่อยูํอาศัย การประกันชีวิต การลงทุน
ทางการเงิน
121428 การค๎าระหวํางประเทศ
3(3-0-6)
International Trade
หลั ก การค๎ า ระหวํ า งประเทศ ความรู๎ ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับเลตเตอร๑ออฟเครดิต กระบวนการการค๎าระหวําง
ประเทศ พิธีการเกี่ยวกับเครดิต ชนิดของเครดิต ชนิดของ
สัญญาซื้อขาย วิธีการชําระเงินลํวงหน๎า วิธีเปิดบัญชีขาย
เชื่อ วิธีการตั๋วเรียกเก็บ วิธีเลตเตอร๑ออฟเครดิต เอกสาร
เกี่ยวกับเครดิต เลตเตอร๑ออฟเครดิตเพื่ อการสั่งซื้อสินค๎า
เลตเตอร๑ อ อฟเครดิ ต เพื่ อ การสํ ง ออกสิ น ค๎ า หน๎ า ที่ ข อง
ธนาคาร การปวิว รรตเงิ น และอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ นตรา
ตํา งประเทศ การขนสํ งทางทะเลและประกัน ภั ย สิ นเชื่ อ
ตํางประเทศ และพิธกี ารศุลกากร
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122111

จริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภิบาล 3(3-0-6)
Business Ethics and Corporate
Governance
ความเป็นมาของทฤษฎีทางจริยธรรม นิยาม
ของจริ ยธรรมในการดํ าเนิน ธุร กิจ การประยุก ต๑ใ ช๎ร ะบบ
จริ ย ธรรม ความรั บ ผิ ด ชอบด๎ า นศี ล ธรรม และความ
รับผิดชอบตํอสังคม หลักการของบรรษัทภิบาล
122130 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ความหมายและความสํ า คั ญ ของธุ ร กิ จ
องค๑ประกอบหลักของการบริหารทั่วไป การวางระบบการ
บริ ห ารงานสมั ย ใหมํ สิ่ ง แวดล๎ อ มองค๑ ก ร การวางแผน
องค๑การ โครงสร๎างองค๑การ วัฒนธรรมองค๑การ ภาวะผู๎นํา
122140 ธุรกิจเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความหมายและความสํ า คั ญ ของธุ ร กิ จ
รู ป แบบขององค๑ ก ารธุ ร กิ จ แนวความคิ ด ของการ
บริหารธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด๎านการผลิต การตลาด
การเงิ น การบั ญ ชี และการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย๑
จริยธรรมและความรับผิดชอบตํอสังคมของธุรกิจ
122210 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
Human Resource Management
หลักการ หน๎าที่และความรับผิดชอบของการ
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย๑ การสรรหาและการคั ด เลื อ ก
บุ ค ลากร การฝึ ก อบรมการจํ า ยคํ า ตอบแทน สหภาพ
แรงงานสวั ส ดิ ก ารความปลอดภั ย ในการทํ า งานและ
คุณภาพชีวิตการทํางาน
122232 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Production and Operations Management
สภาพการณ๑ ของธุ ร กิ จ การพยากรณ๑ ก าร
ผลิ ต การเลื อ กทํ า เลที่ ตั้ ง การวางแผนผั ง โรงงาน การ
ออกแบบกระบวนการผลิตและระบบการปฏิบัติการ การ
บริ ห ารโครงการ การควบคุ ม สิ น ค๎ า คงเหลื อ และการ
ควบคุมคุณภาพ การใช๎ทฤษฎีเชิงปริมาณและเทคโนโลยี
การวิเคราะห๑และแก๎ปัญหาในการวางแผนการปฏิบัติการ

122241

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Quantitative Analysis and Business
Statistics
ความเป็ น มาของการวิ เ คราะห๑ เ ชิ ง ปริ ม าณ
ความนําจะเป็นและการแจกแจงความนําจะเป็น โปรแกรม
เชิ ง เส๎ น ตรง ปั ญ หาควบคูํ ตัว แบบถอยคอย การจํา ลอง
เหตุการณ๑ สถิติเพื่ อการตัด สินใจทางธุรกิจ การทดสอบ
สมมติฐานเชิงสถิติ เพื่อการตั ดสินใจ การวิเคราะห๑ความ
แปรปรวน และการวิเคราะห๑การถอถอย
122312 การติดตํอสื่อสารในองค์การธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Communication in
Organization
ทฤษฎี ก ารสื่ อ สาร แนวคิ ด การสื่ อ สารใน
ธุ ร กิ จ รู ป แบบการสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ การติ ด ตํ อ สื่ อ สาร
ระหวํางบุคคล การสื่อสารกลุํมยํอย การติดตํอสื่อสารผําน
สื่อ จดหมายธุรกิจ
122313 การอบรมและพัฒนาบุคลากร 3(2-2-5)
Training and Personnel Development
แนวคิ ด และวิ ธี ก าร การพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย๑ ความสําคัญของกระบวนการการฝึกอบรม ความ
จํา เป็ น ในการฝึ กอบรม การกํา หนดวั ตถุ ป ระสงค๑ ใ นการ
ฝึกอบรม การสร๎างหลักสูตรและโครงการฝึกอบรม การใช๎
เทคนิคการฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม การ
ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
122321 ธุรกิจระหวํางประเทศ
3(3-0-6)
International Business
ความสํ า คั ญ ของธุ ร กิ จ ระหวํ า งประเทศ
บทบาทของบริษัทข๎ามชาติ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐาน
หน๎าที่ทางการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย๑ระหวําง
ประเทศ ปัจจัย ที่มีผลตํอการดําเนินธุรกิจระหวํา งประเทศ
กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ
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122331

การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(2-2-5)
Total Quality Management
พื้ น ฐานการจั ด การคุ ณ ภาพ หลั ก การของ
คุณภาพ ระบบมาตรฐาน ISO ปรัชญาของการจัดการ
คุ ณ ภาพโดยรวม การสร๎ า งองค๑ ก ารคุ ณ ภาพสํ า หรั บ
ผู๎ ป ระกอบการ และการประยุ ก ต๑ ใ ช๎ แ นวคิ ด การจั ด การ
คุณภาพ
122334 การจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Logistics Management
บทบาทแล ะการบริ ห ารงาน โล จิ ส ติ ก ส๑
ความสัมพั นธ๑ระหวํ างโลจิส ติกส๑และหํ วงโซอุป ทาน การ
เลือกทําเลที่ตั้ง การพยากรณ๑ การวางแผนการผลิต การ
จั ด การสิ น ค๎ า คงคลั ง การจั ด การคลั ง สิ น ค๎ า การขนสํ ง
เทคโนโลยีสมัยใหมํกับการบริหารข๎อมูล
122336 การจัดการธุรกิจขนาดยํอม 3(2-2-5)
Small Business Management
ความหมาย การเตรี ย มการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ
บทบาทของธุรกิจขนาดยํอม ปัจจัยที่มีผลตํอธุรกิจขนาด
ยํอม การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารบุคคล
122337 การจัดการสานักงาน
3(2-2-5)
Office Management
ความสําคัญ และหน๎าที่ของสํานักงาน การ
วางแผนการใช๎ พื้ น ที่ การทํ า แผนผั ง สํ า นั ก งาน งานสาร
บรรณ งานครุ ภั ณ ฑ๑ การเขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ การ
ติดตํอสื่อสารในสํานักงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
122338 การจัดการการประกันภัย
3(2-2-5)
Insurance Management
แนวความคิ ด การประกั น ภั ย ประเภทของ
ความเสี่ ย งภั ย และการจั ด การความเสี่ ย ง หลั ก สั ญ ญา
ประกันภัย ประกันภัยภาครัฐ และเอกชน การประกันชีวิต
เบี้ ย ประกั น มู ล คํ า กรมธรรม๑ ก ารประกั น ภั ย วิ น าศภั ย
บทบาทของสถาบั น ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การประกั น ภั ย และ
กฎหมายประกันภัย

122342

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย การเลือกแบบและวิธีการ
วิจัย การสร๎างแบบเก็บข๎อมู ล การเก็ บตัวอยําง การเก็ บ
รวบรวมข๎ อ มู ล การวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล การเขี ย นและการ
นําเสนอรายงานการวิจัย
122414 อุตสาหกรรมสัมพันธ์
3(2-2-5)
Industrial Relations
แนวคิดการจัดการด๎านอุตสาหกรรมสัมพันธ๑
ความสํ า คั ญ ของวิ วั ฒ นาการ ทฤษฎี สหภาพแรงงาน
ประกันสังคม การเจรจาตํอรอง การไกลํเกลี่ยและการ
ระงั บข๎อ พิพาทแรงงาน ความสั มพัน ธ๑ระหวํา งนายจ๎า ง
และลูกจ๎าง ปัญหาแรงงานของประเทศ
122433 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
ความหมาย ความสําคัญ องค๑ ประกอบของ
การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ๑ ระดั บ และประเภทของกลยุ ท ธ๑
กระบวนการจั ด การกลยุ ท ธ๑ แ ละกระบวนการตั ด สิ น ใจ
เชิงกลยุทธ๑ การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมของกิจการ การ
วางแผนกลยุ ท ธ๑ การนํ า กลยุ ท ธ๑ ไ ปปฏิ บั ติ แ ละการ
ประเมินผลกลยุทธ๑ความสัมพันธ๑ระหวํางนโยบายและแผน
กลยุทธ๑ของหนํวยงาน
122435 การบริหารคลังสินค๎า
3(2-2-5)
Warehouse Management
ความสําคัญของการคลังสินค๎า หลักพื้นฐาน
ของการดํ า เนิ น งานคลั ง สิ น ค๎ า การจํ า แนกประเภท
คลังสินค๎า ปัจจัยในการวางแผนการเลือกทําเลที่ตั้ง ระบบ
การบริหารสินค๎าคงคลัง กฎหมายและระเบี ยบข๎อบังคั บ
เกี่ยวกับการคลังสินค๎าในประเทศไทย
122443 การศึกษาความเป็นไปได๎และการประเมิน
โครงการ
3(2-2-5)
Feasibility Study and Project Evaluation
ความหมายของโครงการและการประเมิ น
โครงการ วิ ธี ก ารศึ ก ษาโครงการ สภาพแวดล๎ อ มที่ มี
ผลกระทบตํอการดําเนินการผลิต การตลาด การเงิน และ
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คุณคําทางเศรษฐกิจของโครงการ หลักการตัดสินใจ การ
เตรียมการเขียนและการรายงานการศึกษาความเป็นไปได๎
และประเมินโครงการ
122444 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิ เคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอการอภิปรายและการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านสภาพปัญหาในภาคธุรกิจใน
ปัจจุบัน การวิเคราะห๑ปัญหาด๎านธุรกิจ ทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม
122445 การวิเคราะห์งบการเงิน
3(2-2-5)
Financial Statement Analysis
การวิ เ คราะห๑ ง บการเงิ น วิ ธี ยํ อ สํ ว นตาม
แนวดิ่ง การวิเ คราะห๑ อัต ราร๎อ ยละของแนวโน๎ ม แนวคิ ด
เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห๑ ก ารเคลื่ อ นไหวของเงิ น ทุ น และ
อัตราสํวนทางการเงิน
122446 การเป็นผู๎ประกอบการ
3(2-2-5)
Entrepreneurship
ความหมาย ลั กษณะ ประเภทรูปแบบความ
เป็นเจ๎าของ ลักษณะและคุณสมบัติของผู๎ประกอบการที่ดี
หลักทฤษฏีและหลักปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ วิสาหกิจ
ขนาดยํอม วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดใหญํ
การจั ดตั้งธุ รกิจ การบริหารการผลิต การบริ หารเงินทุ น
การจัดรูปแบบองค๑กร การวําจ๎าง แผนธุรกิจ บทบาทของ
ธุรกิจขนาดเล็ก บทบาทของวิสาหกิจในการพัฒนาประเทศ
สาเหตุและปัจจัยที่ผลตํอธุรกิจ
122451 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึ กปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่มพู นประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการงานใน
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐ หรือเอกชน
122452 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการงานในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐ หรือ
เอกชน
122453 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอและอภิปรายใน
หัวข๎อทางด๎านการบริหารจัดการขององค๑กร
123221 อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
Tourism and Hospitallity Industry
นิย าม ความเป็ น มา ขอบเขตการทํอ งเที่ ย ว
และอุตสาหกรรมการบริการ วิวัฒนาการการทํองเที่ยวใน
ประ เทศ ไท ย แล ะตํ างป ระ เทศ อ งค๑ ป ระ กอบ ขอ ง
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทํองเที่ยว การวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของภาครัฐและเอกชน
123222
จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 3(1-4-4)
Psychology and Art of Services
การรู๎จักตัวเอง พฤติกรรมมนุษย๑ การติดตํอ
และการให๎บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพในด๎านตํางๆได๎แกํ
การพูด การแตํงกาย การแสดงออก กริยามารยาทของผู๎
ให๎บริการ การมีปฏิสัมพันธ๑ในการบริการ การสร๎างจิตใจ
ของการให๎บริการ และการแก๎ไขปัญหาตํางๆขณะที่มีการ
ติดตํอสื่อสารและการให๎บริการ
123231 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม3(2-2-5)
Food and Beverage Management
บ ท บ า ท ห น๎ า ที่ ข อ ง แ ผ น ก อ า ห า ร แ ล ะ
เครื่ อ งดื่ ม ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งแผนกอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม กั บ แผนกอื่ น ๆ วิ ธี ก ารจั ด การบริ ก ารอาหาร
วิธีการจัดโต๏ะอาหาร ความรู๎เรื่องภาชนะในการรับประทาน
อาหารและเครื่อ งดื่ ม หลั กและวิ ธีก ารให๎ บริก าร (เสริฟ )
การผสมเครื่องดื่ม มารยาทในการรับประทานอาหาร หลัก
และวิธกี ารการจัดเลีย้ งรูปแบบตํางๆ
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123241

แหลํงทรัพยากรการทํองเที่ยว 3(2-2-5)
Tourist Destinations
ความหมาย องค๑ประกอบของแหลํงทํองเที่ยว
ประเภทของทรัพยากรการทํ องเที่ยว ทางด๎านธรรมชาติ
ทาง ด๎ า นปร ะวั ติ ศ า ส ต ร๑ แ ล ะโ บรา ณค ดี ท าง ด๎ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี และวิ ถี ชี วิ ต ภู มิ ศ าสตร๑ ก าร
ทํอ งเที่ ยว แหลํง ทํอ งเที่ ยวที่ สํา คัญ ของประเทศไทยและ
ระดั บ สากล ปั ญ หาและผลกระทบของทรั พ ยากรการ
ทํองเที่ยว และการอนุรักษ๑ทรัพยากรการทํองเที่ยว
123242
ประวัตศิ าสตร์ไทย โบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการทํองเที่ยว
3(2-2-5)
Thai History Archaeology and Arts
History for Tourism
พัฒนาการทางด๎านโบราณคดี ประวัติศาสตร๑
สั ง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศไทย ประวั ติ ศ าสตร๑
ศิ ล ป ะ ตั้ ง แ ตํ ส มั ย กํ อ น ป ร ะ วั ติ ศา ส ต ร๑ จ น ถึ ง ส มั ย
รั ต นโกสิ น ทร๑ ที่ มี บ ทบาทตํ อ ทรั พ ยากรการทํ อ งเที่ ย ว
ประเภทประวั ติ ศ าสตร๑ โบราณคดี แ ละวั ฒ นธรรมของ
ประเทศไทย
123321 กลยุทธ์การจัดการในอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยว
3(3-0-6)
Strategic Management in Tourism
Industry
กระบวนการกลยุ ท ธ๑ ข องหนํ ว ยธุ ร กิ จ ใน
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว แนวความคิดสร๎างสรรค๑ของ
กลยุทธ๑ ปัจจัยภายในและภายนอกองค๑กรที่สํงผลตํอการ
ตัดสินใจ นําความรู๎จากการจัดการ การตลาด การบัญชี
แล ะการบริ ห ารธุ ร กิ จ เบื้ อ งต๎ น มาประยุ ก ต๑ ใ ช๎ กั บ
ลัก ษณะเฉพาะของธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมการทํ อ งเที่ ย ว
รวมกลยุ ท ธ๑ ท างการตลาดที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง เพื่ อ พั ฒ นาการ
ทํองเที่ยวหรือธุรกิจการทํองเที่ยว
123331 การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Tourism
ความหมาย องค๑ประกอบ และหลักการของ
การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ประเภทและรูปแบบ

การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน แนวทางการอนุรักษ๑และปูองกัน
ทรั พ ยากรทํ อ งเที่ ย วเสื่ อ มสลาย รู ป แบบการทํ อ งเที่ ย ว
อยํ างยั่ง ยืน ในธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข๎ อง บทบาทของหนํ วยงานที่
เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการทํองเที่ยว
แบบอยํางยั่งยืน
123332 หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
3(1-4-4)
Procedure of Tour Operation
หลั กการจั ด การบริ ษั ททํ อ งเที่ ยว วิธี ก ารจั ด
นํ า เที่ ย ว การอํ า น และการเขี ย นแผนที่ แ สดงเส๎ น ทาง
ทํองเที่ยว การจัดเส๎นทางในการทํองเที่ยว การสํารวจและ
ติดตํอกับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข๎อง เทคนิคการเขียนรายการนํา
เที่ยว ตลอดจนสามารถคํานวนต๎นทุน กําไร และการจัด
นันทนาการ
123333 หลักการจัดการโรงแรม
3(3-0-6)
Principles of Hotel Management
วิวัฒนาการธุรกิจการของโรงแรม โครงสร๎าง
ของการปฏิ บั ติ ง าน การจั ด สายงาน หน๎ า ที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบของฝุ า ยตํ า งๆ การควบคุ ม กิ จ การโรงแรม
นโยบาย เปูาหมาย การดําเนินการ กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดตั้ง มารยาทของพนักงาน แนวทางแก๎ไขข๎อบกพรํอง
123341 หลักการจัดการธุรกิจทํองเที่ยว 3(2-2-5)
Principles of Tourism Business
Management
วิวัฒนาการและหลักการเกี่ยวกับการจัดการ
ประเภทของธุรกิจทํองเที่ยว ได๎แกํ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจ
นํ า เที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก๑ ธุ ร กิ จ อาหารและบั น เทิ ง ธุ ร กิ จ
ขนสํง ธุรกิจจําหนํายสินค๎าที่ระลึก ธุรกิจสปา ธุรกิจ MICE
ทรั พ ยากรในการจั ด การ กระบวนการจั ด การในธุ ร กิ จ
ทํองเที่ยวได๎แกํ การวางแผน การจัด องค๑กร การนําและ
การควบคุ ม ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น ในการจั ด การการตลาด
ทํองเที่ยว การจัดการการเงิน การจัดการการดําเนินงาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย๑ในธุรกิจทํองเที่ยว
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123342

อุตสากรรมการขนสํงกับการทํองเที่ยว
3(2-2-5)
Transportation Industry and Tourism
ก า ร ข น สํ ง แ ล ะ ก า ร ค ม น า ค ม ด๎ า น
องค๑ประกอบของการขนสํง การขนสํงทางบก ทางน้ํา และ
ทางอากาศ แนวทาง หรือวิธีการปรับปรุงรูปแบบ ของการ
เดินทางทํองเที่ยวใหมํๆ
123343 นวัตกรรมทางการทํองเที่ยวเบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introduction to Innovative Tourism
ความรู๎เบื้องต๎น แนวคิด การเรียนรู๎โครงสร๎าง
พั ฒ นาการของสิ น ค๎ า ทางการทํ อ งเที่ ย ว รู ป แบบการ
ทํ อ งเที่ ย วในแตํ ล ะยุ ค รวมถึ ง แนวทางการสร๎ า งสิ น ค๎ า
ทางการทํอ งเที่ ย ว รู ปแบบการทํ อ งเที่ ยวในยุ ค ใหมํ การ
ทํองเที่ยวทางเลือก การทํองเที่ยวในความสนใจพิเศษ ทัศน
ศึกษารูปแบบของนวัตกรรมการทํองเที่ยว การทํองเที่ยว
ทางเลือก การทํองเที่ยวในความสนใจพิเ ศษ ในประเทศ
ไทย
123351
นันทนาการเพื่อการทํองเที่ยว 3(1-4-4)
Recreation for Traveling
ความหมาย หลักการ และองค๑ประกอบของ
คําวํา นันทนาการและการทํองเที่ยว รวมทั้ง การวางแผน
การจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการด๎ า นตํ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ทํองเที่ยวโดยเฉพาะทักษะในด๎านการเป็นผู๎นํานันทนาการ
ผู๎นําในการวางแผน และจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
ทํ อ งเที่ ย วทั้ ง ในเชิ ง กิ จ กรรมและการจั ด การพื้ น ที่ แ หลํ ง
นันทนาการ
123352 การจัดการธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Aviation Business Management
ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง ธุ ร กิ จ ก า ร บิ น
การศึกษารหัสสายการบิน รหัสสนามบิน รหัสเมืองตํางๆ
ทั่วโลก รหัสประเทศ การคิดคํานวนเวลาGMT จองตั๋วโดย
ผํานระบบของสายการบิน เขียน load sheet การคํานวน
น้ําหนัก

123353

การวางแผนพัฒนาทรัพยากรการ
ทํองเที่ยว
3(2-2-5)
Tourist Destination Development and
Planning
หลั ก การและขั้ น ตอนการวางแผนเพื่ อ การ
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว วิธีการประเมินศักยภาพของแหลํง
ทํองเที่ยว หลั กการพัฒ นาแหลํงทํ องเที่ยวประเภทตํางๆ
การกํ า หนดขี ด ความสามารถในการรองรั บ ของแหลํ ง
ทํองเที่ยว บทบาทความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐ
กับเอกชนในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว วิเคราะห๑ถึงปัญหา
ของแหลํ ง ทํ อ งเที่ ย ว หรื อ ผลกระทบของทรั พ ยากรการ
ทํองเที่ยวที่มีตํอท๎อ งถิ่นรวมถึงการจัด หาแนวทางในการ
พัฒนาและอนุรักษ๑ทรัพยากรการทํองเที่ยว
123354 การจัดการธุรกิจทํองเที่ยวชุมชน 3(2-2-5)
Community Based – Tourism Business
Management
วิวัฒนาการและหลักการเกี่ยวกับการจัดการ
และธุ ร กิ จ ทํ อ งเที่ ย วชุ ม ชน บริ บ ทชุ ม ชนทรั พ ยากรการ
จั ด การ หน๎ า ที่ ใ นการจั ด การในธุ ร กิ จ ทํ อ งเที่ ย ว ความรู๎
เบื้อ งต๎ น ในการจั ด การการตลาดทํ อ งเที่ ย ว การจั ด การ
การเงิน การจัดการการดําเนินงาน การจัดการทรัพยากร
มนุษย๑
123431 งานบริการสํวนหน๎า
3(2-2-5)
Front Office Operations
คว า มสํ า คั ญ ข อง ง าน บ ริ ก า รสํ ว นห น๎ า
หลักเกณฑ๑และวิธีการจัดองค๑กรของแผนงานบริการสํวน
หน๎า บทบาท หน๎าที่ความรับผิดชอบของแตํละหนํวยงาน
ของแผนก ความสัมพันธ๑กับแผนกตํางๆ ทั้งในองค๑กรและ
นอกองค๑กร
123432 หลักมัคคุเทศก์
3(1-4-4)
Principles of Tour Guide
นิยามของมัคคุเทศก๑ พฤติกรรมนักทํองเที่ยว
บุ ค ลิ ก และจรรยาบรรณของมั ค คุ เ ทศก๑ ท่ี ดี วิ ธี ก ารและ
บทบาทหน๎า ที่ข องมั คคุ เทก๑ การอํ านวยความสะดวกแกํ
นักทํองเที่ยว การดูแลด๎านความปลอดภัยของนักทํองเที่ยว
องค๑ ก รทางการทํ อ งเที่ ย วของรั ฐ และเอกชน การแก๎ ไ ข
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ปั ญ หาเฉพาะหน๎ า ระเบี ย บและวิ ธี ก ารเดิ น ทางเข๎ า ออก
ราชอาณาจักร กฏหมายที่เกี่ยวข๎องกับมัคคุเทศก๑
123433 การคิดเชิงบูรณาการและสัมมนาทางการ
ทํองเที่ยว
3(2-2-5)
Integrated Thinking and Seminar in
Tourism
วิ เ คราะห๑ และอภิ ป ราย ปั ญ หา ที่ เ กี่ ย วกั บ
อุ ต สาหกรรมการทํ อ งเที่ ย วปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบตํ อ การ
ดํ า เนิ น งานด๎ า นการทํ อ งเที่ ย วในปั จ จุ บั น และอนาคต
แนวคิดการสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านการจัดการการทํองเที่ยว
รูปแบบการทํองเที่ยวด๎านบริหารจัดการ การพัฒนา หรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง การจัดการสัมมนาทางอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยว นําเสนอผลงานแนวคิดที่ได๎พัฒนาขึน้
123451 มรดกไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อการ
ทํองเที่ยว
3(2-2-5)
Thai Heritage and Local Wisdom for
Tourism
มรดกไทย ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่สําคัญของไทย
แหลํงทํองเที่ย วประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถิชีวิต
และกิจกรรม
123452 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลั กการ เปูา หมายการวิ จั ย จรรยาบรรณ
นักวิจัย กระบวนการวิจัยเบือ้ งต๎น
การระบุปัญหา การตั้งสมมติฐาน และเทคนิคในการเก็บ
รวบรวมข๎ อ มู ล การสุํ ม ตั ว อยํ า ง กระบวนการวิ เ คราะห๑
ข๎อมูล การนําเสนอและการเขียนรายงาน
123453 การจัดการงานแมํบ๎าน
3(2-2-5)
Housekeeping Management
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ง า น แ มํ บ๎ า น ใ น โ ร ง แ ร ม
บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่ดีของพนักงานแผนกแมํบ๎าน
การจั ด องค๑ ก ร หน๎ า ที่ แ ละขอบเขตการดํ า เนิ น งานของ
แมํบ๎ าน ได๎แ กํ งานทํ าความสะอาดและบํา รุง รัก ษาที่พั ก
ความรู๎ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ๑ น้ํ า ยาเคมี ใ นการทํ า
ความสะอาด การจั ด หาและจั ด ซื้อ อุ ป กรณตํ า งๆ การ
จั ด การงานเอกสารเกี่ ย วกั บ งานแมํ บ๎ า น การจั ด การ

ทรั พ ยากรมนุ ย ษ๑ ใ นแผนกแมํ บ๎ า น แผนกซั ก รี ด แผนก
ดอกไม๎ และการประสานงานกั บ แผนกตํ า งๆในโรงแรม
การพูด การติดตํอลูกค๎า และมารยาทของพนักงาน
123454 การจัดการงานจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
Cartering and Banquet Management
รูปแบบการจัดงานเลี้ ยงประเภทตํางๆทั้งใน
และนอกสถานที่ เทคนิ ค วิ ธี ก าร และความผิ ด ชอบที่
เกี่ยวข๎องกับการรับจัดอาหารและงานเลี้ยงทั้งในและนอก
สถานที่ การทําการตลาด และการควบคุมคําใช๎จํายการ
ประเมินผลหลังการปฏิบัติงาน
123455 การตลาดบริการ
3(2-2-5)
Services Marketing
แนวคิด ทางการตลาดและการตลาดบริการ
ประเภทและลักษณtของธุรกิจบริการ พฤติกรรมผู๎บริโภค
และความต๎องการของลูกค๎า การแบํงสํวนตลาดและการ
กําหนดลูกค๎าเปูาหมาย กลยุทธ๑การตลาดในการบริการ
สํวนผสมทางการตลาดบริการ การสร๎างความพอใจและ
ความจงรักภักดี และการบริหารการบริการในอนาคต
123456 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการทํองเที่ยว
3(2-2-5)
Cultural Management for Tourism
การจั ด การวั ฒ นธรรมเพื่ อ การทํ อ งเที่ ย ว
ผลกระทบด๎านทางการทํองเที่ยวที่สํงผลตํอแหลํงทํองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม การอนุรักษ๑ทรัพยากรทางวัฒนธรรม การ
คํานวนขีดความสามารถในการรองรับนักทํองเที่ยว แนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทํองเที่ยว
บทบาทของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การวางแผน พัฒนา และอนุรักษ๑
123457 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และ
การทํองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(2-2-5)
MICE Management
สภาพแวดล๎ อ มเกี่ ย วกั บ การจั ด การประชุ ม
ใหญํและนิทรรศการ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในอุตสาหกรรม
โครงสร๎ า งของการจั ด การประชุ ม ใหญํ แ ละนิ ท รรศการ
การตลาด ประเด็นทรัพยากรมนุษย๑ การเงิน การวางแผน
การจั ด องค๑ ก าร และการจั ด การกิ จ กรรม การจั ด การ
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ประชุ ม ใหญํ แ ละนิ ท รรศการ การวางแผนเผื่ อ กรณี ไ มํ
แนํนอน ประเด็นทางกฎหมาย การจัดการเชิงกลยุทธ๑ การ
วิจัย การวิเคราะห๑และการประเมินผล
123461 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
และบริ ก าร ในสถานประกอบการ องค๑ ก รภาครั ฐ หรื อ
เอกชน
123462 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและ
บริ ก าร ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ
องค๑กรภาครัฐ หรือ เอกชน
123463 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอและอภิปรายใน
หัวข๎อทางด๎านอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบริการ
124101
การบัญชีขั้นต๎น
3(2-2-5)
Principles of Accounting
ความหมายและวั ต ถุ ประสงค๑ ข องการบั ญ ชี
ประโยชน๑ของข๎อมูลทางการบัญชี แมํบทการบัญชีและข๎อ
สมมติทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลั กการบัญ ชีคูํ การบั นทึ กรายการในสมุ ดรายวัน ทั่ว ไป
และสมุด รายวัน เฉพาะ การผํ านรายการไปยัง บัญชี แยก
ประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชี การกลับรายการ การ
จัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ การบัญชีและงบการเงิน
สํ า หรั บ กิ จ การบริ ก าร กิ จ การซื้ อ ขายสิ น ค๎ า กิ จ การ
อุตสาหกรรม ระบบใบสําคัญ

124111

การบัญชีต๎นทุน
3(2-2-5)
Cost Accounting
รายวิชาบังคับกํอน : 124101 การบัญชีขั้นต๎น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
วั ต ถุ ป ระสงค๑ แ ละบทบาทที่ สํ า คั ญ ของการ
บัญ ชี ต๎ น ทุ น ความหมายและการจํ า แนกประเภทต๎ น ทุ น
ระบบบั ญ ชี ต๎ น ทุ น วิ ธี ก ารทางบั ญ ชี แ ละการควบคุ ม
เกี่ยวกับ วัตถุดิบ คําแรงงาน และคําใช๎จํายการผลิต ระบบ
บัญชีต๎ นทุน งานสั่งทํา ระบบบั ญชีต๎ นทุนชํ วง ระบบบัญ ชี
ต๎นทุนมาตรฐาน การบัญชีเกี่ยวกับ เศษวัตถุ ของเสีย และ
สิ น ค๎ า มี ตํ า หนิ การบั ญ ชี ต๎ น ทุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ รํ ว มแล ะ
ผลิตภัณฑ๑พลอยได๎ การบัญชีต๎นทุนฐานกิจกรรม
124151
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
ความหมายและวั ตถุ ป ระสงค๑ ข องการบั ญ ชี
ประโยชน๑ของข๎อมูลทางการบัญชี แมํบทการบัญชีและข๎อ
สมมติฐานทางการบัญชี หลั กการและวิธีการบันทึกตาม
หลักการบัญชีคูํในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ
การผํานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและ
ปิดบัญชี กิจการซื้อขายสินค๎า กิจการอุตสาหกรรม ระบบ
ใบสําคัญ
124201 การภาษีอากร 1
3(2-2-5)
Taxation I
ความรู๎ ทั่ว ไปเกี่ย วกั บ ภาษี อ ากร ภาษีเ งิ น ได๎
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได๎นิติบุคคล ภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษี
ธุ ร กิ จ เฉพาะ ภาษี หั ก ณ ที่ จํ า ย อากรแสตมป์ ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และกฎหมายการบัญชี
124211
การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting I
รายวิชาบังคับกํอน : 124101 การบัญชีขั้นต๎น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
หลั ก การแล ะกระบวนการบั น ทึ ก บั ญ ชี
สินทรัพย๑ตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการจําแนกประเภท
ตํางๆของสิ นทรั พย๑ การรับ รู๎ร ายการ การวัด มูล คํา การ
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จําหนํายจํายโอน หลักและวิธีการโดยละเอียดเกี่ยวกับเงิน
สด ลูกหนี้และตั๋ว เงิ นรับ สิน ค๎าคงเหลือ เงิ นลงทุน ที่ดิ น
อาคารและอุ ป กรณ๑ ทรั พยากรธรรมชาติ สิ นทรั พย๑ ไ มํ มี
ตั ว ตน การบั ญ ชี สํ า หรั บ สั ญ ญาเชํ า ระยะยาว สั ญ ญา
กํอสร๎าง การจัดแบํงสํวนสินทรัพย๑เป็นต๎นทุนและคําใช๎จําย
การด๎อยคําของสินทรัพย๑ การแสดงรายการสินทรัพย๑และ
หลักการเปิดเผยข๎อมูลในงบการเงิน
124212 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting II
รายวิชาบังคับกํอน : 124101 การบัญชีขั้นต๎น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
หลั ก การและวิ ธี ก ารบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ สํ ว นของ
เจ๎าของและหนีส้ ิน ประกอบด๎วยการจําแนกประเภทหนี้สิน
การรับรู๎และการวัดมูลคําหนี้สิน การแสดงรายการหนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข๎อมูล การบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดําเนินงาน การแบํง
ผลกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงสํวนของเจ๎าของ การเลิก
กิจ การและการชํ าระบัญ ชี ของห๎า งหุ๎น สํ วน บริ ษั ทจํ า กั ด
และบริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจนการแสดงรายการสํวน
ของเจ๎ า ของในงบแสดงฐานะการเงิ น และการเปิ ด เผย
ข๎อมูล
124213 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
รายวิชาบังคับกํอน : 124111 การบัญชีต๎นทุน 1
: 124111 Cost Accounting I
Prerequisite
การนํ า ข๎ อ มู ล บั ญ ชี ต๎ น ทุ น มาใช๎ เ พื่ อ การ
วางแผน ควบคุ ม และตัด สินใจภายใต๎ส ภาวการณ๑ ตํางๆ
การวิ เคราะห๑ ต๎น ทุน ระบบต๎ นทุ นรวมและต๎ นทุ นผั นแปร
ความสัมพันธ๑ระหวํางต๎นทุน ปริมาณและกําไร การจัดทํา
งบประมาณ การวิ เ คราะห๑ผ ลแตกตํ า งต๎น ทุ น มาตรฐาน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การบั ญ ชี ต ามความ
รับผิดชอบ และ งบกระแสเงินสด

124251

การบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
Management Accounting
รายวิชาบังคับกํอน : 124151 การบัญชีการเงิน
: 124151 Financial Accounting
Prerequisite
บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีต๎นทุน
และบัญชีการเงิน แนวคิดเกี่ยวกับต๎นทุนและประเภทของ
ต๎นทุน การคํานวณต๎นทุนตามวิธีต๎นทุนรวมและต๎นทุนผัน
แปร การวิ เ คราะห๑ ต๎ น ทุ น ปริ ม าณและกํ า ไร รายงาน
จําแนกตามสํวนงาน การใช๎ข๎อมูลต๎นทุนเพื่อการตัด สินใจ
งบประมาณ งบประมาณยืดหยุํน ระบบต๎นทุนมาตรฐาน
124252 การบัญชีสาหรับธุรกิจทํองเที่ยว 3(2-2-5)
Accounting for Tourism Business
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ต๎ น ทุ น ประเภทของต๎ น ทุ น
วิเคราะห๑จุ ดคุ๎ มทุ น การจัด ทํางบประมาณในการดํา เนิ น
กิ จ การทํ อ งเที่ ย ว การวิ เ คราะห๑ ง บการเงิ น ภาษี เ งิ น ได๎
สําหรับธุรกิจทํองเที่ยว
124301 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
หลัก การและระเบีย บวิธี วิจั ย การทํา วิจั ยใน
รูปแบบตํางๆ การทําวิจัยทางด๎านการบัญชี การทบทวน
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข๎ อ งทางด๎ า นการบั ญ ชี การสื่ อ สาร
ความรู๎เกี่ยวกับการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช๎
124311
การบัญชีขั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Accounting I
รายวิชาบังคับกํอน : 124211 การบัญชีขั้นกลาง 1
124212 การบัญชีขั้นกลาง 2
หรือ
:
124211
Intermediate
Prerequisite
Accounting I
124212 Intermediate
or
Accounting II
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการ
บัญชี และข๎อผิดพลาด งบการเงินระหวํางกาล การบัญชี
สําหรับรายการที่เป็นเงินตราตํางประเทศ และการแปลง
คํางบการเงิน การบัญชีสํานักงานใหญํและสาขาทั้งในและ
ตํางประเทศ การฝากขาย การขายผํอนชําระ สัญญาเชํา
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ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย๑ และการบั ญ ชี สํ า หรั บ การปรั บ
โครงสร๎างหนี้
124312 การสอบบัญชี
3(2-2-5)
Auditing
รายวิชาบังคับกํอน : 124211 การบัญชีขั้นกลาง 1
124212 การบัญชีขั้นกลาง 2
และ
: 124211 Intermediate
Prerequisites
Accounting I

ระบบ ระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี แ ละการควบคุ ม
วงจรทางธุ ร กิ จ ขั้ น พื้ น ฐาน ได๎ แ กํ วงจรรายได๎ วงจร
คํ า ใช๎ จํ า ย วงจรการผลิ ต การจั ด หาเงิ น และการลงทุ น
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงาน
124314 การบัญชีขั้นสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Accounting II
รายวิชาบังคับกํอน : 124211 การบัญชีขั้นกลาง 1
หรือ : 124212 การบัญชีขั้นกลาง 2

124212 Intermediate
Accounting II
แนวคิ ด ทั่ ว ไปและแมํ บ ทของมาตรฐานการ
สอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบ
บัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู๎สอบบัญชี
การทุจ ริ ต และข๎ อผิ ด พลาด การวางแผนงานสอบบั ญ ชี
ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ การ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี วิ ธี ก าร
รวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอยําง
ในการสอบบั ญ ชี การทดสอบแบบแจ๎ ง ข๎ อ ค วามของ
กรรมการ หรือผู๎เป็นหุ๎นสํวน หรือผู๎จัดการ กระดาษทําการ
ของผู๎สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย๑ หนี้สิน สํวนของผู๎
ถือหุ๎น รายได๎ และคําใช๎จําย รายงานของผู๎สอบบัญชีรับ
อนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร
แนวทางทางการตรวจสอบบัญชีด๎วยคอมพิวเตอร๑และการ
ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี
124313 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
Accounting Information Systems
รายวิชาบังคับกํอน : 124101 การบัญชีขั้นต๎น
124102 หลักเบื้องต๎นเกี่ยวกับ
และ
ระบบสารสนเทศ
Prerequisites
: 124101 Principles of
Accounting
124102 Principles of
and
Information Systems
ลักษณะ สํวนประกอบ และวิธีการของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี หลักการวิเคราะห๑และออกแบบ

Prerequisites

and

: 124211 Intermediate
Accounting I
or : 124212 Intermediate
Accounting II
การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การลงทุนใน
บริษัทยํอยและบริษัทรํวม การบัญชีสําหรับกิจการรํวมค๎า
การจัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทํา
งบการเงินจากรายการที่บันทึกไว๎ไมํสมบูรณ๑ กองทุนและ
กิจการไมํหวังผลกําไร
124315 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(2-2-5)
Internal Audit and Internal Control
รายวิชาบังคับกํอน : 124101 การบัญชีขั้นต๎น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
การกํากับดูแลกิจการ กรอบงานการควบคุม
ภายใน กรอบงานการบริหารความเสี่ยงขององค๑กร การ
ตรวจสอบภายใน การจั ดตั้งหนํ วยงานตรวจสอบภายใน
แมํ บ ทการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ตรวจสอบภายใน ประเภท
กระบวนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน
กิจกรรมที่สําคัญขององค๑กร การรายงานและติดตามผล
การตรวจสอบภายใน
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124331

การบัญชีเกษตรกรรม
3(2-2-5)
Agricultural Accounting
รายวิชาบังคับกํอน : 124101 การบัญชีขั้นต๎น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
การดํ า เนิ น งานของกิ จ การเกษตรกรรม
ความหมาย วัตถุประสงค๑ แนวคิดและพัฒนาการด๎านการ
บั ญ ชี ข องกิ จ การเกษตรกรรม นโยบายการบั ญ ชี แ ละ
มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม การบัญชีและการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับสินทรัพย๑ หนี้สิน สํวนของเจ๎าของ รายได๎
คํา ใช๎ จํา ย การรายงานผลการดํา เนิน งานและการแสดง
ฐานะทางการเงินของกิจการเกษตรกรรม
124332 การบัญชีโรงแรม
3(2-2-5)
Hotel Accounting
รายวิชาบังคับกํอน : 124101 การบัญชีขั้นต๎น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
หลั ก การบั ญ ชี แ ละการจั ด ระบบบั ญ ชี ข อง
กิจการโรงแรมที่ใช๎โดยทั่วไป งบประมาณรายได๎รายจําย
การดําเนินงานของแผนกบัญชีลูกค๎า การตรวจสอบภายใน
รายงานประจําปี การทํารายงานทางการเงิน
124333 การบัญชีธนาคาร
3(2-2-5)
Bank Accounting
รายวิชาบังคับกํอน : 124101 การบัญชีขั้นต๎น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
ระบบบัญชีของธนาคารพาณิชย๑และเอกสาร
ทางการเงิ นตํางๆที่ใช๎ ในการดําเนินงาน การบันทึ กบัญ ชี
การทํางบการเงิน และการทํารายงานเสนอธนาคารแหํง
ประเทศไทย

124334

การบัญชีหนํวยงานภาครัฐ
3(2-2-5)
Public Sector Accounting
รายวิชาบังคับกํอน : 124101 การบัญชีขั้นต๎น
: 124101 Principles of
Prerequisite
Accounting
นโยบายการบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการบั ญ ชี
ภาครั ฐ ระบบและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบั ญ ชี ข อง
หนํวยงานภาครัฐ การจัดทํารายงานทางการเงิน
124335 การวางแผนกาไรและการควบคุม 3(2-2-5)
Profit Planning and Control
รายวิชาบังคับกํอน : 124213 การบัญชีเพื่อการ
จัดการ
: 124213 Managerial
Prerequisites
Accounting
การวางแผนกลยุทธ๑ บทบาทของการวางแผน
กําไรและการควบคุม รวมไปถึ งการประเมิน ผลงานของ
องค๑กรประเภทตํางๆ โดยเน๎นการวางแผนกลยุทธ๑และการ
ใช๎ งบประมาณเป็ นเครื่ องมือ ในการวางแผนและควบคุ ม
การดําเนินงานให๎เป็นไปตามแผนที่วางไว๎ การกําหนดดัชนี
ชี้วั ดผลการดํ าเนิน งานและการรายงานเพื่ อการควบคุ ม
และการบริหาร
124336 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Audit and Control
รายวิชาบังคับกํอน : 124313 ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
และ : 124312 การสอบบัญชี
หรือ : 124315 การตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน
: 124313 Accounting
Prerequisites
Information Systems
and : 124312 Auditing
or : 124315 Internal Audit and
Internal Control
แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนําระบบ
คอมพิ ว เตอร๑ ม าใช๎ ใ นการประมวลผลทางด๎ า นการบั ญ ชี
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การควบคุ มภายในของระบบงานที่ ใ ช๎ คอมพิ วเตอร๑ การ
ทุจริตทางคอมพิวเตอร๑และมาตรการปูองกัน การประเมิน
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน การวิ เ คราะห๑ ค วาม
นํ า เชื่ อ ถื อ ของการประมวลผลข๎ อ มู ล เทคนิ ค และการ
ตรวจสอบระบบบั ญ ชี ท่ี ใ ช๎ ค อมพิ ว เตอร๑ และการใช๎
โปรแกรมสําเร็จรูปในการตรวจสอบ
124337 การวางระบบบัญชี
3(1-4-4)
Accounting System Design
ลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน
การออกแบบเอกสารและแบบฟอร๑มทางการบัญชี การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในระบบบัญชี หลักพืน้ ฐานของ
การออกแบบระบบบัญชี ได๎แกํ ระบบซือ้ ระบบขาย ระบบ
เงินสด ระบบคําแรง ระบบสินทรัพย๑ถาวร
124338 การภาษีอากร 2
3(2-2-5)
Taxation II
รายวิชาบังคับกํอน : 124201 การภาษีอากร 1
: 124201 Taxation I
Prerequisites
แนวคิดและความแตกตํางระหวํางเกณฑ๑การ
รับรู๎รายได๎และคําใช๎จํายตามหลักการบัญชีและการภาษี
อากร การจัด ทํ ากระดาษทํ า การเพื่อ คํา นวณภาษีเ งิน ได๎
ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชี
การเงิ น เป็ น กํ า ไรสุ ท ธิ ท างภาษี อ ากร รวมทั้ ง การจั ด ทํ า
รายงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับภาษีและแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได๎ประเภทตํางๆ
124401 การกากับดูแลกิจการและจริยธรรมทาง
วิชาชีพบัญชี
3(3-0-6)
Corporate Governance and Accounting
Professional Ethics
หลั ก การ แนวคิ ด โครงสร๎ า ง ความสํ า คั ญ
และกระบวนการกํากับดูแลกิจการในระดับนานาชาติและ
ในประเทศ ความโปรํงใสของรายงานทางการเงิน การใช๎
กลไกทางการบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการ
กํากับดูแล จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี

124411

รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3(2-2-5)
Financial Reporting and Analysis
รายวิชาบังคับกํอน : 124211 การบัญชีขั้นกลาง 1
และ : 124212 การบัญชีขั้นกลาง 2
: 124211 Intermediate
Prerequisites
Accounting I
and : and 124212 Intermediate
Accounting II
รายงานการเงิ น และการเปิ ด เผยข๎ อ มู ล
ทางการบั ญ ชี วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห๑ ง บ
การเงิ น และข๎ อ มู ล ทางการบั ญ ชี อื่ น ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ การ
ตั ด สิ น ใจ การวิ เ คราะห๑ อุ ต สาหกรรม ผลกระทบตํ อ งบ
การเงิน จากการเลื อกใช๎ นโยบายการบั ญชี ท่ีแ ตกตํา งกั น
ตลอดจนการวิ เ คราะห๑ ง บการเงิ น รวม โดยเน๎ น การใช๎
กรณีศึกษาหรือเหตุการณ๑จริง
124412 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การบั ญ ชี ใ นสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐ หรือเอกชน
124413 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และอภิปรายใน
หัวข๎อด๎านการบัญชี
124414 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Educations
การปฏิบัติ เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑ และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับการบัญชีในฐานพนักงานฝึกหัด
ในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐ หรือเอกชน
124421 สัมมนา
3 (0-6-3)
Seminar
การอภิป รายและการวิเคราะห๑แนวทางการ
นํ า แมํ บ ทการบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการบั ญ ชี ไ ปใช๎ ใ นการ
ปฏิบัติงานสําหรับองค๑กรประเภทตํางๆ บทบาทของบัญชี
บริหารกับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนไป การประยุกต๑ใช๎การ
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บัญชีต๎นทุนและการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางการบัญชีเพื่อการ
บริ ห าร มาตรฐานการสอบบั ญ ชี แ ละปั ญ หาในการ
ปฏิบัติงานของผู๎สอบบัญชี วิเคราะห๑ปัญหาการปฏิบัติงาน
ของผู๎ตรวจสอบภายใน ประเด็นที่นําสนใจทางภาษีอากร
กรณี ศึ ก ษา บทความ เอกสารตํ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งทั้ ง ใน
ประเทศและตํางประเทศ
125100 นิเทศศาสตร์เบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Communication Arts
ความหมาย ความสํ า คั ญ วิ วั ฒ น าการ
กระบวนการ องค๑ประกอบ รูปแบบและทฤษฎีพื้นฐานด๎าน
การสื่ อ สาร แนวคิ ด และแนวทางการศึ ก ษาด๎ า นนิ เ ทศ
ศาสตร๑ และการสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ
125101 จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Psychology of Communication
ความหมาย ความสํ า คั ญ พฤติ ก รรมการ
สื่ อ สาร กระบวนการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการสื่ อ สาร
จิ ต วิ ท ยากั บ พฤติ ก รรมการสื่ อ สาร รู ป แบบและวิ ธี ก าร
สื่อสารตามแนวคิดจิตวิทยา การประยุกต๑ใช๎จิตวิทยาเพื่อ
การสื่อสารในบริบทตํางๆ
125110 การประชาสัมพันธ์เบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introduction to Public Relations
ความหมาย วิวัฒนาการ ประชามติ หลักการ
และขั้นตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธ๑ กลุํมเปูาหมาย
และเครื่ องมือ ในการประชาสั มพั นธ๑ การประชาสั มพั น ธ๑
ของหนํวยงานของภาครัฐ เอกชนและองค๑กร ที่ไมํแสวงหา
ผลกําไร คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ๑ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ๑
125210 การโฆษณาเบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introduction to Advertising
แนวความคิ ด ความหมาย วิวั ฒ นาการของ
การโฆษณา การสร๎างสรรค๑งานโฆษณา การผลิตชิ้นงาน
โฆษณาผํ า นสื่ อ ตํ า งๆ การวางแผน ซื้ อ สื่ อ โฆษณา
โครงสร๎ า ง หน๎ า ที่ แ ละบริ การของบริ ษั ท ตั ว แทนโฆษณา
วิธกี ารวัดและประเมินผลการโฆษณา อิทธิพลของโฆษณา
ที่มีตํอผู๎บริโภค สังคม ตลาด และสื่อสารมวลชน รวมทั้ง
กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข๎องกับงานโฆษณา

125211

วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
ความหมาย วิวัฒนาการ หลักการและทฤษฎี
รูปแบบตํางๆ ของการพูด ปัจจัยที่ทําให๎การพูดสัมฤทธิ์ผล
การเตรียมการพูดและบุคลิกภาพของผูพ๎ ูด
125212 การสื่อสารเพื่อการโน๎มน๎าวใจ 3(2-2-5)
Persuasive communication
ความหมาย ลั ก ษณะ ทฤษฎี ค วามสํ า คั ญ
ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารในการสื่ อ สารเพื่ อ การโน๎ ม น๎ า วใจ
องค๑ประกอบสําคัญทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา ที่มีผล
ตํ อ การโน๎ ม น๎ า วใจ อิ ท ธิ พ ลของผู๎ สํ ง สารและผู๎ รั บ สาร
อิ ท ธิ พ ลของกลุํ ม อิ ท ธิ พ ลของโครงสร๎ า งของสารและ
ชํองทางการสื่อสาร
125213 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Writing For Public Relations
หลั ก การเขี ย นที่ ถู ก ต๎ อ ง อํ า นเข๎ า ใจงํ า ย สื่ อ
ความหมายตรงตามวัตถุประสงค๑ กระบวนการออกแบบ
และสร๎างสารสําหรับงานด๎านประชาสัมพันธ๑ให๎สอดคล๎อง
กับกระบวนการสื่อสารแตํละองค๑ ประกอบ คื อ ผู๎สํงสาร
สื่อ ผูร๎ ับสาร ฝึกการเขียนลักษณะตํางๆอยํางสร๎างสรรค๑
125214 การสื่อสารในองค์การ
3(2-2-5)
Organizational Communication
กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองค๑การ
วิเคราะห๑สาเหตุและผลของการสื่อสาร โดยเน๎นหนักด๎าน
พฤติกรรมศาสตร๑ พิจารณาแรงจูงใจในการสื่อสาร พร๎อม
ทัง้ มนุษยสัมพันธ๑กับเพื่อนรํวมงาน
125221 ศิลปะและดนตรีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Arts and Music for Communication
แนวคิดพืน้ ฐานของงานศิลปะและดนตรีในยุค
ตํางๆ ทั้งไทยและสากล การสื่อความหมายของงานศิลปะ
ด๎ ว ยเส๎ น สี ตั ว อั ก ษร สั ญ ลั ก ษณ๑ รู ป ทรงพื้ น ผิ ว การสื่ อ
อารมณ๑ของดนตรีประเภทตํางๆ
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125222

การถํายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อ
การสื่อสาร
3(2-2-5)
Still and Motion Pictures for Communication
ประวัติความเป็นมาของการถํายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ทฤษฎีการถํายภาพ การทํางานของกล๎อง
ถํา ยภาพและอุ ป กรณ๑ เ สริ ม การถํ า ยภาพประเภทตํ า งๆ
การใช๎ อุ ป กรณ๑ ใ นห๎ อ งมื ด วิ ธี ก ารถํ า ยภาพ การจั ด
องค๑ประกอบของภาพถําย ประโยชน๑ของการภาพถํายตํอ
การสื่อสาร
125310 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (2-2-5)
Research Methodology
แนวคิ ด เบื้ อ งต๎ น ความหมาย ความสํ า คั ญ
ประเภทและลักษณะโดยทั่วไปของการวิจัย การวิ จัยทาง
นิเทศศาสตร๑และสั งคมศาสตร๑ การออกแบบระเบียบวิ ธี
วิจัย ประเภทของข๎อมูล การสร๎างเครื่องมือการวิจัย การ
ประมวลผลข๎ อ มู ล ด๎ ว ยสถิ ติ อ ยํ า งงํ า ย ความหมายและ
ขอบขํายของสถิติ มาตรการวัดการนําเสนอข๎อมูล การวัด
แนวโน๎ ม เข๎ า สูํ สํ ว นกลาง การวั ด การกระจาย การสุํ ม
ตั ว อยํ า ง การตั้ ง และทดสอบสมมติ ฐ านในการวิ จั ย ทาง
นิเทศศาสตร๑ การวิเคราะห๑ขอ๎ มูลเบื้องต๎น หลักในการเขียน
รายงานการวิ จั ย การวิ จั ย นิ เ ทศศาสตร๑ ใ นปั จ จุ บั น และ
แนวโน๎มในอนาคต
125311 การประเมินผลทางการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Evaluation for Public Relations
หลั ก การ แนวความคิ ด ในการวิ จั ย และ
ประเมิ น ผลทางการประชาสั ม พั น ธ๑ การทํ า วิ จั ย และ
วิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล ทางสถิ ติ เ พื่ อ การประชาสั ม พั น ธ๑ การ
สํ า รวจภาพลั ก ษณ๑ การสํ า รวจประชามติ การจั ด ทํ า
โครงการวิจัย การวิเ คราะห๑ ผู๎สํงสาร สาร ผู๎รับสาร ชํอ ง
ทางการสื่ อ สาร และผลกระทบทางการสื่ อ สารที่ เ น๎ น
ประโยชน๑เพื่องานประชาสัมพันธ๑ แบบจําลองตําง ๆ ที่ใช๎ใน
การประเมินโครงการประชาสัมพันธ๑ การประเมินผลงาน
ประชาสั ม พั น ธ๑ ใ นด๎ า นงบประมาณ อั ต รากํ า ลั ง คน และ
ทรั พ ยากรอื่ น ๆ การเขี ย นรายงานวิ จั ย และโครงการ
ประเมินผลงานประชาสัมพันธ๑

125312

การบริหารงานประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Public Relations Management
กระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ๑ การ
เสริมสร๎างและพัฒนาความคิด ทักษะวิสัยทัศน๑ในเชิงการ
บริ หาร การตัด สิน ใจ การแก๎ ปัญ หา และกลยุ ท ธ๑ใ นการ
ประชาสัมพันธ๑เชิงรุก
125320 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(1-6-5)
Multimedia Production for Public
Relations
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ๑ การใช๎ เ ทคโนโลยี ท่ี เ หมาะสมเพื่ อ
ติ ด ตํ อ สื่ อ สารกั บ กลุํ ม เปู า หมายได๎ อ ยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การเขียนตัวอักษร การใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป การผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ๑ และการสร๎างสื่อมัลติมีเดียเบื้องต๎น
125321 การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
3(1-6-5)
Broadcasting Production for Public
Relations
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ๑ ด๎ ว ยการใช๎ เ ทคโนโลยี ท่ี เ หมาะสมเพื่ อ
ติ ด ตํ อ สื่ อ สารกั บ กลุํ ม เปู า หมายได๎ อ ยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ได๎แกํ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน๑
สื่อสังคมออนไลน๑และสื่อใหมํ
125331 ภาพยนตร์ศึกษา
3(2-2-5)
Film Study
ความหมายและคุณคําของภาพยนตร๑ตํอชีวิต
และสังคม จิตวิทยาและภาษาของภาพยนตร๑โดยวิเคราะห๑
เนือ้ หาและวิธกี ารนําเสนอจากประสบการณ๑ชมภาพยนตร๑
ทัง้ ไทยและตํางประเทศ
125332 การรายงานขําว
3(2-2-5)
News Reporting
ความหมาย ทฤษฏี แ ละแนวคิ ด พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับการรายงานขําว คุณคําขําว ประเภทและรูปแบบ
ขําว เทคนิคการหาขําว การสัมภาษณ๑ การเขียนขําวและ
รายงานขําว ความสัมพันธ๑ของขําวและภาพขําว วิเคราะห๑

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 833

การนํ า เสนอขํ า วของสื่ อ มวลชน บทบาทหน๎ า ที่ ข อง
สื่อมวลชนด๎านขําว จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักขําว
125333 การสื่อสารทางการเมือง
3(2-2-5)
Political Communication
กระบวนการสื่ อ สารและบทบาทหน๎ า ที่
ทางการสื่อ สารกับการเมืองในระบบประชาธิ ปไตยทั้งใน
ระดั บ ประเทศและระดั บ ท๎ อ งถิ่ น วิ เ คราะห๑ กิ จ กรรมการ
สื่ อ สารที่ ทํ า ให๎ เ กิ ด การทํ า หน๎ า ที่ ใ นระบบการเมื อ ง
ผลกระทบของการสื่อสารกับกิจกรรมทางการเมือง
125410 การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ 3(2-2-5)
Integrated Public Relations
หลั ก การประชาสั ม พั น ธ๑ ขั้ น สู ง การบริ ห าร
ความสัมพันธ๑กับลูกค๎าและงานลูกค๎าสัมพันธ๑ สื่อมวลชน
สั ม พั น ธ๑ ชุ ม ชนสั ม พั น ธ๑ การจั ด เหตุ ก ารณ๑ พิ เ ศษ การ
ประชาสัมพันธ๑ในภาวะวิกฤติ การบริหารภาพลักษณ๑ของ
องค๑กร การสื่อสารและการบริหารแบรนด๑ บรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบตํอสังคม วิเคราะห๑เชิงเปรียบเทียบถึง
บทบาทการประชาสั ม พั น ธ๑ ข ององค๑ ก รประเภทตํ า งๆ
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ๑ กั บ งานประชาสั ม พั น ธ๑ จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ๑
125411
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านการประชาสัมพันธ๑
125412 การบริหารประเด็นและการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤติ
3(2-2-5)
Issue and Crisis Communication
Management
ความหมาย ความสําคัญ ตัวอยํางเหตุการณ๑
ภาวะวิ ก ฤติ การจํ า แนกลั ก ษณะของภาวะวิ ก ฤติ การ
บริหารประเด็น การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ
การสื่ อ สาร กลยุ ท ธ๑ ก ารจั ด การสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤติ ท่ี
สํงผลกระทบตํอภาพลักษณ๑และการดําเนินงานขององค๑กร
การบริ ห ารสื่ อ มวลชนในภาวะวิ ก ฤติ แ ละเทคนิ ค การ
นําเสนอเมื่อต๎องเผชิญเหตุการณ๑วิกฤติ

125431

เทคนิคการนาเสนองานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Presentation Technique for Public
Relations
เทคนิ ค แล ะวิ ธี ก ารในการนํ า เส นองาน
ประชาสัมพันธ๑ในรูปแบบตํางๆ การเตรียมตัวและจิตวิทยา
การนําเสนองาน การใช๎เครื่องมือประกอบการนําเสนอให๎มี
ประสิทธิภาพ
125432 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Development Communication
ความหมาย แนวคิ ด กระบวนการสื่ อ สาร
นวั ต กรรมและการยอมรั บ การติ ด ตํ อ สื่ อ สารเพื่ อ การ
พั ฒ นา การใช๎ สื่ อ ระหวํ า งบุ ค คลและสื่ อ มวลชน เพื่ อ ให๎
ชุมชนได๎รับการพัฒนา โดยอาศัยการสื่อสารเป็นตัวเชื่อม
ระหวํางหนํวยงานของรัฐ ผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ผู๎นําความ
คิดเห็น กับชุมชน
125433 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication
ความหมาย แนวความคิ ด ของการสื่ อ สาร
การตลาดเชิงบูรณาการ และความจําเป็ นในการสํงเสริม
การขาย การใช๎การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ พัฒนา
ทางด๎ า นสื่ อ สารการตลาด องค๑ ป ระกอบทางด๎ า นการ
สื่อสารการตลาด การบริหารและวางแผนงานด๎านสื่อสาร
การตลาด การวิ จั ย และประเมิ น ผลงานด๎ า นสื่ อ สาร
การตลาด กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข๎องกับการ
สื่อสารการตลาด
125491 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับด๎านการประชาสัมพันธ๑ใน
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
125492 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับด๎านการประชาสัมพันธ๑ใน
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
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125493

การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และอภิปรายใน
หัวข๎อทางด๎านประชาสัมพันธ๑
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
คว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค วา ม สํ า คั ญ ข อ ง วิ ช า
เศรษฐศาสตร๑ ระบบเศรษฐกิจ การกําหนดราคาโดยอุ ป
สงค๑ อุปทาน ความยืดหยุํนของอุปสงค๑และอุปทาน ทฤษฎี
และแนวคิด เบื้อ งต๎น เกี่ย วกับ พฤติ ก รรมผู๎บ ริ โภค ทฤษฎี
การผลิต ต๎นทุน รายได๎ประชาชาติ การเงินการธนาคาร
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟูอ เงินฝืด และ
การค๎าระหวํางประเทศ
126111
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics I
ทฤษฏี พ ฤติ ก รรม ผู๎ บ ริ โ ภค ทฤษฏี ก ารผลิ ต
การกํา หนดราคาด๎ว ยอุปสงค๑และอุ ปทาน ความยืดหยุํ น
ต๎นทุนและรายรับ การกําหนดกําไรสูงสุดในตลาดรูปแบบ
ตํางๆ
126112
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics I
หลักเศรษฐศาสตร๑วําด๎วยรายได๎ประชาชาติ
พฤติกรรมสํวนรวมของการบริโภค การออมและการลงทุน
บทบาทของรั ฐ บาล ผลกระทบของภาคตํ า งประเทศตํ อ
ระบบเศรษฐกิ จ ปัญหาเงินเฟูอและเงินฝืด วัฎจัก รธุรกิ จ
ปั ญ หาการวํ า งงาน ตลอดจนนโยบายในการรั ก ษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
126113 คณิตเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
Mathematical Economics
การประยุ กต๑ ท ฤษฎีท างคณิต ศาสตร๑ ใ นการ
วิเคราะห๑ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร๑จุลภาคและมหภาค ทั้ง
ในเชิงสถิตและเชิงพลวัตรความสัมพันธ๑ของตัวแปรตํางๆ
การหาคําความยืดหยุํน และดุลยภาพ

126211

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomics II
จุดหมายของตลาดในการจัดสรรทรัพยากรใน
ตลาดแขํงขันสมบูรณ๑ ตลาดผูกขาด ตลาดผู๎ขายและผู๎ซื้อ
น๎อยราย และตลาดกึ่งแขํงขันกึ่งผูกขาด การจัดสรรที่ไมํใช๎
กลไกตลาดในทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล๎อม การ
กระจายรายได๎ และความเทําเทียมกันในสังคม
126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6)
Macroeconomics II
การคํา นวณรายได๎ป ระชาชาติ ด๎ านผลผลิ ต รายได๎ และ
รายจําย สํวนประกอบของอุปสงค๑มวลรวม อุปทานมวล
รวม ดุ ลยภาพของระบบเศรษฐกิ จ ด๎า นผลผลิ ต เงิ นตรา
และการจ๎ า งงาน เปรี ย บเที ย บแนวทางการวิ เ คราะห๑
เศรษฐศาสตร๑แบบเคนส๑และเศรษฐศาสตร๑แบบคลาสสิก
ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ การรั ก ษาเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจ
126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economics Development
ความเป็ น มาของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ ในกลุํ ม ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา
สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ทฤษฎี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
การวางแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหํงชาติฉบับที่ 1-10 ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจใน
อดีตและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
Economics of Money and Banking
เงิ น และบทบาทของเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จ
ทฤษฎี ก ารเงิ น วิ วั ฒ นาการของเงิ น และระบบการเงิ น
สิน เชื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิ ช ย๑
สถาบั น การเงิ น รู ป แบบอื่ น ๆ และบทบาทของนโยบาย
การเงิน
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126311

เศรษฐมิติ
3(2-2-5)
Econometrics
วิ ธี ก ารทางเศรษฐมิ ติ ท่ี ใ ช๎ ใ นการวิ เ คราะห๑
ข๎อมูลทางเศรษฐศาสตร๑ เทคนิคการประมาณคําและการ
ประยุกต๑ใช๎ในสมการถดถอยด๎วยหลักการกําลังสองน๎อย
ที่สุด ปัญหา วิธีการตรวจสอบ และแก๎ไขแบบจําลองไมํอยูํ
ภายใต๎สมมติฐานเบื้องต๎น เทคนิคเบื้องต๎นทางเศรษฐมิติท่ี
สําคัญ การใช๎ตัวแปรหุํน การวิเคราะห๑ข๎อมูลอนุกรมเวลา
การวิ เ คราะห๑ ระบบสมการ การวิ เ คราะห๑ ก รณีท่ี ตั ว แปร
ตามเป็นตัวแปรหุํน โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห๑ทาง
เศรษฐมิติ
126312 เศรษฐกิจไทย
3(2-2-5)
Thai Economy
โครงสร๎างเศรษฐกิจของชนชาติไทยตั้งแตํอดีต
จนถึ ง ปั จ จุ บั น กั บ ระบบการเมื อ งและสั ง คม ระบบการ
ปกครองกับการจัดสรรทรัพยากร การเปิดรับวัฒนธรรม
ตะวั น ตกสมั ย รั ต นโกสิ น ทร๑ ต อนต๎ น การทํ า สนธิ สั ญ ญา
ทางการค๎ า พัฒ นาการของกลุํ มการค๎าและนัก การเมือ ง
โลกาภิวัตน๑และวิกฤตเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียงบน
วิถีของเศรษฐกิจทุนนิยม
126313 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
บทนํ า ทางการวิ จั ย ปั ญ หาการวิ จั ย และ
การศึ ก ษาเอกสาร การตั้ ง สมมติ ฐ าน การสุํ ม ตั ว อยํ า ง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย การวิ เ คราะห๑ เ ชิ ง พรรณนา การ
วิ เ คราะห๑ ก ารถดถอย การจั ด ทํ า บรรณานุ ก รมและการ
เขียนรายงานการวิจัย
126330 เศรษฐศาสตร์ระหวํางประเทศ 3(3-0-6)
International Economics
ทฤษฎี ก ารค๎ า ระหวํ า งประเทศ ทฤษฎี แ ละ
นโยบายการกีดกันการค๎า และผลที่มีตํอระบบเศรษฐกิจ
ทฤษฎีและนโยบายการลงทุนระหวํางประเทศ ดุลการค๎า
แ ล ะ ดุ ล ก า ร ชํ า ร ะ เ งิ น ก า ร แ ก๎ ไ ข ดุ ล ก า ร ค๎ า แ ล ะ
ดุ ล การชํ า ระเงิ น โครงสร๎ า งสิ น ค๎ า เข๎ า และสิ น ค๎ า ออกที่
สําคัญของไทย ปัญหาดุลการชําระเงินของไทย

126340

การคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Finance
บทนํ าเกี่ ยวกั บการคลั งรัฐ บาล งบประมาณ
แผํนดิน รายรับรายจํายรัฐบาล ภาษีอากร หนี้สาธารณะ
และนโยบายการคลัง
126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
3(2-2-5)
Natural Resources and Environmental
Economics
ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล๎ อ มด๎ ว ยรู ป แบบที่ ไ มํ ใ ช๎ ร ะบบกลไกตลาด การ
จั ด การสิ น ค๎ า สาธารณะ ทรั พ ยากรรํ ว ม ผลกระทบ
ภายนอก ต๎นทุน เอกชน ต๎ นทุน สังคม การประเมิน มูลคํ า
สิ่งแวดล๎อม การวิเคราะห๑นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม นโยบายด๎ านการสั่งการ ควบคุม และสร๎า ง
แรงจูงใจ
126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Economics
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร๑ในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจภายใต๎ความเสี่ยงและความไมํแนํนอน การวิเคราะห๑
อุปสงค๑ การผลิต และต๎นทุน การวางแผนด๎านกําไร การ
กําหนดราคา งบประมาณเงินทุน และการระดมทุนเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจ การวิเคราะห๑ผลกระทบตํอธุรกิจจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ
126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Economics
บทนําเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร๑เกษตร อุปสงค๑
และอุ ป ทานสิ น ค๎ า เกษตร การผลิ ต ทางการเกษตร
เทคโนโลยี ราคาสิ น ค๎ า การเกษตร การตลาดสิ น ค๎ า
การเกษตร ธุรกิจการเกษตร สถาบันทางการเกษตร และ
นโยบายการเกษตร
126404 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับงานด๎านเศรษฐศาสตร๑ ใน
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐ หรือเอกชน
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126405

สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับงานด๎านเศรษฐศาสสตร๑ ในฐาน
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐ หรือ
เอกชน
126406 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขีย นรายงานการนําเสนอและอภิปรายใน
หัวข๎อทางด๎านเศรษฐศาสตร๑
126411
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงานการนําเสนอการอภิปรายและการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านเศรษฐศาสตร๑
126431 เศรษฐศาสตร์การเงินระหวํางประเทศ
3(3-0-6)
International Monetary Economics
บทนําเกี่ยวกับระบบการเงินระหวํางประเทศ
โลกาภิ วั ต น๑ ทฤษฎี ดุ ล การชํ า ระเงิ น ตลาดเงิ น ตรา
ตํางประเทศ ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน กระบวนการปรับตัว
และกลไกของอัตราแลกเปลี่ยน การเคลื่อนย๎ายทุนระหวําง
ประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินระหวํางประเทศการ
ประเมินนโยบายเกี่ย วกับ การเงินในระบบเศรษฐกิ จแบบ
เปิด และวิกฤตการณ๑ด๎านการเงิน
126443 การคลังท๎องถิ่น
3(2-2-5)
Local Finance
บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบและระบบการวาง
แผนการคลังในการปกครองท๎องถิ่น โครงสร๎างการคลั ง
รายจํายและรายรับ บริบทและลักษณะสําคัญทางการคลัง
การทํ า ให๎ บ รรลุ เ ปู า หมาย วงจรงบประมาณ ระบบการ
ตรวจสอบและเทคนิคในการวิเคราะห๑การคลังของท๎องถิ่น

126451

การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(2-2-5)
Investment and Portfolio Analysis
ประเภทของหลักทรัพย๑ องค๑ประกอบของการ
ลงทุน ทฤษฎีตลาดทุน ทฤษฎีการบริหารกลุํมหลักทรัพย๑
การประเมินราคาหลักทรัพย๑ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และ
กลุํมการลงทุน
126461 เศรษฐศาสตร์ทํองเที่ยว
3(2-2-5)
Economics of Tourism
การใช๎ เ ครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร๑ ใ นการ
วิ เ คราะห๑ ปั ญ หาทํ อ งเที่ ย ว นโยบายการทํ อ งเที่ ย ว
สถานการณ๑มูลคําการทํองเที่ยวทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ทั้งในด๎านจุลภาคและมหภาค การวางนโยบายการพัฒนา
นโยบายการทํองเที่ยวของประเทศ
126471 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Labor and Human Resources Economics
บทนํ า เกี่ ย วกั บ ทฤษฏี แ รงงาน การลงทุ น ใน
มนุษ ย๑ การเคลื่อ นย๎า ยกํ าลั งคน การลงทุ นในทรั พยากร
ด๎ า นสาธารณสุ ข และการศึ ก ษา อุ ป สงค๑ แ ละอุ ป ทาน
แรงงาน สวั ส ดิ ก ารและประกั น สั ง คม การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย๑ และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑
126482 การวิเคราะห์โครงการ
3(2-2-5)
Project Analysis
ความหมายและความสํ า คั ญ ของโครงการ
หลักเกณฑ๑ในการวิเคราะห๑และศึกษาความเป็นไปได๎ของ
โครงการเพื่อคัดเลือกโครงการที่มี ประสิทธิภาพทั้งของรัฐ
และเอกชน โดยเน๎นการพิจารณาในแงํสังคมสํวนรวม ทั้ง
ผลได๎ แ ละผลเสี ย ของโครงการ ขั้ น ตอนตํ า งๆ ในการ
ประเมิ น ผลโครงการ ทั้ ง กํ อ นเข๎ า ดํ า เนิ น การ ขณะ
ดําเนินการ และหลังดําเนินการ
126492 การตลาดเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Marketing
การตลาดและกลไกตลาด ตลาดการเกษตร
ต๎นทุนการตลาด ชํองวํางทางการตลาดและการวิเคราะห๑
ชํองทางการตลาด และประสิทธิภาพการตลาด
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126493

ธนกิจการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Finance
การจั ด หาเงิ น ทุ น ในระบบและระบบยํ อ ยใน
ภาคเกษตร ทุนตนเอง เงินทุนชุมชน และเงินทุนภาคธุรกิจ
หลั ก ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ผลได๎ ล ดน๎ อ ยถอยลง กํ า ไรสู ง สุ ด
หลักการผสมปัจจัยการผลิตที่เสียต๎นทุนต่ําสุด หลักการ
รวมกิจการ การจัดสรรทุนระหวํางการใช๎ทางเลือกหลาย
ๆ ทาง คําเวลาของเงิน มูลคําปัจจุบัน ทฤษฎีการจัดการ
การเงิน อัตราผลตอบแทนอยํางงําย ความเสี่ยงและการ
ประกัน ตลาดสินเชื่อและธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย
127101 ความรู๎ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
Introduction of Mass Communication
ทฤษฎีและแนวคิดที่สําคัญของสื่อสารมวลชน
พั ฒ น า ก า ร ข อ ง สื่ อ ม ว ล ช น เ ชํ น ห นั ง สื อ นิ ต ย ส า ร
หนังสือพิมพ๑ ภาพยนตร๑ สื่อกระจายเสียง สื่อใหมํ และสื่อ
สนับสนุนเชํนการประชาสัมพันธ๑ โฆษณา อุตสาหกรรม
บันทึกเสียงและดนตรี เป็นต๎น ตลอดจนศึกษาถึงบทบาท
หน๎าที่ ความรับผิดชอบและผลกระทบของสื่อมวลชนที่มี
ตํอบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
127111
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Information Sciences
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี กรรมวิธี บทบาท
แล ะค วา มสํ าคั ญข อง ส า ร ส น เท ศ ธร รม ชา ติ แ ล ะ
คุณลักษณะของสารสนเทศ ความสําคัญของสารสนเทศที่
มี ตํ อ สั ง คม ธุ ร กิ จ สารสนเทศ องค๑ ป ระกอบและการ
ดําเนินงานของระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อ สารการประยุ กต๑ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการสื่อใหมํแนวโน๎มเกี่ยวกับสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
127121
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
ความสํ าคั ญ ของภาษา และความเกี่ ย วข๎ อ ง
ระหวํางการสื่อสารกับการใช๎ภาษาสําหรับนักนิเทศศาสตร๑
หลักเกณฑ๑การใช๎ภาษาทั้งด๎านการพูด การอําน การเขียน
และการฟั ง เพื่ อ งานทางด๎ า นนิ เ ทศศาสตร๑ และการใช๎
ภาษาสําหรับการสื่อสารประเภทตํางๆ

127122

ความรู๎ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Introduction to Mass Communication
ทฤษฎี และแนวคิ ดที่ สํ าคั ญของสื่ อสาร
มวลชน พั ฒ นาการของสื่ อ มวลชนประเภทหนั ง สื อ
นิตยสาร หนังสือพิมพ๑ ภาพยนตร๑ สื่อกระจายเสียง และ
สื่อใหมํ ของไทยและตํางประเทศ ตลอดจนบทบาทหน๎าที่
ความรับผิดชอบและผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีตํอบุคคล
เศรษฐกิจ และสังคม
127131 การถํายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Digital Photography for Communication
ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค การถํ า ยภาพเบื้ อ งต๎ น
หลักการทํางานของกล๎องดิจิทัล ปฏิบัติการถํายภาพดิจิทัล
การจัดองค๑ประกอบภาพ กระบวนการผลิต ตกแตํงภาพ
การพิ ม พ๑ภ าพ และการถํ ายภาพประเภทตํ างๆ เพื่ อการ
สื่อสาร
127221 การเขียนบทสาหรับสื่อกระจายเสียง
3(2-2-5)
Script Writing for Broadcasting Media
การเขี ยนบทรายการวิท ยุก ระจายเสี ย งและ
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น๑ การค๎ น คว๎ า ข๎ อ มู ล กระบวนการคิ ด
สร๎างสรรค๑ การใช๎จินตนาการ และการใช๎ภาษาถํายทอด
เรื่ อ งราวด๎ า นภาพและเสี ย งให๎ เ หมาะสมกั บ รายการ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน๑
127222 ภาพยนตร์เบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introduction to Film
ความหมาย ตระกูล คุณคําของภาพยนตร๑ตํอ
ชีวิตและสังคม การวิเคราะห๑องค๑ประกอบ กระบวนการ
ผลิต เนือ้ หาและวิธีการนําเสนอของภาพยนตร๑ทั้งไทยและ
ตํางประเทศ
127223 การสร๎างสรรค์เสียงและดนตรีเพื่อการ
สื่อสาร
3(2-2-5)
Sound and Music for Communication
กระบวนการออกแบบ การผลิ ต เสี ย งและ
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส๑ปฎิบัติ การสร๎างสรรค๑ การปรับแตํง
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การผสมผสาน ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําเร็จรูป เพื่อ
งานด๎านการสื่อสาร
127231 ความรู๎ทั่วไปทางด๎านสื่อใหมํ 3(3-0-6)
Introduction to New Media
ค ว า ม ห ม า ย ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ แ น ว คิ ด แ ล ะ
พัฒนาการของสื่อใหมํ คุณลักษณะ ประเภท และศักยภาพ
ของสื่อใหมํ กระบวนการทํางาน ผลกระทบและอิทธิพ ล
ของสื่อใหมํท่ีมีตํอการกระบวนการสื่อสารของมนุษย๑และ
สื่อมวลชน
127232 การออกแบบทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
เพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Computer Graphics Design for
Communication
การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร๑
สําเร็จรูปด๎านกราฟิกส๑ 2 มิติเพื่อการวาดภาพ ตกแตํงภาพ
การจัดองค๑ประกอบภาพ และการใช๎ สี เส๎น และน้ําหนั ก
การสร๎างสรรค๑กราฟิกส๑ประเภทตํางๆ เพื่อสื่อความหมาย
127233 การสื่อสารทางเสียงและภาพ 3(2-2-5)
Audio-Visual Communication
การสื่อสารข๎อมูลและความคิดผํานเสียงและ
ภาพ การใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานตัดตํอลําดับเสียง
และภาพ การประยุกต๑ใช๎สื่อ ตํางๆในงานลําดับเสียงและ
ภาพ ถํายโอนและเผยแพรํเพื่อการสื่อสารรูปแบบตํางๆ
127234 การเขียนบทสาหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Script Writing for Multimedia
ก า ร เ ขี ย น บ ท สํ า ห รั บ ง า น มั ล ติ มี เ ดี ย
กระบวนการคิดสร๎างสรรค๑ การค๎นคว๎าข๎อมูลกระบวนการ
พัฒนาแนวคิด การจัดโครงสร๎างและออกแบบข๎อมูล การ
เขียนแผนผังงานมัลติมีเดีย การออกแบบการปฏิสัมพันธ๑
127241 สื่อภาคพลเมือง
3(2-2-5)
Citizen Media
ความหมายพัฒนาการ คุณลักษณะ บทบาท
หน๎าที่ และรูปแบบของสื่อภาคพลเมือง ตลอดจนแนวคิด
ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข๎อง ความสําคัญของสื่อภาคพลเมืองที่มีตํอ

สั ง คมประชาธิ ป ไตยในระดั บ ตํ า งๆ การผลิ ต สื่ อ ภาค
พลเมืองรํวมกับชุมชนประเภทตํางๆ
127242 สื่อทางเลือก
3(2-2-5)
Alternative Media
ประวั ติ ความหมาย รู ป แบบ คุ ณ ลั ก ษณะ
บทบาทหน๎าที่ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่อทางเลือกและ
สื่อแนวทดลอง รวมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อทางเลือกที่
มีตํอบุคคล กลุํม ชุมชน และสังคม
127311 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Information for Communication Art
ความหมาย บทบาท ความสําคัญของข๎อมูล
และสารสนเทศ แนวความคิดการจัดองค๑การหน๎าที่ความ
รับผิ ดชอบของการจัดการในระดับ ตํา ง ๆโครงสร๎างของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานนิเทศศาสตร๑ ลักษณะ
ของสารสนเทศสําหรับการจัดการในระดับตํางๆ ในองค๑กร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร๑ดแวร๑ ซอฟต๑แวร๑และเทคโนโลยี
ในการสื่ อ สารระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศใน
องค๑การ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด๎าน
การวางแผนการควบคุ ม การตั ด สิ น ใจ การพั ฒ นา
สารสนเทศด๎วยคอมพิวเตอร๑มาใช๎ในการจัดการ
127312 พฤติกรรมผู๎ใช๎สื่อใหมํ
2(1-2-3)
New Media User’s behavior
ความหมาย แนวคิ ด แล ะการวิ เ คราะห๑
พฤติกรรมผู๎ใช๎สื่อใหมํจากการปฏิบัติภาคสนาม ปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลตํ อ พฤติ ก รรมการใช๎ สื่ อ ใหมํ ในมิ ติ ปั จ จั ย ทาง
จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ความสัมพันธ๑ระหวําง
พฤติกรรมผูใ๎ ช๎สื่อกับสื่อใหมํ
127321 การเขียนและการรายงานขําวสาหรับสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
News Writing and Reporting for
Electronic Media
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการการเขียน
และการนําเสนอขําวทางสื่อ วิทยุกระจายเสียง และวิท ยุ
โทรทัศน๑ และสื่อใหมํ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 839

ผูส๎ ื่อขําว กระบวนการการผลิตขําวประเภทตํางๆ และการ
นําเสนอขําว และการบรรณาธิกรณ๑ขาํ ว
127322 การพูดเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5)
Speech for Mass Communication
หลั ก การ ทฤษฎี แ ละการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพู ด
สําหรับงานด๎านสื่อสารมวลชน การพูดเพื่องาน ผู๎ดําเนิน
รายการ, วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและโทรทั ศ น๑ ป ระเภทตํ า งๆ
การบรรยายและการพากย๑เสียงสําหรับงานสื่อมวลชนที่
สอดคล๎องและเหมาะสมกับเปูาหมายการสื่อสาร
127323 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
Television Program Production
ประเภทรายการโทรทัศน๑ การวิเคราะห๑กลุํม
ผู๎ ฟั ง การผลิ ต รายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น๑ ขั้ น ตอนการผลิ ต
รายการ การใช๎ เ ทคนิ ค นํ า เสนอที่ เ หมาะสมกั บ รู ป แบบ
ร า ย ก า ร ร า ย ก า ร เ ชิ ง พ า ณิ ช ย๑ แ ล ะ ร า ย ก า ร เ พื่ อ
สาธารณประโยชน๑
127324 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
Radio Program Production
ประเภทรายการวิทยุ วิเคราะห๑กลุํมผู๎ฟัง การ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ขั้นตอนการผลิตรายการ
การใช๎ เ ทคนิ ค นํ า เสนอที่ เ หมาะสมกั บ รู ป แบบรายการ
รายการเชิงพาณิชย๑ และรายการเพื่อสาธารณประโยชน๑
127331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
Web Site Design and Development
การออกแบบ การสร๎ า งเว็ บ ไซต๑ โดยใช๎
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร๑ สํ า เร็ จ รู ป รวมทั้ ง การเขี ย น
โปรแกรมด๎ ว ยภาษาคอมพิ ว เตอร๑ เ พื่ อ พั ฒ นาเว็ บ ไซต๑
ประเภทตํางๆ
127332 การสร๎างภาพและภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
เพื่อการสือ่ สาร 1
3(2-2-5)
Three-Dimensional Modeling and
Animation for Communication I
พื้น ฐานกระบวนการขึ้น รูป ภาพสามมิ ติแ ละ
การสร๎างภาพเคลื่อนไหว การสร๎างพื้นผิวให๎กับวัตถุ การ
ให๎แสงกับวัตถุ สามมิติ การแปลงให๎เป็นไฟล๑ภาพและวี ดิ

ทัศน๑ และการสร๎างสรรค๑งานเคลื่อนไหวสามมิติเพื่อการ
สื่อสาร
127333 การสร๎างภาพและภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
เพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Three-Dimensional Modeling and
Animation for Communication II
แนวคิดพื้นฐานและการออกแบบตัวละครใน
งานอนิ เ มชั่ น การสร๎ า งบุ ค ลิ ก พฤติ ก รรมและลั กษณะมี
ชีวิต การสร๎างเสียงสัมพันธ๑ การเขียนบท และสร๎างสรรค๑
ภาพยนตร๑อนิเมชั่น โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําเร็จรูป
127334 การสร๎างสรรค์งานตัดตํอดิจิทัล 3(2-2-5)
Digital Editing Creative
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร๑ สํ า เร็ จ รู ป ประเภท
องค๑ประกอบวิดีทัศน๑ และกราฟิ กส๑ อนิเมชั่น เพื่องานตัด
ตํอภาพและเสียงอยํางสร๎างสรรค๑ การสร๎างเสียงประกอบ
การประยุกต๑ใช๎สื่อในงานตัดตํอภาพและเสียงระบบดิจิทัล
การถํายโอนและการเผยแพรํในรูปแบบตําง ๆ
127341 การบริหารองค์กรสื่อ
3(2-2-5)
Media Organization Management
ประเภทและขนาดขององค๑ ก รสื่ อ กระจาย
เ สี ย ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ๑ แ ล ะ สื่ อ ใ ห มํ ใ น ร ะ ดั บ ท๎ อ ง ถิ่ น
ระดั บประเทศ แนวคิด พื้น ฐานเกี่ ยวกับ องค๑ กร หลัก การ
การบริ หารจั ด การและกระบวนการจั ด การทั้ ง เชิ ง ธุ ร กิ จ
ประโยชน๑สาธารณะ ด๎านจริยธรรมวิชาชีพสําหรับองค๑กร
สื่อ
127342 ชํองทางการสื่อสารแบรนด์เชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Brand Communication
Channels
แนวคิดพื้นฐาน ความหมายเกี่ยวกับแบรนด๑
และการสื่ อ สารแบรนด๑ ความแตกตํ า งระหวํ า งแบรนด๑
ผลิต ภัณ ฑ๑ และเครื่อ งหมายการค๎า กลยุ ทธ๑แ บรนด๑ และ
คุณ ลั กษณะ ข๎ อได๎ เปรี ยบและข๎ อจํ า กัด ของชํ องทางการ
สื่อสาร เพื่อการสร๎างจุดสัมผัสแบรนด๑ ทุกรูปแบบ รวมถึง
การกําหนดกลยุทธ๑และกลวิธีการเลือกใช๎แตํละชํองทางเชิง
บูรณาการเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุํมเปูาหมาย
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127431

การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5)
Interactive Multimedia Production
การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ด๎ า น
มั ล ติ มี เ ดี ย ปฏิ สั ม พั น ธ๑ แ ละเว็ บ ไซต๑ การทํ า ไฮเปอร๑ ลิ ง ค๑
สํ า หรั บ กราฟิ ก ส๑ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว เสี ย ง และ
ตัวหนังสือตํางๆ กระบวนการวางแผน การออกแบบ และ
การสร๎างสรรค๑งานมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ๑
127441 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมาย และขอบขํ ายของสถิ ติ และการ
วิ จั ย ทางสารสนเทศและการสื่ อ สาร การใช๎ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา และสถิติเชิงอ๎างอิงในการวิจัยทางสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง
คุ ณ ภาพ การใช๎ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ท่ี ใ ช๎ ใ นการ
วิเคราะห๑ขอ๎ มูลสําหรับงานวิจัย
127442 โครงงานการสื่อสารสื่อใหมํ
1(0-3-2)
New Media Communication Project
การ ปร ะยุ กต๑ ใช๎ คว าม รู๎ แ ล ะ ทั ก ษะ เพื่ อ
สร๎ า งสรรค๑ แ ละพั ฒ นาผลงานที่ ส มบู ร ณ๑ ในประเด็ น ที่
เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ๑
127443 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับงานทางด๎านสื่อสารมวลชน
และสื่ อ ใหมํ ใ นสถานประกอบการ องค๑ ก รภาครั ฐ หรื อ
เอกชน
127444 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับสื่อสารมวลชน และสื่อใหมํใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐ
หรือเอกชน

127445

การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอและอภิปรายใน
หัวข๎อทางด๎านนิเทศศาสตร๑และสื่อใหมํ
128221 หลักการตลาด
3(2-2-5)
Principle of Marketing
แน วความคิ ด บทบาท แล ะหน๎ า ที่ ข อ ง
การตลาดที่รวมพฤติกรรมของผู๎บริโภค การกําหนดตลาด
เปู า หมาย การเลื อ กสํ ว นแบํ ง ตลาด การวิ เ คราะห๑ แ ละ
พยากรณ๑ ความต๎อ งการของตลาด การกํ าหนดนโยบาย
การตลาด การตลาดสีเขียว การเลือกกลยุทธ๑การตลาด
และการจัดการเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด
128311
การจัดการการขาย
3(3-0-6)
Sales Management
การจั ด สายงาน การจั ด การของฝุ า ยขาย
นโยบายการขาย การวิ เ คราะห๑ ต ลาดและสิ น ค๎ า การ
วางแผนและการวิเคราะห๑ การจัดแบํงเขตและโควตาการ
ขาย การคัดเลือกและการอบรมพนักงานขายและการให๎
คํ า ตอบแทน การวั ด ผล การควบคุ ม งบประมาณและ
คําใช๎จํายในด๎านการขาย ศิลปะการขาย จิตบริการ การใช๎
พนักงานขาย ความพยายามทางการตลาดด๎านอื่นๆ การ
ประเมินผลและควบคุมการขาย การคัดเลือกวิธีการขาย
เครดิตการซือ้ ขาย การเก็บเงิน และการจ๎างขาย
128312 การพยากรณ์ความต๎องการและการขาย
3(3-0-6)
Demand and Sales Forecasting
ห ลั ก ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร
พยากรณ๑ ค วามต๎ อ งการ เทคนิ ค วิ ธี ก ารพยากรณ๑ การ
วิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลตํอความถูกต๎องแมํนยําของการพยากรณ๑ การนํา
ผลของการพยากรณ๑ ไ ปปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานด๎ า น
การตลาด
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128321

พฤติกรรมผู๎บริโภค
3(2-2-5)
Consumer Behavior
หลั ก แล ะการวิ เ คราะห๑ พ ฤติ ก รรมขอ ง
ผูบ๎ ริโภคในการตัดสินใจซื้อ การบริโภคและพฤติกรรมการ
ซือ้ ของผู๎บริโภค ขัน้ ตอนการตัดสินใจซื้อ โดยเริ่มจากความ
ต๎องการของผู๎บริโภค การบํงหาสาเหตุ ขําวสาร และการ
หาข๎อมูล การประเมินทางเลือกอื่นๆ การตัดสินใจซื้อและ
การประเมิ น หลั ง การซื้อ อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรม สั ง คม
กลุํม ครอบครัว ที่ มีตํอการตัดสินใจและแบบการดําเนิ น
ชีวิต การวิเคราะห๑ปัจจัยภายในของบุคคล แรงจูงใจและ
บุคลิกภาพ กระบวนการรับรู๎ เรียนรู๎ ทัศนคติ สิทธิและการ
คุม๎ ครองสิทธิของผู๎บริโภค ความรับผิดชอบขององค๑กรทาง
ธุรกิจตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม
128322 การจัดการแบรนด์และราคา 3(3-0-6)
Brand Management and Pricing
แนวคิ ด การบริ ห ารและกลยุ ท ธ๑ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ๑
การจั ด ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ๑ สํ ว นประสมผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ต รา
สินค๎ า บรรจุ ภัณ ฑ๑ ปู ายฉลาก วงจรชีวิ ตผลิต ภัณ ฑ๑ การ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ หมํ การจั ด การสายผลิ ต ภั ณ ฑ๑ และ
นโยบายการตั้ ง ราคาระดั บ ผู๎ ผ ลิ ต และผู๎ จั ด จํ า หนํ า ย
ตลอดจนการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมทางการแขํงขัน การ
สร๎างความได๎เปรียบทางการแขํง ขัน และกลยุทธ๑ก ารตั้ ง
ราคา ปั จจั ยสภาพแวดล๎ อมที่มี ผลตํ อกลยุ ทธ๑ ผลิ ตภั ณ ฑ๑
และราคา
128323 การจัดการชํองทางทางการตลาด3 (3-0-6)
Marketing Channel Management
ขอบเขตระบบการจัดจําหนําย กลยุทธ๑การจัด
จํ า หนํ า ยและการปฏิ บั ติ การตั ด สิ น ใจเลื อ กชํ อ งทาง
การตลาด การให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ การควบคุ ม ชํ อ งทาง
การตลาด หลักการบริหารการขนสํง นโยบายและการจัด
สายงานด๎ า นการขนสํ ง การคลั ง สิ น ค๎า การจั ด เก็ บ และ
เคลื่อนย๎าย และระบบข๎อมูลด๎านการกระจายสินค๎า การ
ประเมิณผลและการควบคุมประสิทธิภาพชํองทางการจัด
จํ า หนํ า ย การแบํ ง สํ ว นชํ อ งทางด๎ า นการตลาด ความ
หนาแนํนในการกระจายสินค๎า และข๎อจํากัดของชํองทาง
แนวตั้ง และแผนกลยุทธ๑ทางพันธมิตรในการกระจายสินค๎า

128324

การจัดการการสํงเสริมการตลาด 3(2-2-5)
Promotion Management
หลักการ ความสํา คัญ หน๎าที่ วัต ถุประสงค๑
ของการสํ ง เสริม การตลาด และการปฏิบั ติ เ กี่ ยวกั บ การ
ตัดสินใจที่จําเป็นในแผนการสํงเสริมการตลาด ปัจจัยที่มี
ผลกระทบตํ อ การสํ ง เสริ ม การตลาด สํ ว นประสมการ
สํ ง เสริ ม การตลาด การโฆษณา การประชาสั ม พั น ธ๑
พนักงานขาย การสํงเสริมการขาย การตลาดทางตรง การ
เลือกเครื่องมือของสํวนประสมการสํงเสริมการตลาด การ
วางแผนและการประเมินกิจกรรมที่สํงเสริมการตลาด
128325 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
E-Marketing
แนวความคิดการพาณิชย๑อเิ ล็กทรอนิกส๑ และ
เครื อ ขํ า ยของข๎ อ มู ล การวิ เ คราะห๑ รูป แบบการพาณิ ช ย๑
อิเล็ กทรอนิ กส๑ ทฤษฎีแ ละการโฆษณา การสํ งเสริม การ
ขาย การทําวิจัยการตลาด พฤติกรรมของผู๎บริโภคในการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค๎ า ผํ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ เครื่ อ งมื อ
แนวโน๎มและสื่อใหมํที่ใช๎ในการพาณิชย๑อเิ ล็กทรอนิกส๑
128326 การตลาดธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Marketing
แนวความคิดและวิวัฒนาการของตลาดสินค๎า
อุตสาหกรรม ประเภทและลักษณะของลูกค๎าอุตสาหกรรม
การจั ด กลุํ ม อุ ต สาหกรรม การเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล การ
วิ เ คราะห๑ แ ละวิ จั ย ตลาดอุ ต สาหกรรมการวางแผนการ
กําหนดกลยุทธ๑แ ละยุทธวิธีในสํว นประสมทางการตลาด
บทบาทของสถาบั น ทางอุต สาหกรรมและรั ฐบาลที่ มี ตํ อ
การตลาดสิ น ค๎ า อุ ต สาหกรรม มาตรฐานอุ ต สาหกรรม
แนวโน๎ ม การตลาดของสิ น ค๎ า อุ ต สาหกรรม การจั ด การ
ธุรกิจค๎าสํง
128327 การตลาดบริการ
3(2-2-5)
Service Marketing
หลักการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการ ทฤษฎี
และแนวคิ ดของการตลาดบริการสมัย ใหมํ ประเภทของ
ธุรกิจบริการ การกําหนดลูกค๎าเปูาหมาย และพฤติกรรม
ความต๎ อ งการของลู ก ค๎ า จิ ต บริ ก าร การวิ เ คราะห๑
สถานการณ๑และกําหนดกลยุทธ๑ของตลาดบริการ คุณภาพ
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ในการให๎บ ริการ กลยุ ทธ๑การสร๎ างความผูก พันกับลูกค๎ า
และการสร๎างความสัมพันธ๑ท่ีดีกับลูกค๎า
128328 การตลาดทางตรง
3(2-2-5)
Direct Marketing
หลักการการตลาดทางตรง ขอบเขต ความ
แตกตํางระหวํางการทําตลาดทางตรงกับตลาดแบบดั้งเดิม
กระบวนการการตลาดทางตรง เทคนิคการใช๎การตลาด
ทางตรง วิธกี ารสร๎างฐานข๎อมูล เครื่องมือที่ใช๎ในการตลาด
ทางตรง กลยุทธ๑และการวางแผนการใช๎การตลาดทางตรง
128329 การตลาดการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Marketing
บทบาทความสํ า คั ญ แล ะขอบขํ า ย ของ
การตลาดการเกษตรไทย ระบบการตลาดผลิ ต ผล
การเกษตรและสิ น ค๎ า เกษตรแปรรู ป ของประเทศไทย
บทบาทขององค๑ ก รและหนํ ว ยงานที่ ทํ า หน๎ า ที่ ใ นตลาด
การเกษตร การพัฒนาผลผลิตการเกษตรไทย การกําหนด
ระบบชํ อ งทางจํ า หนํ า ยและนโยบายราคา บทบาทและ
นโยบายการพัฒนาการเกษตรของรัฐบาล ปัญหาและแนว
ทางการแก๎ ไขปัญ หาในการดํา เนิ น งานตลาดการเกษตร
การกํ า หนดตลาดเปู า หมายและการใช๎ สํ ว นประสมทาง
การตลาด
128331 การจัดซื้อและการเจรจาตํอรอง 3(3-0-6)
Purchasing and Negotiations
ขอบเขตและจุ ด ประสงค๑ ข องการเจรจา
ตํอรองในการจัดซื้อ การมีสํวนรํวมและความสัมพันธ๑ของ
แผนกตํางๆในองค๑กรของแผนกจัดซื้อ การเตรียมการ การ
ดํา เนิ นการ และการบั นทึ กการเจรจา หลัก การของการ
จัดซื้อ ขั้นตอน และกระบวนการที่เกี่ยวข๎ องกับการจัดซื้อ
การวางแผนการจัดหา และการเคลื่อนย๎ายวัตถุดิบที่สํงผล
ตํอนโยบายการจัดซื้อ กลยุทธ๑ของการจัดซื้อ เทคนิคการ
เจรจาตํ อ รองทางธุ ร กิ จ ผลกระทบของการสื่ อ สารทาง
วาจาและภาษากายที่มีตํอกระบวนการเจรจา ทักษะในการ
จั ด การความขั ด แย๎ ง ภายในองค๑ ก ร วิ ธี ก ารการจั ด การ
ขัน้ ตอนการเจรจา การวิเคราะห๑แหลํงขาย สัญญา ต๎นทุน
ราคา กํ า ไร การลงทุ น และความเสี่ ย ง หลั ก การต๎ น ทุ น
ข๎อมูลผลิตภัณฑ๑ และข๎อมูลตลาด การรผลิตเองหรือการ
จ๎างการผลิตและการบริการด๎านการขนสํง

128332

การจัดการการค๎าปลีก
3(3-0-6)
Retailing Management
แนวคิ ด ของการค๎ า ปลีก ลั ก ษณะความเป็ น
เจ๎าของ การตัดสินใจเลือกตําแหนํงที่ตั้ง แผนงาน อาคาร
วัสดุภายใน อุปกรณ๑ และการบริหารสินค๎า การซื้อ การ
จัดเก็บ การควบคุม การตั้งราคาขาย การสํงเสริมการขาย
ในร๎านค๎า และการบริการลูกค๎า
128333 การจัดการลูกค๎าสัมพันธ์
3(2-2-5)
Customer Relationship Management
นิ ย ามและขั้ น ตอนของการบริ ห ารลู ก ค๎ า
สัมพั นธ๑ กลยุ ทธ๑ ในการรั กษาลูก ค๎าเดิม และสร๎ างลู กค๎ า
ใหมํ จิตบริการ บทบาทและหน๎าที่ของผู๎บริหาร พนักงาน
เทคโนโลยี และข๎ อ มู ล ขํ า วสารที่ มี ตํ อ การบริ ห ารลู ก ค๎ า
สัมพันธ๑ เทคนิคการบริหารลูกค๎าสัมพั นธ๑ไปใช๎ในการสร๎าง
ความสามารถในการแขํ ง ขั น และความพึ ง พอใจให๎ กั บ
ผู๎ บ ริ โ ภค ประโยชน๑ แ ละข๎ อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
บริหารลูกค๎าสัมพันธ๑
128421 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจั ย การเลือกแบบและวิธีการ
วิจัยให๎เหมาะสมกับสถานการณ๑และทรัพยากร การสร๎าง
แบบเก็ บข๎อมูล การเก็บตัวอยําง การเก็บ รวบรวมข๎อมู ล
การวิเคราะห๑ขอ๎ มูล การเขียนและการนําเสนอรายงานการ
วิจัย
128422 การจัดการการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Management
แนวคิ ด และขอบเขตการบริ ห ารการตลาด
ความจําเป็นของการตลาดและการวางแผนสินค๎าเพื่อการ
สํงเสริมการขาย ความจําเป็นในการวางแผนสําหรับการ
ออกสิ น ค๎ า ใหมํ เ พื่ อ ทดแทนสิ น ค๎ า เดิ ม และการวางแผน
สําหรับเทคนิคการตลาดใหมํๆ การตั้งราคา นโยบายด๎าน
ราคา เทคนิ คการทํา วิจัย การตลาด การบริหารการขาย
ด๎วยบุคคล การรํวมมือกันของการโฆษณากับองค๑ประกอบ
อื่ น ๆ ด๎ า น ก า ร ต ล า ด ก า ร พั ฒ น า น โ ย บ า ย ตํ อ ก า ร
เปลี่ ย นแปลงในสายผลิ ต ภั ณ ฑ๑ และการควบคุ ม การ
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ปฏิบัติงานด๎านการตลาด การรับผิดชอบขององค๑กรธุรกิจ
ตํอสังคมและสภาพแวดล๎อม
128423 กลยุทธ์ทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategies
ความหมายและความสํ า คั ญ ของกลยุ ท ธ๑
การตลาด หลั ก การและกลยุ ท ธ๑ ก ารตลาด แบบผสม
วิเคราะห๑ตลาด การกําหนดกลุํมเปูาหมาย การกําหนดกล
ยุทธ๑ ด๎านผลิตภัณฑ๑ การกําหนดกลยุทธ๑ด๎านการตั้งราคา
นโยบายราคา การกํา หนดกลยุ ทธ๑ ด๎ า นการจั ด จํ า หนํ า ย
การกําหนดกลยุทธ๑ด๎านการสํงเสริมการจําหนําย
128424 การตลาดระดับโลก
3(3-0-6)
Global Marketing
ความสําคั ญของการตลาดระหวํา งประเทศ
และการตลาดระดั บ โลก มุ ม มองและองค๑ ป ระกอบของ
การตลาดระหวํ า งประเทศ การรวมกลุํ ม เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศตํ างๆ โครงสร๎างและการดํา เนินงานขององค๑ก ร
ระหวํางประเทศ การวิจัยตลาดระหวํางประเทศ กลยุทธ๑
การตลาดระหวํางประเทศด๎านผลิตภัณฑ๑และราคา การ
สํงเสริมการตลาดระหวํางประเทศ กลยุทธ๑การเข๎าสูํตลาด
ตํ า งประเทศ การวางแผนการใช๎ สํ ว นประสมการตลาด
ระหวํางประเทศ การสํงเสริมการตลาดระหวํางประเทศทั้ง
ของภาครัฐและภาคเอกชน
128491 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับงานทางด๎านการตลาดใน
สถานประกอบการของเอกชน
128492 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับการตลาดในสถานประกอบการ
ของเอกชน

128493

การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอและอภิปรายใน
หัวข๎อทางด๎านการตลาด
141101
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 1
3(2-2-5)
Sociological and Anthropological
Theory and Methodology I
บริบทและเงื่อนไขทางสัง คม การเมือง และ
ประวั ติ ศ าสตร๑ กั บ การเกิ ด ขึ้ น ของสั ง คมวิ ท ยาแล ะ
มานุ ษ ยวิ ท ยา ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวิ ธี วิ ท ยาทาง
สัง คมวิท ยาและมานุษ ยวิ ทยายุ คแรกจนถึ งสมัย ใหมํ ข๎ อ
ถกเถียง และความแตกตํางที่สําคัญของแนวคิดและทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในยุคแรกกับยุคสมัยใหมํ
และการนําไปประยุกต๑ใช๎อธิบายปรากฏการณ๑ทางสังคม
และการพัฒนา
141102
ระบบการบริหารงานท๎องถิ่น 3(2-2-5)
Local Administration System
แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท๎องถิ่น การ
กระจายอํานาจ การปกครองท๎องถิ่นในตํางประเทศ การ
กระจายอํานาจสูํท๎องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ การบริหารการ
จัด บริ การสาธารณะ การบริห ารงานท๎ องถิ่น มาตรฐาน
ตัวชี้วัดขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และธรรมาภิบ าล
ในการบริหารงานท๎องถิ่น
141103
โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Globalization and Social Development
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งสั ง คมกั บ เศรษฐกิ จ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ของระบบเศรษฐกิจรูปแบบ
ตํ า ง ๆ จุ ด เ ดํ น ข อ ง โ ล ก า ภิ วั ต น๑ ที่ สํ ง ผ ล ตํ อ วิ ธี คิ ด
ความสัมพันธ๑และการดํารงชีวิตของมนุษย๑ระหวํางประเทศ
ปรากฏการณ๑โลกาภิวัตน๑และสังคมข๎ามพรมแดนในโลกยุค
ปั จ จุ บั น การเกิ ด ขึ้ น ของท๎ อ งถิ่ น ภิ วั ต น๑ ผลกระทบ การ
ตํอต๎านและปรับเปลี่ยนของชุมชนท๎องถิ่นในบริบทโลกาภิ
วัตน๑ และการสร๎างเครือขํายทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน๑
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141201

ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 2
3(2-2-5)
Sociological and Anthropological
Theory and Methodology II
การเกิดขึ้นของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ยุคหลังสมัยใหมํ ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ใช๎ศึกษาวิเคราะห๑ประเด็น
ปั ญ หาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมในยุ ค รํ ว มสมั ย ความ
แตกตํ างที่สํ า คัญ ของแนวคิ ดและทฤษฎี ท างสัง คมวิท ยา
และมานุ ษ ยวิ ท ยาสมั ย ใหมํ กั บ หลั ง สมั ย ใหมํ มิ ติ ใ น
การศึกษา จุดเดํนและคําวิจารณ๑ท่ีมีตํอแนวคิด และการ
นําไปประยุกต๑ใช๎อธิบายปรากฏการณ๑ทางสังคมและการ
พัฒนา
141202 ประชากรกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Population and Social Development
แนวคิ ด ทฤษฎี ทางด๎ า นประชากร ขนาด
โครงสร๎าง การกระจายตัวทางประชากร องค๑ประกอบของ
การเปลี่ ย นแปลงทางประชากร ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงประชากรที่มีตํอการพัฒนาสังคม
141203 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Social Development Concept and Theory
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม หลักการ
กระบวนการ และกลวิธีการพัฒนาสังคมในรูปแบบตํางๆ
ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนากระแสหลักและการ
พั ฒ นาแบบทางเลื อ ก การวิ เ คราะห๑ ลั ก ษณะของสั ง คม
บทบาทขององค๑ ก รและชุ ม ชน เพื่ อ การจั ด การและวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมสูํการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
141204
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
เบื้องต๎น
3(2-2-5)
Fundamental Social Work and Social
Welfare
ความหมาย ความสํ า คั ญ และวิ วั ฒ นาการ
สังคมสงเคราะห๑และสวัสดิการสังคมในประเทศไทยและใน
ตํ า งประเทศ ปรั ช ญาพื้ น ฐานงานสั ง คมสงเคราะห๑ วิ ธี

ปฏิ บั ติ ง าน รู ป แบบงานสั ง คมสงเคราะห๑ แ ละสวั ส ดิ ก าร
สังคม เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห๑ การวิจัยทาง
สังคมสงเคราะห๑ การประยุกต๑ใช๎งานสั งคมสงเคราะห๑และ
สวัสดิการสังคม แนวโน๎ม ทิศทาง และนโยบายการสังคม
สงเคราะห๑และสวัสดิการสังคมในประเทศไทย
141205 ปัญหาสังคมกับการพัฒนาในประชาคม
อาเซียน
3(2-2-5)
Social Problems and Development in
ASEAN
ปัญ หาสั ง คมทั้ งในระดั บ บุ ค คล กลุํ ม ชุ ม ชน
และประเทศในอาเซี ย น ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การพั ฒ นา การ
วิเคราะห๑สาเหตุแหํงปัญหาและแนวทางแก๎ไขปัญหา
141301
การดาเนินงานพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Social Development Operation
หลักการ กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ การ
ติ ด ต าม แล ะประเมิ น ผลการทํ า งานพั ฒ นาสั ง คม
กระบวนการกลุํม การเรียนรู๎ และการมีสํวนรํวม วิธีเสริม
ความเข๎มแข็งของกลุํมผู๎นํา องค๑กร และเครือขํายในการ
ทํางานพัฒนาสังคม
141302 การวางแผน การจัดทา และการประเมิน
โครงการ
3(2-2-5)
Planning Projecting and Evaluation
Project
ความหมาย ความสํ าคั ญ และประเภทของ
แผน ขั้น ตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสูํก ารปฏิบั ติ
การออกแบบ การจัดทํา การควบคุม การติดตาม และการ
ประเมินผลโครงการด๎านการพัฒนาสังคม
141303 สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics and Social Sciences Research
หลั ก การและกระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวน
รํวม การออกแบบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข๎อมูล การ
คํานวณขั้นพื้นฐานทางสถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน
การประยุกต๑ใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร๑ในการ
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วิเคราะห๑ข๎อมูล การเขีย นรายงานวิจัย และการนําเสนอ
งานวิจัย
141311
การบริหารนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5)
Public Policy Administration
ความหมาย ความสํ าคั ญ และประเภทของ
นโยบาย การบริหารนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและ
ในตํา งประเทศ ตัว แบบและขั้ นตอนการกําหนดนโยบาย
การนํานโยบายไปปฏิบัติ และผลกระทบของนโยบายตํ อ
การพัฒนาสังคมไทย
141312
ระบบราชการกั บ การก าหนดนโยบาย
3(2-2-5)
Bureaucratic System and Policy Making
วิวัฒนาการของการเมืองและระบบราชการ
ไทย ความหมายของการกําหนดนโยบาย ผู๎มีสํวนรํวมใน
การกําหนดนโยบายทัง้ ภายในและภายนอกระบบการเมือง
ขั้ น ตอน กระบวนการกํ า หนดนโยบาย บทบาท และ
อิทธิพลของกลุํมสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีตํอ
การกําหนดนโยบาย และการวิเคราะห๑การกําหนดนโยบาย
141321 ศาสนธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Religious Teachings and Quality of Life
แนวคิ ดเกี่ย วกั บคุ ณภาพชี วิต ที่ดี หลัก ธรรม
ทางศาสนาที่เกี่ยวข๎องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให๎ดีข้ึน
และมี คุณ คํ า ตํ อสั ง คม และตัว อยํ า งของการประยุ ก ต๑ ใ ช๎
หลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตตนเอง
141322
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Concept and Theory
ความหมาย แนวคิ ด และทฤษฎี พื้ น ฐาน
เกี่ย วกั บการพัฒ นามนุษ ย๑ นโยบายและยุท ธศาสตร๑ การ
พัฒนามนุษย๑ในระดับมหภาคจากการศึกษาเปรียบเทียบ
กับประเทศตําง ๆ

141331

ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Thai Traditional Knowledge and
Social Development
ความเป็นมาและความสําคัญของภูมิปัญญา
ไทย ตลอดจนปรัชญาแหํงเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะภู มิ
ปัญญาไทยรํวมสมัย ความท๎าทายและการประยุกต๑ใช๎ภูมิ
ปัญญาไทยในการพัฒนาสังคมรํวมสมัย
141332 การศึกษาการพัฒนาเมืองกับชนบท
3(2-2-5)
Urban and Rural Development Study
แนวคิ ด และทฤษฎี วํ า ด๎ ว ยเมื อ ง ความเป็ น
เมือง และกระบวนการกลายเป็นเมือง แนวคิดและทฤษฎี
วําด๎วยชนบท ความเป็นชนบท และกระบวนการกลายเป็น
ชนบทกึ่ง เมือ ง บริ บ ท ปัญ หา และการเปลี่ ยนแปลงของ
เมือง ชาติพันธุ๑กับ เมือง และการพัฒ นาเมือง บริบทและ
ปัญหาในชนบท การเปลี่ยนแปลงในชนบท และการพัฒนา
ชนบท
141333 เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Technology and Social Development
ความหมาย ความสํ าคั ญ และประเภทของ
เทคโนโลยี วิ วัฒนาการของเทคโนโลยีในสังคมไทย การ
ถํ า ยทอด การเลื อ กสรร การยอมรั บ เทคโนโลยี การ
ประยุ ก ต๑ใ ช๎ เทคโนโลยี ท่ีเ หมาะสมเพื่ อ การพั ฒ นาตนเอง
และชุ ม ชน และการพึ่ ง พาตนเองทางเทคโนโลยี ใ น
สังคมไทย
141341
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 3(2-2-5)
Social Movements
แนวคิดทางสังคมวิทยาวําด๎วยขบวนการทาง
สั ง คม ลั ก ษณะสํ า คั ญ วิ ธี ก าร ประเด็ น ของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมทางด๎านเพศสภาพ ชาติพันธุ๑ เด็กและ
เยาวชน ความสัม พันธ๑ระหวํ างขบวนการเคลื่อ นไหวทาง
สั ง คมกั บ ปั จ จั ย ทางการเมื อ ง สั ง คม เศรษฐกิ จ และ
วั ฒ นธรรม การกํ า หนดนโยบายที่ คํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นมนุษย๑และความเป็นธรรมทางสังคม
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141342

ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Geo-Informatics and Social Development
หลักการการสํา รวจข๎ อมูลด๎ วยระบบ 3 เอส
ประกอบด๎วย การสํารวจข๎อมูลจากระยะไกล การสํารวจ
ข๎อมูลเครื่องมือบอกตําแหนํงพิ กัดบนพื้นโลก และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร๑ เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวม การ
จั ด การ การวิ เ คราะห๑ และการแสดงผลโดยการใช๎
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร๑ การ
ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ภู มิ ส ารสนเทศ ในงานการวางแผน การ
ตัดสินใจและพัฒนา สําหรับงานพัฒนาสังคม
141398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความสํ าคั ญ ประเภทการวิ จั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุํมตัวอยําง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล และการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงรําง
และรายงานการวิจัย
141401
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการ
พัฒนาท๎องถิ่น
3(2-2-5)
Economic and social Policy and Local
Development
ระบบสั ง คม นโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คม
หลั ก การกํ า หนดนโยบาย แนวทางการจั ด ทํ า นโยบาย
เศรษฐกิจและสังคม กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การ
วิ เ คราะห๑ น โยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คม แนวคิ ด และ
อุ ด มการณ๑ ด๎ า นการพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น ผลการนํ า นโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมมาใช๎ในการพัฒนาท๎องถิ่น
141402 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านการพัฒนาสังคม

141411

การวางแผนกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Planning
แนวคิ ด พื้ น ฐานและความสํ า คั ญ ของการ
วางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ๑ การกําหนด
วิสั ย ทัศ น๑ และพั นธกิ จ การวิ เ คราะห๑ ส ภาพแวดล๎ อมของ
องค๑กร การกําหนดวัตถุประสงค๑ระยะยาว ระดับและชนิด
ของกลยุทธ๑ การวิเคราะห๑ทางเลือกกลยุทธ๑ การนํากลยุทธ๑
ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ๑
141412
การวางแผนภาคและเมือง
3(2-2-5)
City and Regional Planning
หลักการ แนวคิด และวิธีการในการวางแผน
ภาคและเมือง การวิเคราะห๑องค๑ประกอบและโครงสร๎าง
ของภาคและเมือง การวางแผนภาคและเมืองในประเทศ
ไทย ปั ญ หาการขยายตั ว ของเมื อ ง การพั ฒ นาภาคและ
เมืองในมิติกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม
141422 เทคนิ ค และกระบวนการพั ฒ นามนุ ษ ย์
3(2-2-5)
Human Development Process and
Technique
ความหมายและความสําคัญของเทคนิคและ
กระบวนการในการพัฒ นามนุษย๑ การนําข๎อเสนอแนะใน
งานวิ จั ย เพื่ อ การวางแผนการพั ฒ นาบุ ค คลทั้ ง ในระดั บ
ปัจเจกบุคคล กลุํม องค๑กร และชุมชน การคัดเลือกวิธีการ
ให๎ เหมาะสมกั บ การพัฒ นาปั จเจกบุ ค คลและชุ มชน การ
สร๎างชุดฝึกอบรบ การจัดทําและการประเมินการฝึกอบรม
141431
ข๎ามพรมแดนศึกษา
3(2-2-5)
Cross-Border Study
มุมมอง และแนวคิดวําด๎วยการข๎ามพรมแดน
การข๎ า มรั ฐ -ชาติ การสร๎ า ง และกํ อ เกิ ด ของรั ฐ ชาติ กั บ
พรมแดน ประเด็นทางสังคมที่ เกี่ยวกับการข๎ามพรมแดน
วัฒนธรรมกับพรมแดน อัตลักษณ๑กับพรมแดน รัฐชาติกับ
พรมแดน ชาติพันธุ๑กับการข๎ามพรมแดน การพัฒนาข๎า ม
พรมแดน การจัดการทรัพยากรข๎ามพรมแดน และกลุํมอนุ
ภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขงกับประเด็นข๎ามพรมแดน
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141432

การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(2-2-5)
Community Enterprise Management
ลักษณะและประเภทของวิสาหกิจชุมชน ทุน
ในชุมชน การจัดทําแผนชุมชน การเชื่อมโยงการจัดการทุน
ของชุมชนกับวิสาหกิจชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน การ
สร๎างเครือขํายวิสาหกิจชุมชน และเครือขํายวิสาหกิจชุมชน
กับเศรษฐกิจมหภาค
141442
การวางแผนและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3(2-2-5)
Natural Resources and Environment
Planning and Management
ความหมาย ประเภท และขอบเขตของปัญหา
ที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แนวคิด
และหลักการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ ง แวดล๎ อ ม สิ่ ง แวดล๎ อ มทางสั ง คมวั ฒ นธรรมตาม
แผนพัฒนาประทศแนวนโยบายแหํงรัฐ กฎหมายและการ
สํงเสริมภาครัฐและภาคเอกชน การมีสํวนรํวม การสร๎าง
เครื อ ขํ า ยองค๑ ก รการพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น และการปฏิ บั ติ
ภาคสนาม
141451
การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข๎อทางด๎านการพัฒนาสังคม
141452 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาสังคมในสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
141453 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาสังคมในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือ
เอกชน

142111

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน พูด ฟัง
เขี ย น อํ า น การออกเสี ย งภาษาจี น ตามระบบสั ท อั ก ษร
ภาษาจีน หรือ PINYIN ทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอยําง
ถู ก ต๎ อ งตามระบบการเขี ย นอั ก ษรจี น แบบบรรจง ศั พ ท๑
พื้ น ฐานตํ า งๆ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ใกล๎ ตั ว และคํ า ศั พ ท๑ ท่ี ใ ช๎ ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น ประมาณ 300 คํ า สนทนาขั้ น พื้ น ฐาน
ไวยากรณ๑จนี พืน้ ฐาน
142112
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
คํ า ศั พ ท๑ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ประมาณ 400 คํ า
การออกเสี ย งในระดั บ คํ า หลายพยางค๑ วลี และระดั บ
ประโยค ไวยากรณ๑จี นพื้น ฐานระดับ ประโยค โครงสร๎า ง
ประโยคแบบตํ าง ๆ ประโยคที่ใช๎กริยาชํว ย ประโยคภาค
แสดงเป็ น กริ ย าวลี ประโยคภาคแสดงเป็ น คุ ณ ศั พ ท๑ ว ลี
ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร๎างประโยคคําถาม
แบบตํางๆ การใช๎คําบอกตําแหนํง การบอกเวลา วันเดือน
ปี การใช๎กริยาชํวยตํางๆ หนํวยคําไวยากรณ๑ท่ีแสดงความ
สมบรูณ๑ของการกระทํา การเขียนอักษรจีน
142121
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking I
การฟั ง และการพู ด บทสนทนาภาษาจี น ใน
ชีวิตประจําวันอยํางงําย ๆ การออกเสียงให๎ชัดเจนถูกต๎อง
และการพูดโต๎ตอบ
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking II
กา รฟั งแ ล ะพู ด บ ท ส น ทน าภ า ษา จี น ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น ในระดั บ กลาง และสู ง การใช๎ ถ๎ อ ยคํ า ที่
ถูกต๎องในสถานการณ๑ตํางๆ
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ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
คําศัพท๑ในชีวิตประจําวันและศัพท๑เฉพาะตํางๆ
ประมาณ 500 คํ า การใช๎ คํ า บอกจํ านวนเงิน สํ วนขยาย
ภาคแสดง หนํวยคําไวยากรณ๑ท่ีใช๎เชื่อมภาคแสดงกับสํวน
ขยายภาคแสดง การซ้ําคําคุณศัพท๑พยางค๑เดี่ยวและสอง
พยางค๑ หนํ วยคํา ที่ แสดงการดํ าเนิ นตํ อ เนื่ องไปของภาค
แสดง หนํว ยคํา ไวยากรณ๑ ท่ีแ สดงการเน๎น ประสบการณ๑
การซ้ําคํากริยาสองพยางค๑ ประโยคที่ภาคแสดงมีหลาย
กริ ย าวลี การใช๎ คํ า บุ พ บทตํ า งๆ ที่ สํ า คั ญ คํ า เชื่ อ มของ
ประโยคความซ๎อน
142212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
Chinese for Communication IV
งานเขียนแบบตํางๆ บทความจากหนังสือพิมพ๑
วารสาร ความเรี ย งและเรื่ อ งสั้ น ระดั บ งํ า ย เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในเชิง คําศัพท๑ ไวยากรณ๑ท่ีซับซ๎อนมากขึ้น
คําศัพท๑อยํางน๎อย 800 คํา โครงสร๎างไวยากรณ๑ประโยค
“ba” การซ้ําคําของคําบอกจํานวน คําลักษณะนาม คําบุพ
บทอื่น ๆ
142213 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Translation I
หลักพื้ นฐานการแปล การแปลประโยคและ
ความเรีย งขนาดสั้น จากภาษาจีน เป็ นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด๎วยการแปลปากเปลําและข๎อเขียน
142231 การพัฒนาทักษะการอํานและการเขียน
ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing
Development I
ทัก ษะการอํ านและการเขี ยนภาษาจีน ขนาด
สั้ น ที่ ใ ช๎ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ทั่ ว ไป บั น ทึ ก ประจํ า วั น นิ ท าน
จดหมาย แนะนําตนเอง ประวัติสํวนตัว บัตรเชิญ ประกาศ
โฆษณา

142232

การพัฒนาทักษะการอํานและการเขียน
ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing
Development II
ทั ก ษะการอํ า นแล ะการเขี ย นบทความ
ภาษาจี น ขนาดยาวขึ้ น ความเรี ย งบรรยาย ความเรี ย ง
อธิบาย บทความวิจารณ๑ หรือการเขียนสรุปหลังการอําน
การเขียนตามโครงสร๎างของบทความตํางๆ
142241 ไวยากรณ์จีน 1
3(2-2-5)
Chinese Grammar I
โครงสร๎างพืน้ ฐานไวยากรณ๑จีน หนํวยคําและ
วลี ในด๎านตํางๆ ชนิด ความหมาย โครงสร๎าง หน๎าที่และ
การใช๎
142301 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
Chinese History and Culture
ความรู๎ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ๑ สํ า คั ญ ทาง
ประวัติ ศาสตร๑ ที่ สํง ผลกระทบตํอวั ฒนธรรมของชาวจี น
ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน
142302 วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย 3(3-0-6)
Chinese Culture in Thailand
คติธรรม ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและ
เทศกาลตํางๆ ของคนไทยเชือ้ สายจีนในประเทศไทยตั้งแตํ
อดีตจนถึงปัจจุบัน
142303 ภาษิตสานวนจีน
3(3-0-6)
Chinese Proverbs and Idioms
ความหมายและที่มาของสํานวนภาษิต การใช๎
สํานวนภาษิตในบทสนทนา สํานวนที่สามารถใช๎ได๎กับวิถี
ชีวิตไทย การเปรียบเทียบสํานวนภาษิตกับสํานวนภาษิ ต
ไทย
142304 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
3(3-0-6)
Evolution of Chinese Characters
การบั นทึกกํ อนประวัติ ศาสตร๑ กํ าเนิด อักษร
จีน วิวัฒนาการอักษรจีนในแตํละยุคสมัยและอักษรจีนใน
ปัจจุบัน

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 849

142311

การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Translation II
หลักการแปลขัน้ สูง การแปลประโยคและงาน
เขียนที่ซับซ๎อน เฉพาะทางจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด๎วยการแปลแบบปากเปลําและ
แบบข๎อเขียน
142321 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Development III
ทักษะการฟังและการพูดผํานการเลําเรื่อง
จากประสบการณ๑ท่ไี ด๎พบเห็นมา การฟังข๎อความขนาดสั้น
ขําว บทสนทนาจากภาพยนตร๑และวีดีทัศน๑
142341 ไวยากรณ์จีน 2
3(2-2-5)
Chinese Grammar II
การวิ เ คราะห๑ ช นิ ด ของคํ า สํ ว นประกอบ
โครงสร๎า งของประโยค ทั้ ง ประโยคความเดีย ว ประโยค
ความซ๎อน และรูปแบบประโยคจําเพาะ การเขียนประโยค
ที่ถูกต๎องตามหลักภาษาจีน โครงสร๎างในระดับข๎อความ
142351 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 3(3-0-6)
Introduction to Chinese Literature
ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ๑ตําง ๆ
ที่สํ า คัญ ของวรรณคดี จีน ตั้ งแตํ สมั ย โบราณ จนถึง สมั ย
ปัจจุบันโดยสังเขป
142352 วรรณคดีจีนสมัยใหมํ
3(3-0-6)
Modern Chinese Literature
วิวั ฒนาการของวรรณคดีจี นสมัย ใหมํตั้ งแตํ
ค.ศ. 1911 เป็ น ต๎ น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น วรรณกรรมจี น
สมัยใหมํท่มี ีชื่อเสียง
142353 วรรณคดีจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese Literature
บทกวีป ระเภทตํา งๆ ในวรรณคดี จีน โบราณ
วรรณคดี ก ารละครและนวนิ ย าย การอํ า นวรรณคดี จี น
โบราณที่มีชื่อเสียง

142361

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการทํองเที่ยว 3(2-2-5)
Chinese for Business in Tourism
คํ า ศั พ ท๑ สํ า นวนภาษาจี น ที่ ใ ช๎ ใ นธุ ร กิ จ การ
ทํ อ งเที่ ย ว การโรงแรม โรงพยาบาล บริ ษั ท นํ า เที่ ย ว
ภั ต ตาคาร ห๎ า งสรรพสิ น ค๎ า และภาษาจี น ที่ ใ ช๎ ใ นการ
เดิ น ทางขนสํ ง รู ป แบบตํ า ง ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ใน
สถานการณ๑จําลอง
142362 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1 3(2-2-5)
Clinical Medicine Chinese I
คําศัพท๑และรูปประโยคภาษาจีน ที่เกี่ยวข๎อง
กับเวชศาสตร๑ คลินิ กทั้ งแผนจี นและแผนปั จจุ บัน ประวั ติ
และความสํ า คั ญ ของเวชศาสตร๑ ค ลิ นิ ก ความรู๎ ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับสถานพยาบาล
142363 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2 3(2-2-5)
Clinical Medicine Chinese II
คําศัพท๑และรูปประโยคภาษาจีน ที่เกี่ยวข๎อง
กับเวชศาสตร๑คลินิกทั้งแผนจีนและแผนปัจจุบัน ขั้นตอน
การเข๎ารับการรักษา การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การ
ดูแลสุขภาพ
142398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ลักษณะ เปูาหมาย ประเภทและ
กระบวนการวิจัย ตั้งแตํการกําหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปร
และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑ข๎อมูล
การเขี ย นโครงรํ า งและรายงานการวิ จั ย การประเมิ น
งานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช๎ และจรรยาบรรณนักวิจัย
142464 การฟังภาษาจีนสาหรับแพทย์จนี
3(2-2-5)
Chinese Listening for Traditional
Chinese Medicine
การฟั ง คํา ศั พ ท๑ แ ละรู ป ประโยคภาษาจี น ใน
สถานการณ๑ท่เี กี่ยวข๎องกับแพทย๑แผนจีน ประวัติการแพทย๑
แผนจีน แพทย๑จีนที่มีชื่อเสียง แพทย๑จีนพื้นบ๎าน ยาจีน การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
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142465

การพูดภาษาจีนสาหรับแพทย์จนี
3(2-2-5)
Chinese Speaking for Traditional
Chinese Medicine
การพู ดคํ าศั พท๑ และรู ปประโยคภาษาจี น ใน
สถานการณ๑ท่เี กี่ยวข๎องกับแพทย๑แผนจีน ประวัติการแพทย๑
แผนจีน แพทย๑จีนที่มีชื่อเสียง แพทย๑จีนพื้นบ๎าน ยาจีน การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
142466 การอํานภาษาจีนสาหรับแพทย์จนี
3(2-2-5)
Chinese Reading for Traditional
Chinese Medicine
การอํานคําศัพท๑และรูปประโยคภาษาจีน ใน
สถานการณ๑ท่เี กี่ยวข๎องกับแพทย๑แผนจีน ประวัติการแพทย๑
แผนจีน แพทย๑จีนที่มีชื่อเสียง แพทย๑จีนพื้นบ๎าน ยาจีน การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
142401 ภาษาจีนโบราณ
3(3-0-6)
Classical Chinese
การอํ า นภาษาจี น โบราณจากบทคั ด เลื อ ก
เกี่ยวกับคติธรรม ปรัชญาและนิทานสุภาษิตจีนของยุคสมัย
ตําง ๆ
142431 การอํานหนังสือพิมพ์จีน
3(2-2-5)
Chinese Newspaper Reading
คําศัพท๑และสํานวนที่ใช๎ในหนังสือพิมพ๑ การ
อํานและการตีความขําวการเมือง สังคม เศรษฐกิจ บันเทิง
วัฒนธรรม และอื่นๆ
142432 การอํานและการเขียนภาษาจีนเชิง
วิชาการ
3(2-2-5)
Academic Chinese Reading and
Writing
บทความภาษาจีนทางวิชาการที่นําสนใจในสื่อ
สิ่งพิมพ๑ตํางๆ คําศัพท๑สํานวน และรูปแบบโครงสร๎างของ
ภาษาจีนที่ใช๎ในงานเขียนเชิงวิชาการ ขั้นตอนการเขียนงาน
เชิ ง วิ ช าการ การสื บ ค๎ น คั ด สรร ประมวล สรุ ป และ
นําเสนอข๎อมูล

142461

ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Chinese for Tour Guide
ข๎อมูลประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมและประเพณี
ของไทยฉบับภาษาจีน การสนทนาและบรรยายเกี่ยวกั บ
แหลํงทํองเที่ยวที่นําสนใจของประเทศ การนําเที่ยว
142462 ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
Chinese for Business
คํ า ศั พ ท๑ แ ละสํ า นวนภาษาจี น ที่ ใ ช๎ ใ นวงการ
ธุรกิจ แผนผังองค๑กร โฆษณาสินค๎า ประกาศรับสมัครงาน
ทัก ษะการพู ด และการเขี ยนเกี่ย วกั บการสมั ค รงาน การ
สั ม ภาษณ๑ ง าน และการกรอกเอกสารหรื อ แบบฟอร๑ ม ที่
จํ า เป็ น ตํ อ การซื้ อ ขาย รวมทั้ งการเจรจาการค๎ า ใน
สถานการณ๑ตํางๆ
142463 การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตํางประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Chinese as a Foreign Language
หลั ก และวิ ธี ก ารสอนภาษาจี น ในฐานะเป็ น
ภาษาตํางประเทศ วิธีการสอนออกเสียง การฟัง การพูด
การอําน การเขียน และไวยากรณ๑ภาษาจีน การวัดผลและ
ประเมินผล การจัดทําแผนการสอน
142491 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ภาษา จี น ในส ถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
142497 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับภาษาและวรรณกรรมจีนใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค๑กรภาครัฐ
หรือเอกชน
142498 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎ น คว๎ า รวบรวมข๎ อ มู ล การวิ เ คราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปรายในหัวข๎อ
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ทางด๎ า นการใช๎ ภ าษาจี น หรื อ สิ่ ง อื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การใช๎
ภาษาจีน
143101
ภาษาญี่ปุนขั้นต๎น 1
3(2–2-5)
Basic Japanese l
ภาษาญี่ปุนชั้นต๎น การอํานและเขียนอักษรฮิ
รางานะ คาตาคานะ และตัวอักษรคันจิพื้นฐานที่จําเป็นใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น จํ า นวน 100 ตั ว คํ า ศั พ ท๑ จํ า นวน 700 คํ า
และรู ป ประโยคพื้ น ฐานที่ ใ ช๎ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น 50 รู ป
ประโยค
143102 ภาษาญี่ปุนขั้นต๎น 2
3(2–2-5)
Basic Japanese ll
ภาษาญี่ปนุ ชั้นต๎น การอํานและเขียนตัวอักษร
คัน จิ จํ านวน 200 ตั ว คํ า ศั พท๑ จํ า นวน 1,000 คํ า และรู ป
ประโยคที่ ใ ช๎ ในชี วิ ต ประจํ า วัน 80 รูป ประโยค เทีย บเทํ า
ระดับในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปนุ ระดับ N5
143111
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2–2-5)
Japanese for Communication I
ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ น การฟังและ
พู ด สนทนาแบบสั้ น การสนทนาและการโต๎ ต อบใ น
ห๎องเรี ยน การแนะนํ าตั วเอง การอธิบ ายลัก ษณะบุ คคล
สิ่ง ของและสถานที่ การบอกและการถามเวลา การนั บ
จํานวน การใช๎คํากริยารูปตํางๆในการพูดเกี่ยวกับตนเอง
143112
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
Japanese for Communication II
ทั ก ษะฟั ง และพู ด ภาษาญี่ ปุ น ขั้ น ต๎ น การ
สนทนาและการโต๎ ต อบในชี วิ ต ประจํ า วั นอยํ า งงํา ย การ
ขอร๎ อ ง การชั ก ชวน การขออนุ ญ าต การห๎ า มปราม
ตักเตือน การบอกและการถามวิธีการในการกระทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง การถามและแสดงความคิดเห็น
143201 ภาษาญี่ปุนขั้นต๎น 3
3(2–2-5)
Basic Japanese lll
ภาษาญี่ปนุ ชั้นต๎น การอํานและเขียนตัวอักษร
คันจิ400 ตัว คําศัพท๑จํานวน 1,500 คํา รูปประโยคที่ใช๎ใน
ชีวิตประจําวันรวม 120 รูปประโยค

143202

ภาษาญี่ปุนขั้นต๎น 4
3(2–2-5)
Basic Japanese lV
ภาษาญี่ปนุ ชั้นต๎น การอํานและเขียนตัวอักษร
คันจิ 500 ตัว คําศัพท๑และรูปประโยคที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน
รวมคําศัพท๑ประมาณ 2,000 คํา รูปประโยคจํานวน 150
รูปประโยค เทียบเทําระดับในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน
ระดับ N4
143203 การเขียนภาษาญี่ปุนเบื้องต๎น 3(2–2-5)
Basic Japanese Writing
ห ลั ก ก า ร เ ขี ย น ภ า ษ า ญี่ ปุุ น ก า ร เ ขี ย น
เรี ย งความภาษาญี่ ปุ น ที่ ถู ก ต๎ อ งตามรู ป แบบ ในหั ว ข๎ อ ที่
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การใช๎ศัพท๑และสํานวนที่เหมาะสม
143211
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3 3(2–2-5)
Japanese for Communication III
ทักษะการสื่อสาร การฟังและพูดภาษาญี่ปุน
ขัน้ ต๎น การใช๎ประโยคที่ซับซ๎อนขึ้นในการสนทนาโต๎ตอบใน
ชีวิตประจําวันในหัวข๎อที่หลากหลาย การอํานบทความสั้น
143212 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 4 3(2–2-5)
Japanese for Communication IV
ทักษะการสื่อสาร การฟังและพูดภาษาญี่ปุน
ขัน้ ต๎น การเลือกใช๎ศัพท๑และสํานวนที่ถูกต๎องในการสนทนา
และการโต๎ต อบในชีวิ ตประจํา วัน ในหั วข๎อ ที่หลากหลาย
ภาษาสุภาพ การอํานบทความสั้น
143301 ภาษาญี่ปุนขั้นกลาง 1
3(2–2-5)
Intermediate Japanese l
ภาษาญี่ ปุ น ชั้ น กลาง การอํ า นและเขี ย น
บทความสั้น อักษรคันจิ 600 ตัว คําศัพท๑ 2,500 คํา และ
รูปประโยคจํานวน 250 รูปประโยค
143302 ภาษาญี่ปุนขั้นกลาง 2
3(2–2-5)
Intermediate Japanese ll
ภาษาญี่ ปุ น ชั้ น กลาง อํ า นทํ า ความเข๎ า ใจ
บทความ การสนทนาหัวข๎อที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน อักษร
คันจิ 700 ตัว คําศัพท๑ 4,000 คํา และรูปประโยค 300 รูป
ประโยค เทียบเทําระดับในการสอบวั ดระดั บภาษาญี่ปุ น
ระดับ N3
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143321

ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุนเบื้องต๎น 3(3-0-6)
Introduction to Japanese Linguistic
ความรู๎ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ภาษาญี่ ปุ น ระบบ
เสี ย ง สั ท วิ ท ยาภาษาญี่ ปุ น หนํ ว ยคํ า วากยสั ม พั น ธ๑
ภาษาญี่ปนุ และระบบความหมาย ทฤษฎีภาษาศาสตร๑เพื่อ
ใช๎ในการศึกษาวิเคราะห๑ภาษาญี่ปนุ
143322 อักษรญี่ปุน
3(3-0-6)
Japanese Characters and Letters
ตั ว อั ก ษรที่ ใ ช๎ ใ นภาษาญี่ ปุ น ตั ว อั ก ษรคั น จิ
ตัวอักษรคานะ วิวัฒนาการของอักษรคันจิ วิธีการอํานคันจิ
แบบตํางๆ สํวนประกอบอนุมูลของตัวคันจิ ลําดับเส๎นและ
การนั บ เส๎ น ตั ว อั ก ษรคั น จิ ตารางคั น จิ ท่ี ใ ช๎ ใ นปั จ จุ บั น
วิวัฒนาการของอักษรคานะ อักขรวิธีญ่ปี นุ
143331 ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุน3(3-0-6)
History and Culture of Japan
ประวัติศาสตร๑ญ่ปี นุ ยุคสมัยที่มีความโดดเดํน
ทางวัฒนธรรม ยุคนารา เฮอัน คามาคุระ มุโรมาจิ เอโดะ
เมจิ โชวะ ความสัมพันธ๑ของประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนีย มประเพณี ชี วิต ความเป็ นอยูํ แนวคิ ดของ
ชาวญี่ปนุ
143341 วรรณกรรมญี่ปุนเบือ้ งต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Japanese Literature
ประวั ติว รรณคดี ญี่ ปุ น ในสมั ยโบราณ เฮอั น
คามาคุ ร ะ มุ โ รมาจิ เอโดะ วรรณกรรมญี่ ปุ น ที่ ข้ึ น ชื่ อ
วรรณกรรมญี่ปุนในแตํละยุคสมัย
143351 ภาษาญี่ปุนเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Japanese Language in Social and
Cultural Aspects
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งภาษาญี่ ปุ น กั บ สั ง คม
และวั ฒ นธรรม การใช๎ ภ าษาญี่ ปุ น สุ ภ าพ (เคโกะ) การ
คํ า นึ ง ถึ ง มารยาทในระบบสั ง คมญี่ ปุ น การใช๎ เ คโกะใน
วงการธุรกิจ

143361

ภาษาญี่ปุนธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Japanese
ประเพณีปฏิบัติและการใช๎ภาษาในทางธุรกิจ
ของญี่ ปุ น การใช๎ ศั พ ท๑ ท างธุ ร กิ จ ด๎ า นตํ า งๆ การใช๎
ภาษาญี่ปนุ ในการทํางาน
143371 การเปรียบเทียบภาษาญี่ปุนกับภาษาไทย
3(2-2-5)
Japanese-Thai Contrastive Study
การค๎ น คว๎ า วิ เ คราะห๑ แ ล ะเปรี ย บเที ย บ
ภาษาญี่ ปุ น กับ ภาษาไทย ในหั ว ข๎ อตํ า งๆ ระบบเสี ย ง คํ า
ประโยค ความหมาย และการใช๎ภาษา ของทั้งสองภาษา
143381 ทักษะภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
อักษรฮิรางานะและคาตาคานะ การออกเสียง
ภาษาญี่ ปุ น โครงสร๎ า งประโยคภาษาญี่ ปุ น ขั้ น พื้ น ฐาน
สําหรับการแนะนําตัวและสนทนาทักทายในชีวิตประจําวัน
143382 ญี่ปุนศึกษา
3(3-0-6)
Japanese Studies
คว า ม รู๎ พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุุ น
ประวัติศาสตร๑ ภูมิศาสตร๑ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม
143383 ทักษะภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)
Japanese Skills II
โครงสร๎า งประโยคภาษาญี่ ปุน ขั้น พื้น ฐานใน
ระดับที่สูงขึ้น ทักษะภาษาญี่ปนุ ทัง้ สี่ด๎าน การฝึกทักษะการ
ฟังและการพูด
143384 การสนทนาภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
Japanese Conversation I
ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง แ ล ะ ก า ร พู ด บ ท ส น ท น า
ภาษาญี่ปนุ ในชีวิตประจําวัน การออกเสียงและการโต๎ตอบ
บทสนทนาภาษาญี่ปุน
143398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความสํ าคั ญ ประเภทการวิ จั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุํมตัวอยําง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล และการ
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วิเคราะห๑ข๎อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงรําง
และรายงานการวิจัย
143401 ภาษาญี่ปุนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Japanese
การใช๎ภ าษาญี่ปุน เกี่ยวกับ หัวข๎อเชิ งวิชาการ
การฟังจับใจความการนําเสนอผลงาน การจดบันทึก การ
เตรี ยมการ ทั กษะการนํา เสนอผลงาน การซั กถาม ด๎ว ย
ภาษาญี่ปนุ
143421 สัทศาสตร์ภาษาญี่ปุน
3(3-0-6)
Japanese Phonetic
เสียง และระบบเสียงในภาษาญี่ปุน เสียงสระ
เสี ยงพยั ญชนะ อวั ยวะ การออกเสี ย ง คํา เที ยบคูํ หนํ ว ย
เสียง หนํวยเสียงยํอย กฎการเปลี่ยนแปลงเสียง โครงสร๎าง
พยางค๑ การลงเสียงหนักเบา และทํานองเสียง
143452 ภาษาญี่ปุนในสถานการณ์ปัจจุบัน 3(2–2-5)
Japanese in Current Affairs
ส ถ า น ก า ร ณ๑ ปั จ จุ บั น ข อ ง ญี่ ปุุ น สั ง ค ม
เศรษฐกิจ การอํานและการฟังสื่อภาษาญี่ปุน ขําว สารคดี
อินเทอร๑เน็ต สิ่งพิมพ๑ ศัพท๑เฉพาะทาง และทักษะการสืบ
หาข๎อมูลภาษาญี่ปนุ
143461 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทํองเที่ยว 3(2–2-5)
Japanese for Tourism
ศัพท๑เฉพาะ สํานวนที่ใช๎ในการทํองเที่ยว การ
ใช๎ ภ าษาญี่ ปุ น รู ป สุ ภ าพ งานบริ ก ารทํ อ งเที่ ย ว ตลอดจน
แนะนําสถานที่ทอํ งเที่ยวสําหรับนักทํองเที่ยวชาวญี่ปนุ
143462 การสอนภาษาญี่ปุนในฐานะ
ภาษาตํางประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Japanese as a Foreign
Language
หลัก การสอนภาษาญี่ ปุนชั้ นต๎ น การฝึก การ
สอนโดยวิธีตรง การวางแผนการสอน การสอน แบบฟัง พูด
143471 การแปลภาษาญี่ปุน
3(2-2-5)
Japanese Translation
หลั ก การแปล การฝึ ก แปลประโยคและ
บทความในหั ว ข๎ อ ตํ า งๆ การแปลลํ า มในหั ว ข๎ อ เกี่ ย วกั บ

ชี วิ ต ประจํ า วั น จากภาษาไทยเป็ น ภาษาญี่ ปุ น และจาก
ภาษาญี่ปนุ เป็นภาษาไทย
143481 ทักษะภาษาญี่ปุน 3
3(2-2-5)
Japanese Skills III
โครงสร๎ า งประโยคภาษาญี่ ปุ น ที่ มี ค วาม
ซับซ๎อน ทักษะภาษาญี่ปุนทั้งสี่ด๎าน ทักษะการฟังและการ
พูด
143482 การสนทนาภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)
Japanese Conversation II
ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด บทสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน การใช๎ถ๎อยคําและสํานวนตามสถานการณ๑
ตํางๆ
143497 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับประเทศญี่ปุน วัฒนธรรมญี่ปุน หรือ
ภาษาญี่ปนุ การนําเสนอผลงานด๎วยภาษาญี่ปนุ
143498 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึ กปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่มพู นประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับประเทศญี่ปุน หรืองานที่ใช๎
ภาษาญี่ ปุ น ในสถานประกอบการ องค๑ ก รภาครั ฐ หรื อ
เอกชน
143499 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ประเทศญี่ ปุ น หรื อ
ภาษาญี่ปุนในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ
องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
144113
ทั ก ษะการสื่ อ สารอยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
3(2-2-5)
Effective Communication Skills
ทฤษฎี การสื่ อ สาร หลัก การ กลวิ ธี รู ป แบบ
การพูด การเขียน การฟัง และการอํานประเภทตําง ๆ การ
พัฒนาบุคลิกภาพในการพูดและการพัฒนาทักษะการเขียน
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การวิเคราะห๑ วินิจวิจารณ๑และประเมินคําจากการฟังและ
การอําน
144114
การพูด
3(2-2-5)
Speaking
หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทัก ษะการพูดให๎ มี
ประสิทธิภาพ การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ รูปแบบการ
พูดประเภทตําง ๆ ทัง้ ที่เป็นพิธีการและไมํเป็นพิธีการ
144122 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Linguistics
ความรู๎ พื้ น ฐานทางภาษาศาสตร๑ ประวั ติ
การศึกษาภาษาและภาษาศาสตร๑ อวัยวะที่ใช๎ในการออก
เสี ยงและขบวนการออกเสี ยง ลั กษณะของเสี ย งและสั ท
อักษร เสียง และระบบเสียงในภาษาไทย หนํวยเสียงใน
ภาษาไทย พยางค๑และโครงสร๎างพยางค๑ของคําไทย คําและ
หนํวยคําไทย การเรียงคําและประโยคภาษาไทย
144130 วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6)
Masterpieces of Thai Literature
เนื้อหา รูป แบบ ลักษณะ การประพันธ๑ การ
อํ า นวรรณคดี เ อกของไทย คุ ณ คํ า และสุ น ทรี ย ภาพทาง
วรรณกรรม
144140 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
ความสัมพันธ๑ระหวํางภาษากับวัฒนธรรมใน
แงํมุมตําง ๆ ภาษาไทยกับความเชื่อ คํานิยม โลกทัศน๑ การ
ใช๎ภาษาไทยในปริบทของวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาในปริบทของวัฒนธรรม
144210 การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Writing
การเขียนเชิงวิชาการประเภทตําง ๆ หลักการ
เขียนและขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการประเภทตําง ๆ การ
ผลิตงานเขียนเชิงวิชาการที่มีคุณคํา
144211
การอํานเชิงวิเคราะห์
3(2-2-5)
Critical Reading
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ การอํ า นและการ
วิเคราะห๑ การวิเคราะห๑สารคดี บันเทิงคดี และสาระบันเทิง
การนําเสนอผลการวิเคราะห๑ด๎วยการพูดและการเขียน

144221

ไวยากรณ์ไทย
3(3-0-6)
Grammar in Thai Language
แนวคิดด๎านไวยากรณ๑ไทย วิธีการศึกษาระบบ
ตํางๆ ของภาษาไทยตามแนวการศึกษาด๎านไวยากรณ๑ไทย
การวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล ภาษาไทยตามแนวการศึ ก ษาด๎ า น
ไวยากรณ๑ไทย
144224 พัฒนาการภาษาไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Language
แนวการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของภาษา
ลั ก ษณะเดํ น ของภาษาไทยสมั ย สุ โ ขทั ย อยุ ธ ยา และ
รัตนโกสินทร๑ การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยกับบริบททาง
สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และวั ฒ นธรรม เทคโนโลยี
สมัยใหมํกับการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย แนวโน๎มของ
ภาษาไทยในอนาคต
144230 วรรณกรรมปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literary Works
พั ฒ นาการของวรรณกรรมไทยหลั ง ได๎ รั บ
อิทธิพลจากชาติต ะวันตก เนื้อหา รูปแบบ แนวคิด การ
วิเคราะห๑และวิจารณ๑วรรณกรรมปัจจุบัน
144231 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 3(3-0-6)
Literary Works for Children and Adolescents
ประวัติ ประเภท รูปแบบการเขียน สารัตถะ
และภาพสะท๎อนสังคมของวรรณกรรม การประเมินคําและ
การสร๎างสรรค๑วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
144261 ภาษาเกาหลีเบื้องต๎น 1
3(2-2-5)
Basic Korean I
ตั ว อั ก ษร ระบบเสี ย ง คํ า ศั พ ท๑ พื้ น ฐาน วลี
ประโยค การเติมหนํวยคํา การฟัง การพูด การอําน และ
การเขียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน
144262 ภาษาเกาหลีเบื้องต๎น 2
3(2-2-5)
Basic Korean II
คํ า ศั พ ท๑ การผั น คํ า รู ป แบบประโยคภาษา
เกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง
การอธิบายสิ่งรอบตัว การแสดงความคิดเห็น
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144310

การเขียนเอกสารสานักงาน 3(2-2-5)
Office Document Writing
ลักษณะ รูปแบบ องค๑ประกอบ การใช๎ภาษา
เครื่ อ งหมายวรรคตอน และหลั ก การเขี ย นเอกสาร
สํ า นั ก งานประเภทตํ า ง ๆ การพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น
หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ และรายงานการประชุม
144320 ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6)
Sociolinguistic
ความสัมพันธ๑ระหวํางภาษากับสังคม ปัจจั ย
ทางสังคมที่ทําให๎เกิดการแปรภาษาและภาษายํอย อิทธิพล
ของภาษาตํอสังคม การวิเคราะห๑วิจัยภาษาในบริบททาง
สังคม
144321 ภาษาตํางประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
Foreign Languages in the Thai Language
ตระกูลของภาษาโลก ภาษาในอาเซียน หลัก
และวิ ธี ยืม ภาษา ลั ก ษณะเสี ย ง คํ า ประโยคและสํ า นวน
ภาษาตํางประเทศในภาษาไทย การแปลและเขียนทับศัพท๑
ภาษาตํ า งประเทศเป็ น ภาษาไทยและภาษาไทยเป็ น
ภาษาตํางประเทศ
144322 อักษรและอักขรวิธีล๎านนา
3(3-0-6)
Lanna Alphabets and Orthography
ประเภทและลั ก ษณะของตั ว อั ก ษรล๎ า นนา
การผสมอักษรเพื่อสร๎างศัพท๑ การฝึกอํานเอกสารที่จารึก
ด๎วยอักษรล๎านนาและปริวรรตอักษรล๎านนาเป็นภาษาไทย
มาตรฐาน
144323 ภาษาไทยถิ่น
3(2-2-5)
Thai Dialects
ความหมาย ขอบเขต การกระจาย ลักษณะ
ของภาษาตระกูลไท ลักษณะและลักษณะเฉพาะของภาษา
ถิ่นตําง ๆ ในประเทศไทย ความหมายของคําศัพท๑ในแตํละ
ท๎องถิ่น ความสัมพันธ๑ระหวํางภาษาถิ่นตําง ๆ ในประเทศ
ไทย

144330

วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
Literary Works Criticism
ประวั ติ ค วามเป็ น มา ทฤษฎี ก ารวิ จ ารณ๑
วรรณกรรม การวิจารณ๑วรรณคดีและวรรณกรรมไทยรํวม
สมัยประเภทร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง
144335 พัฒนาการวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Literary Works
ความรู๎ พื้ น ฐานทางวรรณกรรม พั ฒ นาการ
ของวรรณกรรมตั้ ง แตํ ส มั ย สุ โ ขทั ย ถึ ง ปั จ จุ บั น รู ป แบบ
เนื้อ หา แนวคิ ด ภู มิ ห ลั ง ทางประวั ติ ศ าสตร๑ สั ง คม และ
วัฒ นธรรมที่ มีอิ ท ธิ พ ลตํ อ ผู๎ แตํ ง สุน ทรี ย ภาพและคุ ณ คํ า
ของวรรณกรรม
144339 คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา การจําแนก
ประเภทของข๎ อ มูล คติ ชน ระเบี ยบวิธี ศึก ษา คติ ชนวิท ยา
แนวคิ ด ทฤษฎี ใ นการวิ เ คราะห๑ การศึ ก ษาค๎ น คว๎ า ตาม
ระเบียบวิธีคติชนวิทยาภาคปฏิบัติ
144363 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Korean for Communication
การผั นกริ ย าตามกาลและโอกาส ชนิ ด และ
การสร๎างประโยคที่ซับซ๎อน การใช๎ภาษา แบบบูรณาการ
โดยมี พื้ นฐานจากโครงสร๎ า งประโยคแบบตํ า ง ๆ การใช๎
ภาษาสุภาพ การฟัง การพูด การอําน และการเขียนภาษา
เกาหลี
144364 เกาหลีศึกษา
3(3-0-6)
Korean Studies
ความรู๎ พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ ประเทศเกาหลี ด๎ า น
ประชากร วัฒนธรรม ประเพณี มารยาท และจารีตตําง ๆ
ในสังคม วิถีชีวิต ศาสนา เศรษฐกิจ เหตุการณ๑และสถานที่
ทํองเที่ยวที่สําคัญ
144365 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 3(2-2-5)
Korean Listening and Speaking
ก า ร ฟั ง แ ล ะ ก า ร พู ด ภ า ษ า เ ก า ห ลี ใ น
สถานการณ๑ตํางๆ การให๎ข๎อมูล การนําเสนอข๎อมูล การ

856 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

ประชุม การสัมภาษณ๑ การเจรจาตํอรอง การเดินทาง การ
สั่งสินค๎าและบริการ
144398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความสํ าคั ญ ประเภทการวิ จั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุํมตัวอยําง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล และการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงรําง
และรายงานการวิจัย
144410 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตํางประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Thai as a Foreign Language
ระบบเสียงและระบบไวยากรณ๑ของภาษาแมํ
ภาษาที่ ส อง และปั จจั ย เกี่ย วข๎อ งกั บการเรี ย นรู๎ ภ าษาแมํ
ภาษาที่สอง ประเภทและลักษณะการแทรกแซงของภาษา
ปัญหาและการฝึ กแก๎ไขการออกเสียงภาษาไทย เทคนิ ค
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตํางประเทศ
144411
การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี 3(2-2-5)
Feature and Fiction Writing
ความรู๎ ทั่ว ไปเกี่ ยวกั บ สารคดี แ ละบัน เทิ ง คดี
หลัก การเขีย นสารคดีประเภทตํา ง ๆ และหลักการเขีย น
บัน เทิ งคดีป ระเภทนวนิ ยาย เรื่ องสั้น และงานบั นเทิง คดี
ประเภทอื่น ๆ การวิเคราะห๑และวิจารณ๑งานเขียนสารคดี
ลักษณะ กลวิธีเขียน การวิเคราะห๑และวิจารณ๑งานเขีย น
บันเทิงคดี
144430 วรรณศิลป์ไทย
3(2-2-5)
Art of Thai Literature
หลั ก แล ะวิ ธี กา รแตํ งคํ าปร ะพั น ธ๑ กา ร
วิเคราะห๑ฉันทลักษณ๑ ภาษาวรรณศิลป์ หลักการประเมิน
คําคําประพันธ๑ การอํานคําประพันธ๑ประเภทตํางๆ
144432 วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary Works and Society
ลั ก ษณะสั ง คมไทย ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า ง
วรรณกรรมกับสั งคม วัฒนธรรม สัง คมและการเมื องใน
วรรณกรรมไทย สั ง คมในวรรณกรรมคั ด สรรจากกลุํ ม

ประเทศอาเซียน อิทธิพลของวรรณกรรมและสังคมที่มีตํอ
กัน
144433 วรรณกรรมท๎องถิ่น
3(3-0-6)
Regional Literary Works
ความรู๎ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วรรณกรรมท๎ อ งถิ่ น
รูป แบบ เนื้อ หา แนวคิ ด คุ ณ คํ า และศิ ลปะการใช๎ ภ าษา
และแนวทางการศึกษาวรรณกรรมท๎องถิ่นประเภทตําง ๆ
การเปรียบเทียบวรรณกรรมท๎องถิ่นแตํละท๎องถิ่น
144446 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชนและ
บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Language for Mass Communication
and Editorial Word of Printed Media
ความรู๎เ กี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน ลักษณะ
ภาษาที่ ใ ช๎ สื่ อ สารในงานสื่ อ สารมวลชนประเภทตํ า ง ๆ
หลักการเขียนและพูดในงานสื่อสารมวลชน ความหมาย
และประเภทของสื่อสิ่งพิมพ๑ ขอบขํายของงานบรรณาธิการ
บทบาทและหน๎าที่ของบรรณาธิการ หลักการบรรณาธิการ
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ๑ ป ระเภทตํ า ง ๆ และการเตรี ย มตั ว สูํ อ าชี พ
บรรณาธิการ
144451 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับภาษาและวรรณกรรมไทย
ในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
144452 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับภาษาและวรรณกรรมไทย
ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการองค๑ ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน
144453 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎ น คว๎ า รวบรวมข๎ อ มู ล การวิ เ คราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปรายในหัวข๎อ
ทางด๎านภาษาและวรรณกรรมไทย
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144462

วิธีสอนและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Method and Innovation in Thai Teaching
ปรั ช ญาแ ล ะจุ ด มุํ ง หมา ย ขอ งหลั กสู ต ร
ภาษาไทย การวิเคราะห๑หลักสูตร การกําหนดจุดประสงค๑
และหลักการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ เทคนิควิ ธีการ
จั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทย การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
พัฒนาผู๎เรี ยน การวั ดและประเมินผลการเรีย น ลั กษณะ
และประเภทของนวั ต กรรมที่จ ะนํา มาประยุ ก ต๑ใ ช๎ ในการ
สอนภาษาไทย
144463 การสอนจุลภาคในภาษาไทย 3(2-2-5)
Micro Teaching in Thai Language
วิ ธี ก ารสอนภาษาไทยด๎ ว ยนวั ต กรรมใน
รูปแบบตําง ๆ การนําวิธกี ารสอนภาษาไทยสูํการปฏิบัติ
144466 การอํานและการเขียนภาษาเกาหลี
3(2-2-5)
Korean Reading and Writing
การอํานข๎อความสั้นชนิดตํางๆ หนังสือพิมพ๑
โฆษณา ประกาศ ข๎ อ ความสั้ น ที่ ใ ช๎ โ ครงสร๎ า งประโยค
ซั บ ซ๎ อ น การเขี ย นยํ อ หน๎ า อยํ า งสั้ น การเชื่ อ มประโยค
คําศัพท๑ท่ใี ช๎ในบริบทตําง ๆ
145101
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต๎น 1
3(2-2-5)
Elementary French I
ภาษาฝรั่ ง เศสระดั บ พื้ น ฐานเพื่ อ สื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน คําศัพท๑ วัฒนธรรมฝรั่งเศส การออกเสียง
ภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ๑ฝรั่งเศสเบื้องต๎น
145102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต๎น 2
3(2-2-5)
Elementary French II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ๑
ตํา งๆ วั ฒ นธรรมฝรั่ งเศส ทัก ษะการฟั ง พูด อํ า น เขี ย น
ไวยากรณ๑ฝรั่งเศส โครงสร๎างประโยค
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French I
ภ า ษ า ฝ รั่ ง เ ศ ส เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวัน ทักษะการฟัง การพูด การอําน การเขียน
ไวยากรณ๑ฝรั่งเศสเบื้องต๎น โครงสร๎างประโยคที่ไมํซับซ๎อน

145104

ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ๑
ตํ า งๆ ไวยากรณ๑ ฝ รั่ ง เศสโดยเน๎ น โครงสร๎ า งประโยคที่
ซับซ๎อน ระดับภาษาฝรั่งเศสที่แตกตํางกัน
145111
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5)
French Listening and Speaking I
การฟั งและการพู ดในสถานการณ๑ ตํ างๆ ใน
ชีวิตประจํ าวัน การฟัง ภาษาฝรั่ง เศสจากบทสนทนาและ
ขําว การพูดแสดงความคิดเห็น สัทศาสตร๑ฝรั่งเศสและการ
ฝึกออกเสียง สัทอักษร IPA
145112
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5)
French Listening and Speaking II
การฟังภาษาฝรั่งเศสจากขําว บทสนทนาใน
บริบทตํางๆ ภาพยนตร๑และสื่อตํางๆ การจับใจความ การ
เลําเรื่อง และการแสดงความคิดเห็น
145121
การอํานและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French Reading and Writing I
การอํานขําว บทความขนาดสั้น เรื่องสั้น การ
อํานเพื่อความเข๎าใจ การเขียนเรียงความขนาดสั้นในหัวข๎อ
ที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจําวัน
145122 การอํานและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French Reading and Writing II
การอํานบทความภาษาฝรั่งเศสที่มีเนื้อหาเชิ ง
วิชาการ วรรณกรรม การวิเคราะห๑บทอําน การอํานเพื่อมุํง
ประสิท ธิผ ล การเขี ยนเรีย งความขนาดสั้น ที่มีเ นื้อ หาเชิ ง
วิชาการ
145201 ภาษาฝรั่งเศส 3
3(2-2-5)
French III
โครงสร๎างภาษาฝรั่งเศสที่ซับซ๎อน รูปประโยค
ความสัมพั นธ๑ภ ายในและระหวํางประโยค การวิเคราะห๑
โครงสร๎ า งประโยคและการใช๎ ภ าษา การจดบั น ทึ ก
ข๎อความ และการนําเสนอ
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การสนทนาและการอภิปราย 3(2-2-5)
Conversation and Discussion
หลักการสนทนาและอภิปรายอยํางเป็นแบบ
แผน การสนทนา โต๎ตอบ แสดงความคิดเห็น และอภิปราย
ในประเด็นตํางๆ
145222 การอํานงานเขียนทั่วไป
3(3-0-6)
General Text Reading
ก ล วิ ธี ก า ร อํ า น เ พื่ อ จั บ ใ จ ค ว า ม สํ า คั ญ
โครงสร๎ า งของตั ว บทที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะและกลวิ ธี ก าร
นําเสนอ การอํานบทความที่มีเนื้อหาเฉพาะด๎าน การอําน
ขําว การอํานเอกสารตํางๆ การอํานเอกสารทางวิชาการ
145231 วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to French Literature
ประวั ติว รรณคดี ฝ รั่ง เศส ศึ กษานั ก เขี ยนคน
สํา คั ญ บทประพั น ธ๑ ลั ก ษณะตํา งๆ ทั้ ง ร๎ อ ยแก๎ ว และร๎ อ ย
กรองที่มีลักษณะเดํนตั้งแตํยุคกลางจนถึงปัจจุบัน
145241 ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส
3(3-0-6)
French Linguistics
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ตํ า งๆ ทางภาษาศาสตร๑
องค๑ ป ระกอบ หน๎ า ที่ แนวทางการวิ เ คราะห๑ ภ าษา
ความสั ม พั น ธ๑ ท่ี เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ศาสตร๑ อื่ น ๆ ระบบเสี ย งใน
ภาษาฝรั่งเศส ระบบหนํวยคํา ความหมายและโครงสร๎าง
ประโยค การเขี ยนและการอํ านสัทอั กษร การออกเสีย ง
การเชื่อมคํา และการลงน้ําหนักเสียงในระดับประโยค
145251 อารยธรรมฝรั่งเศส
3(3-0-6)
French Civilization
อารยธรรมฝรั่ ง เศส ด๎ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมื อ ง และศิ ล ปวั ฒ นธรรมตั้ ง แตํ เ ริ่ ม กํ อ ตั้ ง ประเทศ
จนถึงการปกครองในระบอบสาธารณรัฐที่ 5
145321 การเขียนเรียงความภาษาฝรั่งเศส 3(2-2-5)
French Composition Writing
หลักการเขียนเรีย งความ ตัวอยํางการเขีย น
เรียงความหัวข๎อตํางๆ การเขียนเรียงความในหัวข๎อตํางๆ
ทัง้ ที่มีเนือ้ หาทั่วไปและมีเนือ้ หาเชิงวิชาการ

145331

วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่
17-18
3(3-0-6)
th
th
17 - 18 Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่ ง เศสในศตวรรษที่ 17-18
รู ป แ บ บ แ น ว ค ว า ม คิ ด แ ล ะ ก ล วิ ธี ก า ร ป ร ะ พั น ธ๑
ความสัมพันธ๑ระหวํางงานวรรณกรรมกับลักษณะเฉพาะ
ของสมัย
145332 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่
19
3(3-0-6)
th
19 Century French Literature
วรรณกรรมฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 รูปแบบ
แนวความคิด และกลวิธีการประพันธ๑ ความสัมพันธ๑ของ
งานวรรณกรรมกับลักษณะเฉพาะของสมัย
145333 วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยคริสต์ศตวรรษที่
20 จนถึงปัจจุบัน
3(3-0-6)
th
20 Century and Contemporary
French Literature
วรรณกรรมฝรั่ง เศสในศตวรรษที่ 20 จนถึ ง
ปัจ จุ บั น รู ป แบบ แนวความคิ ด และกลวิ ธี ก ารประพั น ธ๑
ความสัมพันธ๑ของงานวรรณกรรมกับลักษณะเฉพาะของ
สมัย
145341 การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น
ภาษาตํางประเทศ 1
3(2-2-5)
Teaching French as a Foreign
Language I
ทฤษฎีการสอน เทคนิคการสอน วิธีการใช๎สื่อ
การสอน แบบเรี ย น การสร๎ า งแบบฝึ ก หั ด การเขี ย น
แผนการสอน การวัดและประเมินผล
145342 การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็น
ภาษาตํางประเทศ 2
3(2-2-5)
Teaching French as a Foreign
Language II
เทคนิควิธีการสอน วิเคราะห๑แบบเรียน การ
สร๎างแบบฝึกหัดรูป แบบตํางๆ การสร๎ างแบบประเมินผล
ของแบบฝึ ก หัด การสั ง เกตการสอนภาษาฝรั่ ง เศสในชั้ น
เรียน การสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาตํางประเทศ

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 859

145351

ฝรั่งเศสปัจจุบัน
3(3-0-6)
France Today
ลั ก ษ ณ ะ สั ง ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เ มื อ ง
ศิล ปวั ฒ นธรรมฝรั่ ง เศส วิ ถี ชีวิ ต และความก๎ า วหน๎ า ทาง
วิทยาการด๎านตํางๆ ของประเทศฝรั่งเศสในยุคปัจจุบัน
145352 สิ่งพิมพ์และสื่อฝรั่งเศส
3(2-2-5)
French Press and Media
การใช๎ภาษาและกลวิธีในการนําเสนอขําวสาร
ในหนังสือพิมพ๑ นิตยสาร วิทยุและโทรทัศน๑ฝรั่งเศส การ
วิ เ คราะห๑ เ นื้อ หา และการวิ เ คราะห๑ เ หตุ ก ารณ๑ ปั จ จุ บั น ที่
เกี่ยวข๎องกับประเทศฝรั่งเศสจากสิ่งพิมพ๑และสื่อตํางๆ
145353 ภาพยนตร์และเพลงฝรั่งเศส 3(2-2-5)
French Cinema and Songs
ภาพยนตร๑ แ ละเพลงฝรั่ ง เศสในแตํ ล ะสมั ย
การวิเคราะห๑ และการแสดงความคิดเห็นหลังจากชมและ
ฟังตัวอยําง
145361 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทํองเที่ยวและการ
โรงแรม 1
3(2-2-5)
French for Tourism and Hotel I
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การทํ อ งเที่ ย ว
และการโรงแรม ความรู๎ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บประเทศไทยและ
ประเทศในอาเซี ย น การสนทนาที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การ
ทํองเที่ยว การโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการ
145362 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการสุขภาพ 1
3(2-2-5)
French for Health Services I
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การบริ ก าร
สุขภาพ คําศัพท๑ การสนทนาในบริบทที่เกี่ยวข๎องกับการ
บริการสุขภาพ การอํานเอกสารทางการแพทย๑ ฉลากยา
บทความที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพ
145363 ภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ ธุ ร กิ จ และเลขานุ ก าร
3(2-2-5)
French for Business and Secretarial Science
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการติดตํอสื่อสารด๎านธุรกิจ
และเลขานุการ การสนทนาในสถานการณ๑ทางธุรกิจ ศัพท๑
ที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม การนัด

ห ม า ย แ ล ะ ย ก เ ลิ ก นั ด ห ม า ย ก า ร เ ขี ย น จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส๑และจดหมายธุรกิจ ธรรมเนียมปฏิบัติในการ
ทํางานรํวมกับชาวฝรั่งเศส
145364 ภาษาฝรั่งเศสด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1
3(2-2-5)
French in Science and Technology I
ทักษะการฟัง การพูด การอําน การเขียนโดย
เน๎ น เนื้ อ หาด๎ า นวิ ท ยาศาสตร๑ แ ละเทคโนโลยี ศั พ ท๑ ท่ี
เกี่ ย วข๎ องกั บ วิ ทยาศาสตร๑ แ ละเทคโนโลยี การคมนาคม
ขนสํง เทคโนโลยีสารสนเทศ
145365 ภาษาฝรั่ ง เศสด๎ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี 2
3(2-2-5)
French in Science and Technology II
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ ใ ช๎ ใ นงานด๎ า นวิ ท ยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี การอํ า นบทความที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี การฟังขําว การเลําเรื่อง และ
การเขียนรายงานสั้นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข๎อง
145366 ภาษาฝรั่ ง เศสด๎ า นกฎหมายและการ
ระหวํางประเทศ 1
3(2-2-5)
French in Law and International
Affairs I
ทักษะการฟัง การพูด การอําน การเขียนใน
บริ บ ทด๎ า นกฎหมายและการระหวํ า งประเทศ ศั พ ท๑ ท่ี
เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก า ร ร ะ ห วํ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ลักษณะเฉพาะของโครงสร๎างทางภาษา
145367 ภาษาฝรั่ ง เศสด๎ า นกฎหมายและการ
ระหวํางประเทศ 2
3(2-2-5)
French in Law and International Affairs II
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ ใ ช๎ ใ นงานด๎ า นกฎหมายและ
การระหวํ า งประเทศ การอํ า นบทความทางวิ ช าการที่ มี
เนื้อ หาเกี่ ย วกั บ กฎหมายและการระหวํ า งประเทศ การ
เขียนรายงานสั้นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข๎อง ลักษณะเฉพาะของ
โครงสร๎างทางภาษา
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145368

ภาษาฝรั่ ง เศสเพื่ อ อุ ต สาหก รรมก าร
ทํองเที่ยวและการบริการ 1
3(2-2-5)
French for Tourism and Hospitality Industry I
ทักษะการฟัง การพูด การอําน การเขียนโดย
เน๎นเนือ้ หาด๎านอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและการบริการ
ศัพท๑เฉพาะที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและการ
บริการ ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศใน
อาเซียน
145369 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวและการบริการ 2
3(2-2-5)
French for Tourism and Hospitality
Industry II
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ ใ ช๎ ใ นอุ ต สาหกรรมการ
ทํองเที่ ยวและการบริ การ วิถี ชีวิ ต ประเพณี ศาสนา ภู มิ
ปัญญาท๎องถิ่น รวมทั้งสถานที่ทํองเที่ยวสําคัญในประเทศ
ไทย ประเทศในอาเซียน และประเทศอื่นๆ
145371 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 1 3(2-2-5)
French -Thai Translation I
ประวั ติ แ ละทฤษฎี ก ารแปล ทฤษฎี ก ารแปล
แบบยึ ดความหมาย การใช๎ พ จนานุ กรมและการค๎ น คว๎ า
ข๎อมูล การแปลข๎อ ความและบทความในด๎ านตํ างๆ จาก
ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย ปัญหาที่พบในการแปลและ
วิธีการแก๎ไขปัญหา
145398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Reseasch Methodology
ความหมายความสํ า คั ญ ประเภทการวิ จั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัยประชากรและกลุํมตัวอยําง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล และการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล จรรยาบรรณ นักวิจัย การเขียนโครงรําง
และรายงานการวิจัย
145416 การเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส 3(2-2-5)
French Report Writing
หลักการและวิธกี ารเขียนรายงาน การค๎นคว๎า
รวบรวม วิเคราะห๑ขอ๎ มูล เรียบเรียงความคิดเห็น และเขียน
รายงานเป็นภาษาฝรั่งเศสที่มีประสิทธิภาพ

145461

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทํองเที่ยวและการ
โรงแรม 2
3(2-2-5)
French for Tourism and Hotel II
ภาษาฝรั่ ง เศสระดั บ สู ง ที่ ใ ช๎ ใ นงานด๎ า นการ
ทํองเที่ยวและการโรงแรม วิถีชีวิต ประเพณี ศาสนา ภู มิ
ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น รวมทั้ ง สถานที่ ทํ อ งเที่ ย วสํ า คั ญ ทั้ ง ใน
ประเทศไทย ประเทศในอาเซี ย นและประเทศอื่ น ๆ
การศึกษานอกสถานที่
145462 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการสุขภาพ 2
3(2-2-5)
French for Health Services II
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ ใ ช๎ ใ นงานด๎ า นการบริ ก าร
สุ ข ภาพ การสนทนาในหั ว ข๎ อ เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ การอํ า น
ข๎อเขียนเชิงวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ การเขีย น
รายงานสั้นๆ ในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎อง
145471 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 2 3(2-2-5)
French – Thai Translation
การแปลบทความ บทความเฉพาะด๎าน เรื่อง
สั้น วรรณกรรมจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส ปัญหาและวิธีการแก๎ไขปัญหา
ที่พบในการแปล การวิเคราะห๑บทแปล ตัวอยํางบทแปลที่มี
คุณภาพ
145481 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ภาษาฝรั่ ง เศสในสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
145482 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับภาษาฝรั่งเศส
145483 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ภาษาฝรั่ ง เศส ในฐานะ
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พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือ
เอกชน
146111
การอํ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเชิ ง
ปฏิบัติ
3(2-2-5)
Practical Reading and Writing
หลั ก เบื้อ งต๎ น การอํ า น การเขี ย น ปั ญ หาใน
การอํานและการเขียน ระดับ คํา วลี อนุประโยค ประโยค
ประเภทตํางๆ การอํานเพื่อวิเคราะห๑ประโยคที่ไมํสมบูรณ๑
การใช๎เครื่องหมายวรรคตอน การแบํงประโยค การเขียน
ตามหลักการเกี่ยวกับการเขียนเบื้องต๎น
146112
การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิวัฒน์
3(2-2-5)
Progressive Reading and Writing
การอํ า นเพื่ อ ความเข๎ า ใจและการวิ เ คราะห๑
การเขีย นในระดับ ประโยค ยํ อหน๎า ความเรี ยงเชิง แสดง
ความคิ ด เห็ น ความเรี ย งเชิ ง พรรณนา ความเรี ย งเชิ ง
อภิปราย ความเรียงแบบเลําความ ความเรียงเชิงประเมิน
คํา
146131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
English for Communication
การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระ
พยัญชนะ การเน๎นเสียงในระดับคําและระดับประโยค การ
ทํ า ความเข๎ า ใจบทสนทนา การฟั ง เพื่ อ จั บ คํ า สํ า คั ญ
รายละเอียด และใจความสําคัญ และพูดโต๎ตอบบทสนทนา
อยํางเหมาะสม
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช๎
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อํ า น และเขี ย น โดยเพิ่ ม หั ว ข๎ อ และ
ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข๎องกับศาสตร๑
ที่นิสิตกําลังศึกษาให๎มีความสอดคล๎องกับคําศัพท๑
146211
การอํานและการเขียนขั้นสูง 3(2-2-5)
Advance Reading and Writing
การอํานเพื่อวิเคราะห๑ การอํานบทความทาง
วิชาการ การทบทวนวรรณกรรม การสั งเคราะห๑ ข๎ อ มู ล

การเขียนอ๎างอิง การเขียนบรรณานุกรม การเขียนโน๎ตยํอ
การเขียนบทความ การเขียนรายงานการวิจัย
146231 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปราย 3(2-2-5)
English for Discussion
การอภิปรายในหัวข๎ออภิปรายที่หลากหลาย
การให๎ข๎ อ มู ลสนั บ สนุ น ความคิ ดเห็ น การใช๎ คํ า ศัพ ท๑ แ ละ
โครงสร๎างที่ถูกต๎องเหมาะสม
146232 การพูดและการนาเสนอในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
Public Speaking and Presentation
ความสํ า คั ญ ประเ ภทของการพู ด ใน ที่
สาธารณะ หลั ก การพู ด ในที่ ส าธารณะ วิ ธี ก ารนํ า เสนอ
การเรียบเรียงความคิด การนําเสนอผลงานทางวิชาการ
การนําเสนอทางธุรกิจ การโต๎วาที การกลํา วสุนทรพจน๑
ก า ร พู ด แ บ บ ฉั บ พ ลั น ก า ร ใ ช๎ สื่ อ นํ า เ ส น อ อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ การวิเคราะห๑ผฟู๎ ัง
146241 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to British and American
Literature
คํ า ศั พ ท๑ สํ า คั ญ ในการอํ า นวรรณคดี ทั้ ง ร๎ อ ย
แก๎ ว และร๎ อ ยกรอง ลั ก ษณะสํ า คั ญ รู ป แบบ กลวิ ธี ก าร
ประพันธ๑ การใช๎สัญลักษณ๑ แนวคิดสําคัญที่นําเสนอในงาน
เขี ย น คุ ณ คํา ของวรรณคดี อั ง กฤษและอเมริกั น ประเภท
ตํางๆ ทั้งบทประพันธ๑ประเภทร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง
146261 ภาษาศาสตร์เบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
ความรู๎ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ภาษา การกํ า เนิ ด
ภาษา ภาษาสั ตว๑ ภาษาและสมอง ระบบเสีย ง ระบบคํ า
ระบบไวยากรณ๑ ระบบความหมาย ระบบปฏิบัติการของ
ภาษา ภาษาและวัฒนธรรม การเปลี่ย นแปลงของภาษา
ลักษณะของภาษาและตัวเขียนตําง ๆ
146262 สัทศาสตร์เบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Phonetics
กระบวนการของอวั ย วะที่ ใ ช๎ ผ ลิ ต เสี ย งพู ด
ระบบเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ การถํายถอด
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เสี ย งด๎ ว ยสั ท อั ก ษรสากล รวมถึ ง ระบบสั ท ลั ก ษณ๑ รํ ว ม
ทํานองเสียง การเน๎นเสียงในระดับคํา วลี และประโยค
146263 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to English Syntax
โครงสร๎างชนิดของคําแตํละชนิด โครงสร๎าง
วลี โครงสร๎า งประโยคความเดียว ความรวม ความซ๎อ น
การวิเคราะห๑ประโยคด๎ วยกฎโครงสร๎า งวลี และแผนภู มิ
ต๎นไม๎ และทฤษฎีวากยสัมพันธ๑
146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business Communication I
เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ การสํงจดหมายอิเล็กทรอนิกส๑ การสํงโทรสาร
การเขียนบันทึกข๎อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียน
ประวัติยํอสํวนบุคคล การสัมภาษณ๑งาน
146272 การอํานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงนิเทศ
ศาสตร์
3(2-2-5)
Reading and Writing for
Communication Arts
ทักษะการอํานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
วิ ชาชี พ ทางด๎ า นนิ เ ทศศาสตร๑ คํ า ศั พ ท๑ สํ า นวน รู ป แบบ
พื้นฐานในการเขียนขําว บทโฆษณา บทความด๎านนิเทศ
ศาสตร๑ การอํานจับใจความ แปลความ ตีความ และสรุป
ความขําว บทความ การเขียนเอกสารขําวในหัวข๎อตํางๆ
146273 ภาษาอังกฤษสาหรับงานด๎านนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
English for Communication Arts
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด๎ า นการฟั ง พู ด อํ า น
เขี ย น ในเนื้ อ หาและบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ วิ ช าชี พ และ
ประเด็ น รํ ว มสมั ย อื่ น ๆ คํ า ศั พ ท๑ เ ทคนิ ค เฉพาะทาง การ
สร๎างสรรค๑และผลิตผลงานในรูปแบบสื่อประเภทตํางๆเป็น
ภาษาอังกฤษ

146321

หลักการแปล 1
3(3-0-6)
Principle of Translation I
หลักและทฤษฎีการแปล ความแตกตํางทาง
โครงสร๎างทางภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต๎นฉบับและ
ภาษาฉบับแปล การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับประโยค ข๎อความ
สั้นๆ การใช๎พจนานุกรม
146322 หลักการแปล 2
3(3-0-6)
Principle of Translation II
การแปลภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอัง กฤษ ในระดับ ข๎อ ความที่ ยากและ
ยาวขึ้น แปลหนังสือพิมพ๑ บทความ รายงาน วรรณกรรม
ร๎อยแก๎ว
146341 วรรณคดีภาษาอังกฤษกับสังคม 3(3-0-6)
English Literature and Society
คุณ คํา ของวรรณคดี ท่ี เขี ยนในภาษาอั งกฤษ
ความสัมพันธ๑ระหวํางวรรณคดี สังคม และศาสนา ตํานาน
ความเชื่อที่มีอทิ ธิพลตํอวรรณคดีในยุคตํางๆ
146342 การอํานเรื่องสั้น
3(3-0-6)
Reading Short Stories
โครงเรื่อง ลักษณะสําคัญ มุมมองในการเลํา
เรื่อง ลักษณะตัวละคร แกํนเรื่อง คุณคําของงานประพันธ๑
ประเภทเรื่ อ งสั้ น ของนั ก เขี ย นชาวอั ง กฤษและอเมริ กั น
แนวความคิดสําคัญที่นําเสนอในงานเขียน
146343 การอํานร๎อยกรองเพื่อความซาบซึ้ง
3(3-0-6)
Poetry Appreciation
กวีนิพนธ๑ภาษาอังกฤษตั้งแตํศตวรรษที่สิบหก
จนถึงศตวรรษที่ยี่สิบ ประเภท ลักษณะสําคัญ โครงสร๎าง
ของบทประพั น ธ๑ การใช๎ คํ า อุ ป มาอุ ป มั ย การใช๎ ภ าษา
ภาพพจน๑ การใช๎คําเลียนเสียงธรรมชาติ การใช๎คําเสียดสี
น้ํา เสี ย ง สั ญ ลัก ษณ๑ แกํ น เรื่อ ง คุ ณ คํ า ของงานประพั น ธ๑
ประเภทร๎อยกรองของกวีชาวอังกฤษและอเมริกัน อิทธิพล
ของสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่สะท๎อนในบทประพันธ๑
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146344

นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5)
British and American Novels
องค๑ ป ระกอบ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ศิ ล ปะการ
ประพันธ๑ เค๎าโครงเรื่อง พัฒนาการของตัวละคร ลักษณะ
การเลํ า เรื่ อ ง การใช๎ ภ าพพจน๑ คุ ณ คํ า ของงานประพั น ธ๑
ประเภทนวนิ ย ายของนั ก เขี ย นชาวอั ง กฤษและอเมริ กั น
ความสั มพั นธ๑ ร ะหวํ างนวนิ ยายอัง กฤษและอเมริ กั นและ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมในแตํละยุค
146361 สรวิทยาเบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introduction to Phonology
หนํ ว ยเสี ย ง หนํ ว ยเสี ย งยํ อ ย ระบบเสี ย ง
พยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษ กฎทางเสียง การแปร
หนํวยเสียงยํอย การกลมกลืน เสียง การลดเสียง กฎการ
ปริวรรต รวมถึงการวิเคราะห๑ระบบเสียงตามหลักสรวิทยา
146362 ระบบคาภาษาอังกฤษเบื้องต๎น 3(2-2-5)
Introduction to English Morphology
หนํวยคํา ชนิดและประเภทของหนํวยคํา ราก
คํา การเติ ม วิภั ติ ปัจ จั ย การวิ เคราะห๑ โครงสร๎ างคํ า การ
สร๎างคําใหมํและประเภทของการสร๎างคําใหมํ รูปแบบของ
คําประสมในภาษาอังกฤษ
146363 อรรถศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to English Semantics
ค ว า ม ห ม า ย ค ว า ม แ น ว ท ฤ ษ ฎี ตํ า ง ๆ
องค๑ ป ระกอบของความหมาย ประเภทของความหมาย
ความหมายในระดั บ คํ า ประโยค การเปลี่ ย นแปลง
ความหมายในระดับตํางๆของภาษา
146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
English for Business Communication II
การแปลเอกสารทางธุ ร กิ จ การสนทนาใน
เนื้อหาเชิงธุรกิจ การติดตํอธุรกิจทางโทรศัพท๑ การเจรจา
ทําการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร๎อมกํอนสอบ
เพื่อเข๎าทํางานและ/หรือใช๎ในการสมัครงาน

146372

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 1
3(2-2-5)
English for Tourism 1
คําศัพท๑สําคัญทางวิชาชีพเพื่อการทํองเที่ยว
การใช๎ ภ าษาอั ง กฤษในการติ ด ตํ อ และการให๎ บ ริ ก ารใน
ธุรกิจทํองเที่ยว ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และประเพณีท่ี
เกี่ยวข๎องกับแหลํงทํองเที่ยวของประเทศไทย
146373 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5)
English for Hotel Business
คําศัพท๑พื้นฐานสําหรับแผนกตํางๆในโรงแรม
ความรู๎ด๎านเอกสารภาษาอังกฤษที่ใช๎ในโรงแรม ทักษะการ
ฟังและพูดในสถานการณ๑ท่ีหลากหลายในโรงแรม ทักษะ
การอํานและเขียนเอกสารทั่วไปในโรงแรม
146398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภทการวิ จั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุํมตัวอยําง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล และการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงรําง
และรายงานการวิจัย
146441 บทละครอังกฤษและอเมริกัน 3(2-2-5)
British and American Drama
องค๑ ป ระกอบ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ศิ ล ปะการ
ประพันธ๑ เค๎าโครงเรื่อง พัฒนาการของตัวละคร ลักษณะ
การเลํ า เรื่ อ ง การใช๎ ภ าพพจน๑ คุ ณ คํ า ของงานประพั น ธ๑
ประเภทบทละครของนั ก เขี ย นชาวอั ง กฤษและอเมริ กั น
ความสั มพั นธ๑ ระหวํ างบทละครอัง กฤษและอเมริ กัน และ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมในแตํละยุค
146442 บทละครเช็คสเปียร์
3(3-0-6)
Shakespeare Drama
ชี วิ ตแ ล ะง า นข อ งเ ช็ คส เ ปี ย ร๑ ป ร ะเ ภ ท
องค๑ประกอบ ลักษณะสําคัญ คุณคําของบทละครประเภท
ตํางๆ ของเช็คสเปียร๑ ความสัมพันธ๑ระหวํางบทละครของ
เช็ ค สเปี ย ร๑ กั บ สภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมในยุ ค เรอเนส
ซองค๑
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146443

งานประพันธ์เอกของโลก
3(3-0-6)
Masterpieces of World Literature
วรรณกรรมชิ้ น เอกของโล กที่ เ ขี ย น เป็ น
ภาษาอังกฤษ โครงเรื่อง ลักษณะสําคัญ ลักษณะตัวละคร
แกํ น เรื่ อ ง แนวความคิ ด ที่ สํ า คั ญ ของเรื่ อ ง คุ ณ คํ า ของ
วรรณกรรมชิ้นเอกของโลกที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งร๎อยแก๎ว
และร๎อยกรองที่มีตํอสังคม
146461 วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to English Pragmatics
ขอบเขตของวัจนปฏิบั ติศาสตร๑ ความหมาย
และการใช๎ในบริบทของการสื่อสาร ดัชนีพจน๑ ความหมาย
บํงชี้เป็นนัยทางการสนทนา มูลบท ทฤษฎีวัจนกรรม การ
วิเคราะห๑โครงสร๎างบทสนทนา
146462 ภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช๎
3(3-0-6)
Linguistics and Its Application
ความสํ า คั ญ และทฤษฎี ท างภาษาศาสตร๑
เบื้องต๎น ระบบคํา เสียงและระบบเสียง ระบบไวยากรณ๑
ร ะ บ บ ค ว า ม ห ม า ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห๑ ภ า ษ า ต า ม แ น ว
ภาษาศาสตร๑ เ พื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ ศาสตร๑ ท่ี เ กี่ ย วข๎ อ งในการ
เรียนการสอนภาษาที่ 1 และ ภาษาตํางประเทศ การแปล
146463 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
Language and Communication
แนวคิดและหลักการในการสื่อสาร การใช๎คํา
ข๎อความ สํานวน ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหาด๎าน
ภาษาที่เป็นอุปสรรคตํอการสื่อสารและปัญหาการสื่อสาร
ที่เกิดจากความแตกตํางด๎านระบบความเชื่อทัศนคติ
146471 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํองเที่ยว 2
3(2-2-5)
English for Tourism II
คํา ศั พ ท๑แ ละสํ านวนที่ ซับ ซ๎ อ นในการบริ ก าร
ทํ อ งเที่ ย วและโรงแรม การเขี ย นเอกสารสํ า คั ญ ที่ ใ ช๎ ใ น
โรงแรม การแก๎ ไ ขปั ญ หาที่ ซั บ ซ๎ อ นขึ้ น ในสถานการณ๑ ท่ี
เกิดขึ้นในการทํองเที่ยวและโรงแรม การนําเสนอและการ

อธิบายความเป็นมาและความสําคัญของสถานที่ทํองเที่ยว
ภายในประเทศในสถานที่จริง
146472 ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการ 3(2-2-5)
English for Services
การฟัง พูด อําน เขียนภาษาอังกฤษ สําหรับ
ธุ ร กิ จ บริ ก าร ร๎ า นอาหาร แผนกอาหารเครื่ อ งดื่ ม ของ
โรงแรม งานบริการและการต๎อนรับบนเครื่องบิน
146473 การจดบันทึกและการสรุปความเพื่อการ
อาชีพ
3(2-2-5)
Note-taking and Summarizing for
Career
ก า ร บั น ทึ ก อ ยํ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น
สถานการณ๑ตําง ๆ การประชุม การบรรยาย การยํอความ
จากบทความ หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ๑ชนิดตําง ๆ
146481 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
146482 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับภาษาอังกฤษในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือ
เอกชน
146483 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข๎อทางด๎านภาษาอังกฤษ
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข๎มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
ฝึกทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใน
ระดับกลางและสูงเพื่อเป็นพืน้ ฐานในการศึกษาระดับ
ปริญญาโทโดยเน๎นด๎านการอํานและการเขียนเชิงวิชาการ
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147110

รัฐศาสตร์เบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ที่มาและความสําคัญของวิชารัฐศาสตร๑ สาขา
ของวิ ช ารั ฐ ศาสตร๑ แนวคิ ด พื้ น ฐานทางด๎ า นรั ฐ ศาสตร๑
การเมือง อํานาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง ปรัชญา
และอุ ด มการณ๑ ท างการเมื อ ง พื้ น ฐาน การค๎ น คว๎ า และ
วิธีการหาความรู๎ทางด๎านรัฐศาสตร๑
147121
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introduction to Sociology and
Anthropology
พื้ น ฐานความคิ ด ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ มนุ ษ ย๑ แ ละ
สั ง คมของมนุ ษ ย๑ วิ วั ฒ นาการทางกายภาพของมนุ ษ ย๑
รู ป แบบทางสั ง คมของมนุ ษ ย๑ รู ป แบบความสั ม พั น ธ๑ ข อง
มนุ ษย๑ ตามแนวทางศึ กษาหลัก ตํา งๆ คื อ แนวโครงสร๎า ง
นิยม ปฏิสัมพันธ๑เชิงสัญลักษณ๑
147130 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ประวัติศาสตร๑การเมืองของไทย บทบาททาง
การเมืองของตัวแสดงและสถาบั นทางการเมืองที่สําคั ญ
ของไทย ความคิดและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดํารงอยูํใน
สังคมไทย การเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา ความสัมพันธ๑แบบ
อุปถัมภ๑ การแบํงชนชนชั้นทางสังคมแบบไพรํ-เจ๎านาย
147200 ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
Political Philosophy
วิธีการในการเรียนปรัชญาการเมือง ปรัชญา
ทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองที่สําคัญ คือ เพลโต
อริสโตเติล เซโนแหํงไซทิอุม เซนท๑ออกัสติน แมคคิลเวลลี
ลอค รุสโซ สจ๏วต มิลล๑ การหาความหมายของคําสําคัญ
ทางการเมื อ ง คื อ ความยุ ติ ธ รรม อํ า นาจ การเมื อ ง
ความชอบธรรม เสรีภาพ
147220 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ปกครอง
3(3-0-6)
Constitutional and Administrative Laws
ความสั ม พั น ธ๑ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ การเมื อ ง
โด ย เน๎ น ที่ ประเทศไ ทย เนื้ อ หาของรั ฐ ธรรมนู ญ ที่

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ที่ ม าของกฎหมายปกครอง ข๎ อ กฎหมายสํ า คั ญ ที่ มี
ประโยชน๑สําหรับนักรัฐศาสตร๑
147240 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
ค ว า ม ห ม า ย ท ฤ ษ ฏี แ น ว คิ ด ลั ก ษ ณ ะ
สาระสําคัญของนโยบาย ประเภทของนโยบายและวิธีใน
การกํ า หนดนโยบาย บทบาทและอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย
แวดล๎ อ มที่ มี ตํ อ นโยบายสาธารณะ การวิ เ คราะห๑ แ ละ
ประเมินผลนโยบาย ความหมาย ทฤษฏี หลักการวางแผน
นโยบาย และการบริหารโครงการเบื้องต๎นเพื่อการพัฒนา
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอยํางเป็นระบบ
147250 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต๎น 3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ความหมาย ขอบขํ า ย สถานภาพ แนวทาง
การศึ ก ษา และวิ วั ฒ นาการของรั ฐ ประศาสนศาสตร๑
สภาพแวดล๎อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร
ความสั ม พัน ธ๑ ร ะหวํ างระบบการบริ หาร ระบบการเมื อ ง
และระบบสั ง คม โดยเน๎ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทางการ
บริหาร
147270 ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to International Relations
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร๑ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
ความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งประเทศ ประเด็ น
ปัญหาตํางๆ ในความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศ ตัวแสดงใน
เวที ค วามสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งประเทศ ความมั่ น คงระหวํ า ง
ประเทศ ความรํวมมือและความขัดแย๎ง การทูต นโยบาย
ตํ า งประเทศ องค๑ ก ารระหวํ า งประเทศและกฎหมาย
ระหวํางประเทศ เศรษฐกิจการเมืองระหวํางประเทศ สิทธิ
มนุษยชน การเมืองเรื่องสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ
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การเมืองระหวํางประเทศรํวมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary International Politics
เหตุ การณ๑สํ า คัญ ๆ ในโลกที่มี ผ ลกระทบตํ อ
ความสั มพั น ธ๑เ ชิ งอํ านาจในวงการเมือ งระหวํ า งประเทศ
ตั้ ง แตํ ส มั ย สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 จนถึ ง สมั ย ปั จ จุ บั น
สงครามเย็ น สงครามเกาหลี สงครามเวี ย ดนาม ความ
ขัดแย๎ง ระหวํ างจีน กับ โซเวี ยต ปัญ หาการลดกํ าลั งอาวุ ธ
การผํอนคลายความตึงเครียด ความขัดแย๎งในตะวันออก
กลาง การสิน้ สุดสงครามเย็น
147300 จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
3(3-0-6)
Ethics and Social Justice
คุณธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมทั้งใน
ฐานะองค๑ ค วามรู๎ แ ละคุ ณ สมบั ติ ท่ี นั ก รั ฐ ศาสตร๑ พึ ง มี
ปรั ชญาด๎ า นจริ ย ธรรม ความเป็ น ธรรมทางสั ง คม สิ ท ธิ
มนุษยชน ความเสมอภาค การกระจายผลประโยชน๑และ
อํานาจ แนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
147301 ประวัตคิ วามคิดทางการเมือง 3(3-0-6)
History of Political Thoughts
ชีวประวัติและความคิดทางการเมืองของนัก
คิดคนสําคัญทั้งตะวันตกและตะวันออกตั้งแตํยุคกรีกจนถึง
ปัจจุบัน เปลโต อาริสโตเติล้ เซนต๑ออกัสติน นิโคโล มักเคีย
เวลี ญอง โบดิน จอห๑น ล็อก ญอง ญาค รุสโซ ฟรีดริก นิช
เชํ คาร๑ ล มาร๑ ก ซ๑ วลาดิ เ มี ย เลนิ น ลี อ อน ทรอสกี
พระพุทธเจ๎า มหาตะมะ คานธี เหมาเจ๐อตง และอิทธิพล
ของนัก คิด เหลํา นี้ตํ อความคิ ดทางการเมื องโดยรวมของ
โลก
147302 ความรุนแรงและสันติวิธี
3(2-2-5)
Violence and Nonviolence
ปัญหาความรุน แรงทางการเมืองในทางตรง
ความรุ น แรงเชิ ง โครงสร๎ า ง ความรุ น แรงเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ๑
และความรุ น แรงเชิ ง วั ฒ นธรรม การคิ ด ค๎ น และการ
นําเสนอวิ ธีการแก๎ ไขปัญ หาทางการเมืองโดยใช๎ความไมํ
รุนแรงเป็นหลัก ตําราวิชาการทางการเมืองแบบไมํใช๎ความ
รุนแรง ชีวประวัติบุคคลที่ใช๎ความไมํรุนแรงเป็นเครื่องมือ

ทางการเมือง เหตุการณ๑ท่ีคูํตํอสู๎ทางการเมืองใช๎ความไมํ
รุนแรง เงื่อนไขทางทฤษฎีที่สนับสนุนการใช๎ความไมํรุนแรง
แนวความคิ ด ทางจริ ย ธรรมที่ ส นั บ สนุ น การใช๎ ค วามไมํ
รุนแรง
147303 แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์
3(3-0-6)
Marxism and Post-Marxism
แนวคิ ด พื้ น ฐานของมาร๑ ก และลั ท ธิ ม าร๑ ก ซ๑
ความคิ ด วั ต ถุ นิ ย มวิ ภ าษวิ ธี แ ละประวั ติ ศ าสตร๑ การ
วิ เ คราะห๑ แ ละการวิ พ ากษ๑ ร ะบบทุ น นิ ย มผํ า นแนวคิ ด
เกี่ยวกับวิถีการผลิต การขูดรีดมูลคําสํวนเกิน การสะสม
ทุน การสร๎างเทคโนโลยีในการผลิตและการผลิ ต ซ้ําของ
แรงงาน การตํอสู๎ทางชนชั้น บทบาทของรัฐและอุดมการณ๑
ทุนนิยม อิทธิพลของความคิดแบบไดอาเล็คติคและคติวัตถุ
นิยมที่มีตํอนักคิดอื่น เลนิน สตาลิน ทรอสกี้ เหมา กรัมชี่
อัลธูแซร๑ ออสโตร-มาร๑กซิสม๑ และสํานักวิพากษ๑
147310 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบีย บวิธีในการหาความรู๎ ทางรัฐ ศาสตร๑ ท่ี
เชื่อถือได๎และถูกต๎องตามหลักวิชาการ การกําหนดคําถาม
ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย
การกําหนดกลุํมตัวอยํางและการสุํม การสร๎างเครื่องมือ
การเก็บข๎อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
147311
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Politics and Government
พั ฒ นาการของวิ ช าการเมื อ งการปกครอง
เปรียบเทียบ แขนงสาขาวิชาของการปกครองเปรียบเทียบ
วิธีก ารเชิง เปรียบเที ยบ การเปรีย บเที ยบประเด็ นที่เ ลือ ก
ระบบการเมือง รูปแบบของรัฐ รูปแบบของอํานาจ 3 ฝุาย
คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง
การนํ า เอาความรู๎ ดัง กลํา วมาทํ าความเข๎ า ใจและเปรี ย บ
การเมืองการปกครองของประเทศตํางๆ
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147312

พรรคการเมือง กลุํมผลประโยชน์ และ
การเลือกตั้ง
3(3-0-6)
Political Party Interest Group and
Election
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี วิ วั ฒ นาการ
พฤติกรรมของกลุํมผลประโยชน๑ พรรคการเมือ งและการ
เลื อ กตั้ ง ความสั ม พั น ธ๑ ข องกลุํ ม ผลประโยชน๑ พรรค
การเมือง และการเลือกตั้ง ตํอกระบวนการทางการเมือง
และสถาบั นการเมื องเพื่อการพัฒ นาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
147320 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
3(2-2-5)
Human Rights in Thai Society
ความหมาย แนวคิด กําเนิ ด และวิวัฒนาการ
ของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยทั่ ว ไป กํ า เนิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนใน
ประเทศไทย ปัญ หาสิ ทธิ ม นุษ ยชนในไทย ความสั มพั น ธ๑
ของสิทธิมนุษยชนกับกฎหมายไทยและรัฐ การพิทักษ๑สิทธิ
มนุษยชนในไทย
147321 การเมืองกับชีวิต
3(2-2-5)
Politics and Life
ความหมายของคําวําการเมือ งทั้งในมุมกว๎าง
และมุมแคบ ความเกี่ยวข๎องระหวํางเรื่องการเมืองกับการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของแตํละคนในสังคม ความตระหนัก
รู๎ถึงบทบาทของแตํละปัจเจกบุคคลที่มีตํอทิศทางการเมือง
ในประเทศของตน
147322 การเมืองเรื่องกลุํมชาติพันธ์ 3(3-0-6)
Good Governance and Politics
Economy and Society
ที่มา แนวคิด องค๑ประกอบ และลักษณะของ
ธรรมาภิบาล คือ คุณธรรม จริยธรรม การมีสํวนรํวมของ
ภาคพลเมือง ความโปรํงใส และการตรวจสอบได๎ บทบาท
ของธรรมาภิบ าลตํอ การพั ฒนาทางการเมือ ง เศรษฐกิ จ
และสังคม

147323

ศาสนากับการเมือง
3(3-0-6)
Thai Political Development and
Constitutions
แนวคิ ด ทางการเมื อ ง รู ป แบบการปกครอง
ลั ก ษณะการใช๎ อํ า นาจ กระบวนการพั ฒ นาการเมื อ ง
แนวคิดวิวัฒนาการ ความสําคัญ และความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
การเมืองและรัฐธรรมนูญไทย
147330 การปกครองท๎องถิ่น
3(3-0-6)
Local Government
ความหมาย แนวคิ ด วั ต ถุ ป ระสงค๑ และ
ความสําคัญของการปกครองท๎องถิ่น วิวัฒนาการ รูปแบบ
การปกครองท๎องถิ่น การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการ
ปกครองท๎ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งหนํ ว ยงานการ
ปกครองท๎องถิ่นตํางระดั บ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน๎ม
ของการพัฒนาการปกครองท๎องถิ่นไทย
147331 ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต๎
3(3-0-6)
Politics and Government of Southeast
Asian States
ประวั ติ ศ าสตร๑ ก ารเมื อ งการปกครองของ
ประเทศในภู มิ ภ าคเอเซี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต๎ การได๎ รั บ
อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจจากภูมิภาคอื่น การตก
อยูํในการครอบงํา ของมหาอํานาจตะวันตก สภาพในยุ ค
หลั ง อาณานิ ค ม การเป็ น หนึ่ ง ในภู มิ ภ าคสํ า คั ญ ในยุ ค
โลกาภิวัฒน๑
147332 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข๎อง
3(3-0-6)
Local Government and Related Law
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ปฏิ บั ติ ร าชการของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค๑การบริหารสํวนตํา บล พระราชบัญญัติเทศบาล
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค๑ ก ารบริ ห ารสํ ว นจั ง หวั ด กฎหมาย
ปกครองที่เกี่ยวข๎อง กฎหมายที่ดิน การพิจารณากฎหมาย
ที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ
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147340

การกาหนดและการนานโยบายไปปฏิบัติ
3(2-2-5)
Public Policy Formulation and
Implementation
ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการใน
การกําหนดนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปั จจัยที่
มีผลตํอความสําเร็จและความล๎มเหลวของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ในภาครัฐและเอกชน
147341 การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Management
ความหมายและความสํ า คั ญ ของโครงการ
วงจรโครงการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิ คที่ใช๎ใน
การบริหารโครงการตามวงจรการบริหารโครงการตั้งแตํ
การเตรี ย มโครงการ การวางแผนโครงการ การดํ า เนิ น
โครงการ การยุติโครงการ และการประเมินโครงการ ผล
ของโครงการ
147350 องค์การและการจัดการสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Organization and Management
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ องค๑ ก าร ตั้ ง แตํ
โครงสร๎าง พฤติกรรม กระบวนการสิ่งแวดล๎อมเปูาหมาย
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค๑การ การจัดการสาธารณะ
147351 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการ
บริหารการพัฒนา
3(2-2-5)
Comparative Public Administration and
Development Administration
ความหมายและวิวัฒนาการของการบริหาร
เปรี ย บเที ย บและการบริ ห ารการพั ฒ นา ความแตกตํ า ง
ระหวํางการบริหารเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา
ทฤษฎี แนวคิด ลักษณะสําคัญ และปัญหาของระบบการ
บริหารรัฐกิจระหวํ างประเทศอื่นๆ กับประเทศไทยในเชิง
เปรี ย บ เที ย บ คว ามห มา ย ทฤษ ฎี หลั กกา ร แล ะ
องค๑ประกอบของการบริ หารการพัฒ นา ปั จจัยแวดล๎อ ม
ทางด๎านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม องค๑การตํางๆ ที่มี
บทบาทสําคัญในการบริหารงานพัฒนาของประเทศ

147352

พฤติกรรมองค์การสาธารณะ 3(3-0-6)
Public Organization Behavior
คว า ม ห ม า ย ลั ก ษ ณ ะ สํ า คั ญ ข อ บ เ ข ต
แนวความคิ ด และทฤษฎี ท่ี เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมองค๑ ก าร
สาธารณะทั้งในระดับบุคคล กลุํม และองค๑การ แรงจูงใจ
การติ ด ตํ อ สื่ อ สาร ความขั ด แย๎ ง ภาวะผู๎ นํา อํ า นาจและ
การเมื อ งในองค๑ ก าร วงจรชี วิ ต องค๑ ก าร วั ฒ นธรรม
องค๑การ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค๑การ พฤติกรรม
องค๑การสาธารณะที่พึงประสงค๑
147353 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
Human Resource Management in
Public Sector
ควา มหม าย วิ วั ฒ นา การ แน วคิ ด กา ร
บริ ห ารงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย๑ กระบวนการบริ ห ารงาน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย๑ ปั จ จั ย แวดล๎ อ มที่ มี ผ ลกระทบตํ อ การ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย๑ และกระบวนการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย๑ในองค๑การภาครัฐ
147354 การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาภาครัฐ
3(2-2-5)
Management Information System for
Public Sector Development
ความหมาย องค๑ประกอบ บทบาทของระบบ
สารสนเทศตํอการบริหารงานภาครัฐ เครื่องมือที่ใช๎ในการ
สร๎ า งระบบสารสนเทศ กระบวนการจั ด การสารสนเทศ
เครื อ ขํ า ยและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพั ฒ นาและ
ปรับปรุงสารสนเทศ การจัดการความรู๎และองค๑การและ
การเรี ย นรู๎ จริ ย ธรรมและความปลอดภั ย ของระบบ
สารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
147355 การตลาดภาครัฐ
3(2-2-5)
Public Marketing
แนวคิด หลักการพืน้ ฐานทางการตลาด ความ
แตกตํ า งระหวํ า งการตลาดภาครั ฐ แล ะการตลาด
ภาคเอกชน เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ใ ช๎ ใ นการบริ ห าร
ภาครั ฐ การบริ ห ารจั ด การกระบวนการทางการตลาด
ภาครัฐ การประยุกต๑ใช๎เครื่องมือทางการตลาดในองค๑การ
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ภาครั ฐ และสั ง คม การตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ จริ ย ธรรม
ทางการตลาดภาครัฐ
147356 การบริหารการคลังและกระบวนการ
งบประมาณ
3(3-0-6)
Public Finance Administration and
Budgetary Process
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี การบริหารงาน
คลั ง และกระบวนการงบประมาณ ความสั ม พั น ธ๑ ข อง
หนํ ว ย งานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การบริ ห ารการคลั ง แล ะ
งบประมาณ การวิเคราะห๑แผนและโครงการในการจัดทํา
งบประมาณเพื่อการพัฒนา
147357 จริยธรรมทางการบริหารภาครัฐ3(3-0-6)
Ethics in Public Administration
แนวคิ ด ทฤษฎี และกรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ
คํานิยม บรรทัดฐานทางจริยธรรม ความเชื่อ ปรัชญา และ
คุณคําที่พึงประสงค๑ทางการบริหารภาครัฐในระดับสากล
และการบริหารรัฐกิจไทย การกระทําผิดทางจริยธรรมใน
การบริหารงานภาครัฐ แนวทางปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ทางจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ
147358 การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
ท๎องถิ่น
3(2-2-5)
Strategic Planning for Local
Development
แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ใ ช๎ วิ ธี คิ ด เ ชิ ง
ยุทธศาสตร๑เพื่อการวางแผนระดับท๎องถิ่น การกําหนดทิศ
ทางการพั ฒ นาในอนาคต วิ ธี การวิ เคราะห๑ ส ภาพการณ๑
และการรวบรวมข๎ อมู ล พื้น ฐานของท๎ อ งถิ่ น การกํา หนด
และจั ด ลํ า ดั บ ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ แผนปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ
ประเด็น สําคัญลํ าดับต๎น การนํา ภารกิจเชิงปฏิบั ติการไป
ดําเนินการ การติดตามกํากับดูแลและการประเมินผล
147370 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ
3(3-0-6)
Theories of International Relation
ทฤษฎี ท างความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งประเทศ
กําเนิด พัฒนาการ และข๎อโต๎แย๎งในทฤษฎีความสัมพันธ๑
ระหวํ างประเทศ การประเมินทฤษฎี กับบริบทในยุ คสมั ย

ปัจจุบัน ทฤษฎีท่ีเกี่ ยวกับประเด็นสําคั ญในการเมืองโลก
คือ โลกาภิวัฒน๑ โลกาภิบาล ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน
147371 เศรษฐกิจการเมืองระหวํางประเทศ
3(3-0-6)
International Political Economy
ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางเศรษฐกิจกับการเมืองใน
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งประเทศ แนวทางการศึ ก ษาและ
ทฤษฎีระบบเศรษฐกิจการเมืองระหวํางประเทศ ปัญหาใน
ระดั บ โลกและระดั บ ภู มิ ภ าค สถาบั น ทางเศรษฐกิ จ ตั ว
แสดงที่ เป็นรัฐ และไมํ ใชํรัฐในเศรษฐกิจการเมืองระหวํา ง
ประเทศ
147372 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศ
3(3-0-6)
History of International Relations
การกําเนิดและพัฒนาการของระบบระหวําง
ประเทศสมั ยใหมํ ระบบทุนนิยมกั บพัฒนาการของระบบ
ระหวํางประเทศ การขยายตัวของสังคมระหวํางประเทศ
จากยุโรปไปสูํภูมิภาคอื่นๆ และผลกระทบ จักรวรรดินิยม
ความรํ ว มมื อ และความขั ด แย๎ ง ในกลุํ ม มหาอํ า นาจและ
ผลกระทบตํอการรักษาและเปลี่ยนแปลงระเบียบระหวํ าง
ประเทศ
147373 กฎหมายระหวํางประเทศ
3(3-0-6)
International Law
ประวั ติ ค วามเป็ น มาและแหลํ ง ที่ ม าของ
กฎหมายระหวํางประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิ
และหน๎าที่ของรัฐ ดินแดนและเขตแดน อํานาจบงการทาง
กฎหมายของรั ฐ องค๑ ก รของรั ฐ ในการติ ด ตํ อ ระหวํ า ง
ประเทศ สนธิสัญญาและข๎อตกลงระหวํางประเทศ ความ
รับผิดชอบของรัฐ ข๎อพิพาทหรือกรณีพิพาทและการระงับ
ข๎อพิพาท การใช๎กําลังของรัฐ สงคราม ความเป็นกลางและ
อาชญากรรมสงคราม การกํ อ การร๎ า ยและตั ว ประกั น
อาชญากรรมข๎ามชาติ
147374 ภูมิรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Geopolitics
ทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร๑ท่ีเกี่ยวข๎องการเมือง
ระหวํางประเทศในปัจจุบัน การวิเคราะห๑องค๑ประกอบของ
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รัฐ ภู มิ รัฐ ศาสตร๑ พื้ น ที่ จํา นวนประชากรและทรั พ ยากร
การจําแนกประเทศออกเป็นประเทศมหาอํานาจ ประเทศ
มหาอํานาจระดับกลาง และประเทศอํานาจน๎อย มูลเหตุ
แหํงเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง และความ
อํอนแอทางการเมือง
147380 นโยบายตํางประเทศของไทย 3(3-0-6)
Thai Foreign Policy
นโยบายตํางประเทศที่สําคัญของไทยตั้งแตํใน
ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยของการกําหนดนโยบาย ผล
ของนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงนโยบายตํางประเทศ
แตํละนโยบายของไทย
147381 การวิ เ คราะห์ น โยบายตํ า งประเทศและ
กระบวนการกาหนดนโยบายตํางประเทศ
3(3-0-6)
Analysis of Foreign Policy and Process
of Foreign Policy Making
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการวิ เ คราะนโยบาย
ตํ า งประเทศ แนวคิ ด พื้ น ฐานของการกํ า หนด แล ะ
กระบวนการการทํานโยบายตํางประเทศ ปัจจัยที่สํงผลทํา
ให๎เกิดนโยบายตํางประเทศหนึ่งๆ ขึ้นมา ปัจจัยที่สํงผลให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องเดียวกัน กรณีศึกษา
จากตัวอยํางนโยบายตํางประเทศที่สําคัญทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน
147382 นโยบายตํางประเทศของประเทศ
มหาอานาจ
3(2-2-5)
Foreign Policy of Major Powers
กระบวนการกํ า หนดนโยบายของประเทศ
มหาอํ า นาจ ลั ก ษณะรํ ว มและแตกตํา งกั น ของนโยบาย
ตํ า งประเทศของมหาอํ า นาจ ผลกระทบของนโยบาย
ตํางประเทศมหาอํานาจ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย ที่มีตํอการเมืองโลก

147383

ความสั ม พั น ธ์ แ ละนโยบายตํ า งประเทศ
ของกลุํ ม ประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
3(2-2-5)
Affairs and Foreign Policy of East and
Southeast Asia
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งประเทศในภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกที่มีอทิ ธิพลตํอนโยบายตํางประเทศของ
ประเทศในภู มิภาคเอเชีย ตะวัน ออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎ ความรํวมมือและความขัดแย๎งในเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎กับประเทศตํ างๆ การสร๎า ง
ประชาคมทางเศรษฐกิจทั้งภายในภูมิภาคและกับประเทศ
อื่นนอกภูมิภ าค ประเด็ นตํา งๆ ที่ นําสนใจในปัจจุบั นและ
แนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
147384 นโยบายตํางประเทศของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
3(2-2-5)
Foreign Policy of People’s Republic of
China
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพ ล
ตํ อ นโยบายตํ า งประเทศของจี น ความสั ม พั น ธ๑ แ ละ
ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางประเทศจีนกับประเทศตํางๆ นับตั้งแตํ
หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งจี น กั บ
ประเทศมหาอํ า นาจและประเทศเล็ ก ในหลายมุ ม มอง
เสถี ย รภาพและความมั่ น คงระหวํ า งประเทศ การสร๎ า ง
ประชาคมทางเศรษฐกิจระหวํางจีนและประเทศอื่นๆ ทั้ ง
ภายในภูมิภาคเดียวกันและนอกภูมิภาค ประเด็นตํางๆ ที่
นําสนใจในปัจจุบันและแนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
147385 นโยบายตํางประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
3(2-2-5)
Foreign Policy of United States of
America
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพ ล
ตํอนโยบายตํางประเทศของสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ๑
ระหวํ า งสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ ประเทศอื่ น ๆ นั บ ตั้ ง แตํ ห ลั ง
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ทั้ ง ในด๎ า นความมั่ น คงระหวํ า ง
ประเทศ การบู ร ณาการทางเศรษฐกิ จ และการสร๎ า ง
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ประชาคมระหวํ า งประเทศ ประเด็ น ตํ า งๆ ที่ นํ า สนใจใน
ปัจจุบันและแนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
147390 องค์การระหวํางประเทศ
3(3-0-6)
International Organizations
พื้ น ฐานความคิ ด วํ า ด๎ ว ยเรื่ อ งการรวมกลุํ ม
ระหวํางประเทศทั้งในระดับรัฐและต่ํากวํารัฐ การวิเคราะห๑
บทบาทและสถานะขององค๑การระหวํางประเทศที่สําคัญ
147391 ปัญหาความมั่นคงของไทย
3(2-2-5)
Thai Security Problems
ปัญหาความมั่นคงของไทยภายใต๎กรอบของ
ความมั่นคงศึกษา ปัญหาความมั่นคงไทยในแนวทางความ
มั่นคงดั้งเดิม ปัญหาความมั่นคงไทยในแนวทางความมั่นคง
รูปแบบใหมํ ปัญหาความมั่นคงไทยในแนวทางความมั่น คง
ดั้งเดิมกับประเด็นความมั่นคงทางด๎านการทหาร ปัญหา
ความมั่ น คงไทยในแนวทางความมั่ น คงรู ป แบบใหมํ กั บ
ความมั่นคงด๎านอื่นๆ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน
และสิ่งแวดล๎อม
147392 ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศในปัจจุบัน
3(2-2-5)
Contemporary Issues in International
Relations
การนํ า เสนอและวิ เ คราะห๑ ป ระเด็ น ปั ญ หา
สําคัญตํางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรํวมสมัยที่สํงผลกระทบอยําง
ใหญํ ห ลวงตํ อ ระบบความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งประเทศใน
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาการกํ อ การร๎ า ย ความมั่ น คงของมนุ ษ ย๑
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โล ก โรคระบาด ข๎ า มชาติ ปั ญ หา
สิง่ แวดล๎อมโลก
147393 การเมืองโลกผํานสื่อ
3(2-2-5)
Global Politics through Media
ความสัมพันธ๑ระหวํางสื่อกับการเมืองของโลก
การวิเคราะห๑เหตุการณ๑ความขัดแย๎งระหวํางประเทศในสื่อ
ตํ า งๆ การตํ อ สู๎ ร ะหวํ า งสื่ อ ของโลกตะวั น ตกและโลก
ตะวันออกในการนําเสนอวิกฤติการณ๑ความขัดแย๎งของโลก
และการวิ เ คราะห๑ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ในการนํ า เสนอความ
ขัดแย๎งของการเมืองโลกที่มีผลกระทบตํอการตีความและ
การตอบสนองของผูช๎ มตามที่ตํางๆ ของโลก

147401

ภาวะผู๎นาและชนชั้นนาทางการเมือง
3(3-0-6)
Leadership and Political Elite
แนวคิ ดพื้ นฐานเรื่ องภาวะผู๎นํ าและชนชั้น นํ า
ทางการเมือง ข๎อถกเถียงเกี่ยวกับการได๎มาซึ่งผู๎นําทางการ
เมือง สถานะและการมีอยูํข องกลุํ มผู๎นํา ในทางการเมือ ง
ประวัติผู๎นําคนสําคัญของประเทศตํางๆ ภาวะผู๎นําของไทย
ในชํวงเวลารํวมสมัย
147410 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านรัฐศาสตร๑
147411

การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข๎อทางด๎านรัฐศาสตร๑
147412 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ รั ฐ ศาสตร๑ ใ นสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
147413 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับรัฐศาสตร๑ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
147420 เพศกับการเมือง
3(3-0-6)
Gender and Politics
เพศกั บ การเมื อ งแบบสหศึ ก ษา เพศสภาพ
ทฤษฎี ด๎ า นเพศสภาพและการเมื อ งเป็ น ศู น ย๑ ก ลาง เพศ
สภาพและความสั ม พั น ธ๑ เ ชิ ง อํ า นาจระหวํ า งเพศตํ อ
การเมือง เชือ้ ชาติ ชนชั้น และสีผิว ความรู๎และมุมมองด๎าน
เพศสภาพ อิ ทธิ พ ลเรื่ อ งความเข๎า ใจเรื่ อ งเพศสภาพเป็ น
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พืน้ ฐานสําคัญตํอแนวทางการปฏิบัติการออกนโยบายและ
กฎหมาย
147430 หัวข๎อคัดสรรทางการเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
Selected Topics in Politics and
Government
ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครอง
ของประเทศที่ ใ ห๎ ค วามสนใจ องค๑ ก รและสถาบั น ทาง
การเมื อ งตํ า งๆ กระบวนการและระบบทางการเมื อ ง
ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของพลเมื อ ง กระบวนการการ
ตัดสินใจ และประเด็นสําคัญตํางๆ ภายในสังคมการเมือง
ในประเทศดังกลําว
147431 เศรษฐกิจการเมื องประเทศลุํ มแมํ น้าโขง
3(3-0-6)
Political Economy of Great Mekong
Sub-Region Countries
ความสัมพันธ๑ระหวํางเศรษฐกิจกับการเมือง
อิ ท ธิ พ ลที่ มี ตํ อ สั ง คม วั ฒ นธรรม ความรํ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในระดับรัฐและระดับอื่น ๆ ใน
กลุํมประเทศลุํมแมํน้ําโขง
147440 นโยบายการผังเมืองและการพัฒนาเมือง
3(3-0-6)
Urban Planning and Development
Policies
แนวคิด ทฤษฏี และนโยบายการวางผังเมือง
และการพั ฒนาเมือ งที่เกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงของ
จํ า นวนประชากร การเติ บ โตของเมื อ ง การจั ด การใช๎
ประโยชน๑ การกันที่ดินสาธารณะเพื่อใช๎ประโยชน๑สําหรับ
การจัดบริการให๎แกํสํวนรวม และรูปแบบการใช๎ประโยชน๑
ของที่ดินอยํางเหมาะสม
147441 การวางแผนและการบริหารนโยบายสังคม
3(3-0-6)
Social Policy Planning and Management
ความหมายและความสําคัญของนโยบายของ
รัฐด๎านสังคม วิวัฒนาการของนโยบายสัง คม ตัว แสดงที่
เกี่ ย วข๎ อ งและกระบวนการนโยบายสั ง คม การวางแผน

นโยบาย การนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผล
นโยบาย บริบ ทของนโยบายสั งคม แนวคิ ด ทฤษฎี และ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ใ นการบริ ห ารนโยบายสั ง คมในแตํ ล ะ
กระบวนการ หลักการของนโยบายสังคมที่พึงปรารถนา
การวิเคราะห๑ การวิพากษ๑ และการเปรียบเทียบกรณีศึกษา
ทางด๎านนโยบายสังคมของไทยและตํางประเทศ
147450 การบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Administration
การแบํ ง สํ ว นราชการและหนํ ว ยงานของรั ฐ
อํานาจหน๎าที่ การดํา เนินการตามกฎหมายและนโยบาย
ของรั ฐ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ร าชการ
แผํนดิน หลักการปฏิบัติงานภาครัฐเพื่อให๎มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
147452 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Planning and Management
แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา และการใช๎วิธีคิด
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร๑ เพื่ อ การวางแผน กํ า หนดทิ ศ ทางการ
พั ฒ นาในอนาคต วิ ธี ก ารวิ เ คราะห๑ ส ภาพการณ๑ แ ละ
รวบรวมข๎อมูลพืน้ ฐาน การกําหนดและจัดลําดับประเด็นที่
สํ า คั ญ แผนปฏิ บั ติ ก าร การติ ด ตามกํ า กั บ ดู แ ลและการ
ประเมินผล
147453 เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการบริหาร
ภาครัฐ
3(2-2-5)
Techniques and Methods for
Administration Improvement in Public
Sector
วิธีวิเคราะห๑องค๑การภาครัฐเพื่อออกแบบการ
ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจากแนวคิ ด เครื่ อ งมื อ การบริ ห าร
สมั ย ใหมํ วิ ธี ก ารใช๎ เ ทคนิ ค การบริ ห ารที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จาก
กรณีศึกษา
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147454

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(2-2-5)
Human Resource Development in
Public Sector
ความหมาย กระบวนการ วิ ธี ก ารพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย๑ การพั ฒ นาบุ ค ลากรระดั บ ตํ า งๆ การ
พั ฒ นาองค๑ ก าร การพั ฒ นาอาชี พ เทคโนโลยี เ พื่ อ การ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย๑ การประเมิ น ผลการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย๑และแนวโน๎มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑
ขององค๑กรภาครัฐ
147455 การบริหารจัดการท๎องถิ่นสมัยใหมํ
3(3-0-6)
Modern Local Management
รู ป แบบการบริ ห ารแล ะการจั ด บริ ก าร
สาธารณะของท๎ อ งถิ่ น แบบใหมํ การจั ด บริ ก ารโดยใช๎
หนํ ว ยงานภายนอก การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากรใน
หนํ ว ยงาน การจั ดการความขั ด แย๎ ง และการบริ ห ารการ
ประชุม การวิเคราะห๑จุดอํอนและจุดแข็งของท๎องถิ่น การ
บริหารองค๑กรปกครองท๎องถิ่นเป็นระบบที่มีธรรมาภิบาล
147470 การทูตและการเจรจาระหวํางประเทศ
3(3-0-6)
Diplomacy and International
Negotiation
ประวัติศาสตร๑การทูต การทูตในฐานะที่เป็น
เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ดํ า เนิ น นโยบายตํ า งประเทศ การ
ดําเนินการทางการทูตในรูปแบบตํางๆ ทั้งในกรอบทวิภาคี
และพหุ ภาคี กรอบเชิ ง แนวคิด สํา หรับ การวิเ คราะห๑แ ละ
เจรจาตํอรองระหวํางประเทศ และกรณีศึกษาการเจรจา
ระหวํางประเทศ
147471 ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหวําง
ประเทศ
3(3-0-6)
Strategic Studies and International
Security
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับวิชายุทธศาสตร๑ศึกษา
แล ะความมั่ น คงศึ ก ษา พั ฒ นาการของการศึ ก ษา
ยุ ท ธศาสตร๑ ศึ ก ษาและความมั่ น คงศึ ก ษา แนวคิ ด ใน

การศึกษา กรอบทางทฤษฎี ในการวิเ คราะห๑ ข๎อ ถกเถีย ง
โต๎แย๎งในปัจจุบันเกี่ยวกับการศึกษายุทธศาสตร๑ศึกษาและ
คว า ม มั่ น ค ง ศึ ก ษ า พั ฒ น า กา ร ท า งค ว า มคิ ด ด๎ า น
ยุทธศาสตร๑ ทฤษฎีในวิชาความมั่นคงศึกษา การปฏิวัติใน
กิจการด๎านการทหาร และยุทธศาสตร๑นิวเคลียร๑
147490 สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์
ระหวํางประเทศ
3(2-2-5)
Human Rights in the International
System
ประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นใน
ระบบการเมืองระหวํางประเทศ ที่มาของปฏิญญาสากลวํา
ด๎ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ความสั ม พั น ธ๑ ข องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ
กฎหมายระหวํางประเทศ ระบบรัฐ และตัวแสดงที่ไมํใชํรัฐ
161111
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education
ปรัชญา ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก พุทธ
ปรัชญา แนวคิดปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎี
ทางการศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
แนวคิ ด และกลวิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร๎ า ง
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ เ พื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษา
หลั ก การวิ เ คราะห๑ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่
ยั่งยืน
161112
ความเป็นครูมอื อาชีพ
3(3-0-6)
Self Actualization for Professional
Teachers
ความสํ า คั ญ ของวิ ช าชี พ ครู การปลู ก ฝั ง จิ ต
วิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ สภาพงานครู คุณลักษณะ
และมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู การจั ด การความรู๎ เ กี่ ย วกั บ
วิชาชีพครู การเลือกใช๎ข๎อมูลขําวสารความรู๎เพื่อให๎ทันตํอ
การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ๑การสอนเพื่อการคิดสร๎างสรรค๑
การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู๎ เ รี ย น หลั ก ธรรมาภิ บ าล ความ
ซื่ อ สั ต ย๑ สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ ครู
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ที่ คุ รุ ส ภากํ า หนด การพั ฒ นา
วิชาชี พครูอ ยํา งตํอ เนื่ อง กฎหมายที่เ กี่ย วข๎อ งกั บครูแ ละ
วิชาชีพครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีมีจิตสํานึกสาธารณะ
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และเสี ย สละให๎ สั ง คม ปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
161113
หลักสูตรสถานศึกษา
3(2-2-5)
School Curriculum
ทฤษฎี แ ละรู ป แบบของหลั ก สู ต ร หลั ก การ
แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช๎ การ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การวิ เ คราะห๑ ห ลั ก สู ต รและการจั ด ทํ า
หลักสูตร การประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไป
ใช๎ ใ นการพั ฒ นาหลัก สู ต ร แนวโน๎ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาในประเทศไทย
161130 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ความเป็ น มา ขอบเขตของวิ ช าจิ ต วิ ท ยา
แนวคิดของนักจิตวิทยากลุํมตําง ๆ พฤติกรรมของมนุษย๑
พฤติกรรมทางสังคม พัฒนาการของมนุษย๑ การรับรู๎และ
การเรียนรู๎ สติปัญ ญาและเชาวน๑ปัญญา การจํา การลื ม
การคิ ด และตั ด สิ น ใจ แรงจู ง ใจ อารมณ๑ แ ละความรู๎ สึ ก
บุคลิกภาพและความแตกตํา งระหวํ างบุค คล สุข ภาพจิ ต
และการปรับตัว
161131
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม ตัวตน
และการรู๎จักตนเอง อารมณ๑และความรู๎สึก พฤติกรรมและ
เจตคติ อิทธิพลทางสังคมและการจูงใจ การทําตาม ความ
เอื้ อ เฟื้ อ และการชํ ว ยเหลื อ ผู๎ อื่ น อคติ แ ละการกี ด กั น
อิทธิพลของกลุํม ความขัดแย๎งและวิธีการสร๎างสันติภาพ
สถาบั น ทางสัง คม ความก๎า วร๎ า วและพฤติก รรมตํ อต๎ า น
สังคม การรั บรู๎ท างสั งคมและการสื่อความหมาย สั งคม
ประกิตและปทัสถานทางสังคม
161211
การจัดการเรียนรู๎และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning Management and Classroom
Management
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดทําแผนการจัด การเรี ยนรู๎ สิ่ง แวดล๎อ มเพื่อการเรียนรู๎
ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิดวิเคราะห๑

คิ ด ส ร๎ า ง ส ร ร ค๑ แ ล ะ แ ก๎ ปั ญ ห า ไ ด๎ ก า ร บู ร ณ า ก า ร
การเรียนรู๎แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนา
ศูนย๑การเรียนในสถานศึกษา การจัดทําแผนการเรียนรู๎และ
นําไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลจริง การสร๎างบรรยากาศการ
จัดการชั้นเรียนให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
161212
จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teacher
จิตวิท ยาพื้น ฐาน จิตวิท ยาพัฒ นาการมนุษ ย๑
จิตวิทยาการเรียนรู๎ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะ
แนวและการให๎ คํ า ปรึ ก ษา การให๎ คํ า แนะนํ า ชํ ว ยเหลื อ
ผู๎เรียนให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การนําหลักจิตวิทยาไปใช๎
เพื่อความเข๎าใจและสนับสนุนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎เต็ม
ศักยภาพ
161213 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
3(2-2-5)
Innovations Information Technologies
for education
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การพัฒนา
การประยุกต๑ใช๎ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึ กษา และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
การสื่อสาร
161311 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
3(2-2-5)
Learning Assessment and Evaluation
หลั ก การ แนวคิ ด และแนวปฏิบั ติ ใ นการวั ด
และประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน การสร๎างและการใช๎
เครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู๎ รู ป แบบการ
ประเมิน การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ การ
นําผลการประเมินไปใช๎ในการพัฒนาผูเ๎ รียน
161312 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ 3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ใ นการวิ จั ย
รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจั ยกระบวนการวิจั ย
สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การใช๎ แ ละผลิ ต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ การนําผลการวิจัยไปใช๎ใน
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การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผูเ๎ รียน
161313 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Quality Assurance
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การ
จั ด การคุ ณ ภาพการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู๎ แ ละพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการเรี ย นรู๎ อ ยํ า งตํ อ เนื่ อ ง การดํ า เนิ น การจั ด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
161411
การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชีพครู
1(30 ชั่วโมง)
Observation in Professional Teaching
การสังเกต สัมภาษณ๑ รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับ
บริ บ ทของโรงเรี ย น งานบริ หารทั่ ว ไป งานวิ ชาการ งาน
งบประมาณ งานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานโรงเรียน
กับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพครู
161412
ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
ภาษาและวั ฒ นธรรมไทยเพื่ อ การเป็ น ครู
ภาษาตํางประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การ
พูด การอํ าน การเขียนภาษาไทยและภาษาตํา งประเทศ
เพื่ อ การสื่ อ ความหมายอยํ า งถู ก ต๎ อ ง การใช๎ ภ าษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยูํรํวมกันอยํางสันติ
161413
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1(30 ชัว่ โมง)
Practicum in Professional Teaching
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู การสังเกตการ
จัดการเรียนรู๎ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน
สร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎
เพื่อจุดประสงค๑การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนใน
สถานการณ๑ จํ า ลองและสถานการณ๑ จ ริ ง การจั ด ทํ า
โครงงานทางวิ ชาการ และสามารถจั ด ทํ า โครงงานทาง
วิชาการการออกแบบทดสอบ ข๎อสอบหรือเครื่องมือวัดผล
การตรวจข๎อสอบ การให๎คะแนน และการตัดสินผลการ
เรี ย น การสอบภาคปฏิ บั ติ แ ละการให๎ ค ะแนน การวิ จั ย
แก๎ปัญหาผูเ๎ รียนการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

161421

จิตวิทยาการแนะแนวและให๎คาปรึกษาใน
สถานศึกษา
3(2-2-5)
School Guidance and Counseling
ความหมาย หลักการ ปรัชญา ความสําคั ญ
และประโยชน๑ ข องการแนะแนวและการให๎ คํ า ปรึ ก ษา
กระบวนการ รูปแบบ ขั้นตอนและทักษะการให๎คําปรึกษา
จรรยาบรรณของผู๎ ใ ห๎ คํ า ปรึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะของผู๎ ใ ห๎
การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ การสํงเสริมความถนัดของ
ผู๎เรี ยน หลัก การแนะแนวในระดั บชั้น ตํา ง ๆ การติด ตาม
และการประเมินผล
161422 จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Psychology
หลั กการ แนวคิ ด และทฤษฏี ด๎ า นจิ ต วิท ยา
พั ฒ น าการของมนุ ษ ย๑ ใ นทุ ก ๆ ด๎ า น ทั้ ง ด๎ า น การ
เจริ ญ เติ บ โตทางรํ า งกาย ความคิ ด อารมณ๑ ความรู๎ สึ ก
เจตคติ พฤติ กรรมการแสดงออกทางสั งคม บุ ค ลิก ภาพ
ตลอดจนสติปั ญ ญาของบุค คลในแตํ ละชํว งวัย ตั้ ง แตํ วั ย
แรกเกิด วัยเด็กเล็ก วัยรุํน วัยผูใ๎ หญํ จนถึงวัยชรา
161423 ประเด็นคัดสรรทางการศึกษา 3(3-0-6)
Selected Topic in Education
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห๑ ป ระเด็ น และปั ญ หาที่
กํ า ลั ง เป็ น ที่ ส นใจ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ตํางประเทศ
161424 ศิลปะการสอนของครูมอื อาชีพ 3(2-2-5)
Arts in Teaching
ศึ ก ษาการสอนในฐานะที่ เ ป็ น ศิ ล ปะการ
เอื้ออํ านวยให๎ ผู๎เรี ยนเกิดการเรียนรู๎ด๎ว ยตนเอง โดยผํา น
กระบวนการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดสํานึกที่จะเรียนและเรียน
ด๎ ว ย ค ว า ม รู๎ สึ ก โ ด ย ค ร อ บ ค ลุ ม ศิ ล ป ะ ที่ เ กี่ ย ว กั บ
การสร๎ า งปฏิ สั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งบุ ค คลที่ สํ ง ผลให๎ เ กิ ด การ
เรียนรู๎จากกันและกัน การจัดสภาพแวดล๎อมห๎องเรียนและ
เวลาเรียน การเลือกใช๎ตําราและสื่อ และการกําหนดงาน
ภาคปฏิบัติ การทดสอบและการวัดผล การใช๎วิธีสอนแบบ
ตํา ง ๆ การแก๎ปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น ในชั้น เรีย นเพื่อ ให๎ ชั้น เรี ย น
ดําเนินไปด๎วยดี ศิลปะการใช๎ภาษาเพื่อ การสื่อสาร ในชั้น
เรียน
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161425

การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Major Teaching in English
แ น ว คิ ด ข อ ง เ นื้ อ ห า วิ ช า เ อ ก คํ า ศั พ ท๑
ภาษาอัง กฤษของวิชาเอกในรายวิ ชาตามหลักสู ตรระดั บ
การศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน เทคนิค การสอนเป็น ภาษาอัง กฤษ
การใช๎สื่ อการเรี ยนรู๎ การวั ดและประเมิน ผล การบูร ณา
การการเรียนรู๎เป็นภาษาอังกฤษ
161426 เทคนิคการคิด
3(2-2-5)
Thinking Technique
ความหมาย ความสํ าคั ญและประโยชน๑ ของ
การคิด รูปแบบของการคิด เทคนิคและขั้นตอนของการคิด
การปฏิบัติตามกระบวนการการคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง
การพัฒนากระบวนการคิด
161427 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5)
Inclusive Education Management
ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ เ รี ย น ร ว ม
มาตรฐานการเรียนรวม การจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุ ค คล การจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด การชั้ น
เรียน การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม สื่อเทคโนโลยี
และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการ
พิเศษในชัน้ เรียนรวม
161428 การประเมินโครงการทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Program Evaluation
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติของการประเมิน
โครงการทางการศึ ก ษา ตั ว บํ ง ชี้ แ ละเกณฑ๑ ท่ี ใ ช๎ ใ นการ
ประเมิ นโครงการทางการศึ กษา การเขี ยนโครงการทาง
การศึกษา การปฏิบัติการประเมินโครงการทางการศึกษา
การเขียนรายงานผลการประเมินโครงการทางการศึกษา
161429 ปฏิบัติการใช๎เครื่องมือเทคโนโลยี
การศึกษา
3(1-4-4)
Educational Technology Equipment
Operation
ความรู๎พื้นฐานด๎านไฟฟูา และอิเล็กทรอนิกส๑
หลั ก การทํ า งานของเครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา

ปฏิบัติการใช๎วัสดุ อุปกรณ๑ ระบบการฉาย ระบบการขยาย
เสี ย ง ระบบการพิ ม พ๑ ระบบเครื อ ขํ า ยคอมพิ ว เตอร๑ ถู ก
ลําดับขั้นตอน ปลอดภัย และการบํารุงรักษาอยํางถูกต๎อง
161431
ทักษะและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in
Mathematics
หลักการสอนคณิตศาสตร๑ รูปแบบตําง ๆ ใน
การสอนคณิตศาสตร๑ การวัดและการประเมินผลการสอน
คณิ ตศาสตร๑ แนวการจั ด ทํา แผนการสอนคณิต ศาสตร๑
การวิเคราะห๑ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร๑ และ
การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร๑สําหรับผู๎เรียนอายุ 13-18
ปี ซึ่งสอดคล๎องกับมาตรฐานหลักสูตร
161432 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี 3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in
Chemistry
ความหมาย ขอบขํา ย และความสํา คัญ ของ
ทักษะและเทคนิคการสอนเคมี ทักษะการนําเข๎าสูํบทเรียน
การกระตุ๎นความสนใจ การตั้งคําถาม การใช๎สื่อการเรียน
การสอน การเลํ าเรื่ อง การอธิบายยกตั วอยํ าง และการสรุ ป
บทเรียน เทคนิคการสอนกลุํมใหญํ การสอนกลุํมยํอย การ
สอนรายบุคคล การบู รณาการการเรีย นรู๎แ บบเรียนรวม
ฝึกปฏิบัติด๎านทักษะและเทคนิคการสอนเคมี
161433 ทักษะและเทคนิคการสอนทางชีววิทยา
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in
Biology
ทักษะและเทคนิคการสอนขั้นสูงของบทเรียน
ทางชีววิทยา การตั้งคําถาม การใช๎สื่อการเรียน การสอน
การอธิ บ ายการยกตั ว อยํ า งและการสรุ ป บทเรี ย นทาง
ชี ว วิ ท ยา เทคนิ ค การสอนกลุํ ม ใหญํ การสอนกลุํ ม ยํ อ ย
การสอนรายบุ ค คล และการบู ร ณาการการเรี ย นรู๎ ท าง
ชีว วิ ทยาแบบเรี ย นรวม ฝึ กปฏิ บัติ ด๎ านทั กษะและเทคนิ ค
การสอนทางชีววิทยาขัน้ สูง
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161434

ทักษะและเทคนิคการสอนฟิสิกส์
3(3-0-6)
Skills and Techniques of Teaching in
Physics
ความหมาย ขอบขํา ย และความสํา คัญ ของ
ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนฟิ สิ ก ส๑ ทั ก ษะการนํ า เข๎ า สูํ
บทเรียน การกระตุ๎นความสนใจ การตั้งคําถาม การใช๎สื่อ
การเรียนการสอน การเลํ าเรื่ อง การอธิ บายยกตัว อยํา ง
และการสรุ ป บทเรี ย น การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู๎
การสอนแบบคูํหู การสอนแบบปฏิสัมพันธ๑เชิงสาธิต การ
สอนแบบเวลาเดียวกัน การผลิตสื่อ การเขียนแผนการสอน
เครื่องมือประเมินผลทางฟิสิกส๑ศึกษา การวิจัยทางฟิสิกส๑
ศึกษา การฝึกปฏิบัติด๎านทักษะและเทคนิคการสอน
161435 ทักษะและเทคนิคการสอนพลศึกษา
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Teaching in
Physical Education
ความหมาย ขอบขํา ย และความสํา คัญ ของ
ทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนพลศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยาการสอน
พลศึกษา หลักสูตร พลศึกษา แบบและวิธีสอน การจัดชั้น
เรี ย น การพั ฒ นาหนํ ว ยการเรี ย นรู๎ แ ละแผนการจั ด การ
เรี ย นรู๎ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ด๎ า นทั ก ษะและเทคนิ ค การสอน การ
ประเมินผลและการให๎ระดับคะแนนวิชาพลศึกษา
161436 วิธีสอนและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Method and Innovation in Thai
Teaching
ปรั ช ญาแ ล ะจุ ด มุํ ง หมา ย ขอ งหลั กสู ต ร
ภาษาไทย การวิเคราะห๑หลักสูตร การกําหนดจุดประสงค๑
และหลักการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ เทคนิควิ ธีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผู๎ เ รี ย น การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย น ลั ก ษณะและ
ประเภทของนวัต กรรมที่ จะนํามาประยุ กต๑ ใช๎ ในการสอน
ภาษาไทย

161437

การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
สาหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Integrated English Teaching Skills for
English Teachers
แนวคิ ด วิ ธี ก ารสอนภาษาอั ง กฤษในด๎ า น
ไวยากรณ๑ ทั ก ษะการเขี ย น การอํ า นและการฟั ง พู ด
กิจกรรม สื่อการสอน วิธีการประเมินความสามารถทักษะ
พืน้ ฐาน ฝึกบูรณาการทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
161511
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (360 ชั่วโมง)
Teaching Internship in School I
การปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู๎ในสาขา
วิ ช าเอก การบริ ห ารจั ด การในห๎ อ งเรี ย นเพื่ อ สํ ง เสริ ม
การเรียนรู๎ การวัดและประเมินผลและนําผลไปใช๎ในการ
พัฒนาผู๎เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู๎เรียน การแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู๎ จ ากผลการปฏิ บั ติ การปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ ไ ด๎ รั บ
มอบหมายในสถานศึกษา
161512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (360 ชั่วโมง)
Teaching Internship in School II
การปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู๎ในสาขา
วิชาเอกอยํางเข๎มข๎น การบริหารจั ดการในห๎องเรียนเพื่ อ
สํงเสริมการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผลและนําผลไปใช๎
ในการพั ฒ นาผู๎ เ รี ย น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู๎ เ รี ย น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานอื่นที่
ได๎รับมอบหมายในสถานศึกษา
181111
สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
ความหมาย แนวคิด ทัศนคติของมนุษย๑ด๎าน
สุนทรียศาสตร๑ ในประวัติศาสตร๑จนถึงปัจจุบัน แนวคิดและ
ทัศนคติตะวันออก ตะวันตก วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่น
การวิเคราะห๑วิจารณ๑ การประยุกต๑ใช๎ในการรับรู๎ และ การ
ประเมินคุณคํา
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181112

พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 1 3(1-4-4)
Fundamental Art and Design I
พื้นฐาน หลักการ องค๑ประกอบ แนวคิดและ
พัฒนาการของศิลปะและการออกแบบ ความสัมพันธ๑และ
ความเปลี่ยนแปลงระหวํางแนวคิดและรูปแบบในอดีตและ
ปั จ จุ บั น การสร๎ า งสรรค๑ ผ ลงาน 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ การ
สื่อสารความคิดตนเองผํานสื่อทางศิลปะและการออกแบบ
ในเบื้องต๎น
181113
วาดเส๎น
3(1-4-4)
Drawing
พื้ น ฐาน เทคนิ ค วิ ธี ก าร เขี ย นภาพโดย
ลายเส๎น การวาดเส๎นด๎วยวัสดุและวิธีการพื้นฐาน เริ่มจาก
รูปทรงเรขาคณิตพัฒนาไปสูํรูปทรงที่มีความสลับซับซ๎อน
ขึ้ น พื้ น ฐานการเขี ย นแสดงแบบแปลน รู ป ด๎ า น และ
ทัศนียภาพด๎วยลายเส๎น การวาดเส๎นนอกสถานที่
181114
พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 2 3(1-4-4)
Fundamental Art and Design II
แนวคิดและหลักการสร๎างงานศิลปะและการ
ออกแบบที่สูงขึ้น การสร๎างสรรค๑ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ
และผลงานกั บ สภาพแวดล๎ อ ม การปฏิ บั ติ ง านเป็ น กลุํ ม
การสื่อสารความคิดผํานสื่อทางศิลปะและการออกแบบใน
รูปแบบอื่นที่กว๎างขวางขึ้น
181115
การคิดสร๎างสรรค์
1(0-3-2)
Creative Thinking
แนวทางและความเป็นไปได๎ในการเสริมสร๎าง
การสร๎างสรรค๑ การเขียนเพื่อพัฒนาแนวคิด เทคนิ คและ
รู ป แบบการสร๎ า งสรรค๑ การนํ า เสนอผลงาน และการ
เสวนาเชิงสาธารณะวิจารณ๑
181116
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร๎างสรรค์และการ
นาเสนอ
3(2-2-5)
Computer for Creative and
Presentation
คุ ณ คํ า ความสํ า คั ญ เปู า หมาย และบริ บ ท
ตํางๆ ในการใช๎คอมพิวเตอร๑เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการ
สร๎างสรรค๑และนําเสนองานศิลปะ การออกแบบและเขียน
แบบ การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑และเทคนิคที่เกี่ยวข๎อง

ในการนําเสนอ ภาพนิ่งสองมิติ สามมิติ ภาพเคลื่อนไหว
และกระบวนการผลิตสื่อตํางๆ
181121
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3(2-2-5)
History of Western Art
แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิลปะ
ตะวันตก ความสัมพันธ๑ระหวํางการแสดงออกทางศิลปะ
กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมตํางๆในตะวันตก การวิเคราะห๑
ศิลปกรรมทั้งที่เป็นแนวบริสุทธิ์และแนวประยุกต๑ รวมทั้ง
สํวนที่สะท๎อนให๎เห็นเอกลักษณ๑ของบริบททางสังคมและ
ลั ก ษณะรํ ว ม และอิ ท ธิ พ ลตํ า งๆที่ ยั ง ผลให๎ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง
181211
วัสดุและการสร๎างสรรค์
3(2-2-5)
Materials and Creative
การวิ เ คราะห๑ คุ ณ ส มบั ติ แล ะหลั ก การ
พิ จ ารณาในการเลื อ กใช๎ วั ส ดุ แ ละวิ ธี ก ารที่ ใ ช๎ ใ นการ
สร๎ า งสรรค๑ ผ ลงานศิ ล ปะ แล ะการออกแบบ การ
สร๎ า งสรรค๑ ผ ลงานที่ พั ฒ นาจากฐานภู มิ ปั ญ ญาและวั ส ดุ
ท๎องถิ่นในธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห๑ การค๎นคว๎าหา
วัสดุ แนวทางและการพัฒนารูปแบบของการสร๎างสรรค๑
การใช๎ฐานข๎อมูลผํานระบบสารสนเทศ
181212 แนวคิดและวัสดุ
1(0-3-2)
Conceptual and Materials
การกําหนดและการวิเคราะห๑ ความสัมพันธ๑
ระหวํางแนวคิดและการใช๎วัสดุ การพัฒนาวัสดุท๎องถิ่นใน
งานสร๎างสรรค๑ การผสมผสานวัสดุ การสืบค๎นโดยระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสร๎ างสรรค๑ การนํา เสนอ
แนวคิดและผลงาน การเสวนาเชิงสาธารณวิจารณ๑
181213 การสร๎างสรรค์ 1
3(2-2-5)
Creative I
การวิเคราะห๑หลักการ ทฤษฎี แนวคิด วิธีการ
ประเภท และรู ป แบบการนํ า เสนอทางศิ ล ปะและการ
ออกแบบที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในอดี ต และปั จ จุ บั น การ
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองสร๎ า งสรรค๑ ผ ลงานด๎ ว ยเทคนิ ค และ
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองแนวคิด การนําเสนอ
การอธิ บ าย การวิ เ คราะห๑ ผ ลงาน และการเผยแพรํ สูํ
สาธารณะ
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181214

การพัฒนาแนวคิดการสร๎างสรรค์ 1(0-3-2)
Creative Thinking Development
การเสริมสร๎างความสัมพันธ๑และการสื่อความ
ระหวํางแนวคิ ดและการสร๎า งสรรค๑ในรูปแบบตํางๆ การ
วิเคราะห๑และประมวลแนวคิดและนํา เสนอรายงาน การ
พั ฒ นาแนวคิ ด ที่ ต อบสนองการสร๎ า งสรรค๑ ผ ลงาน การ
เสวนาเชิงสาธารณวิจารณ๑
181221 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 3(2-2-5)
History of Oriental Art
แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิลปะ
ตะวันออก ความสัมพันธ๑ระหวํางการแสดงออกทางศิลปะ
กั บ พื้ น ฐานทางวั ฒ นธรรมตะวั น ออก การวิ เ คราะห๑
ศิ ล ปกรรมที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง แนวบริ สุ ท ธิ์ แ ละแนว
ประยุ ก ต๑ รวมทั้ ง สํ ว นที่ ส ะท๎ อ นให๎ เ ห็ น เอกลั ก ษณ๑ ข อง
บริ บ ททางสั ง คมและลั ก ษณะรํ ว ม และอิ ท ธิ พ ลตํ า งๆที่
ยังผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
181222 ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมท๎องถิ่น
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Indigenous Arts
พื้ น ฐานองค๑ ค วามรู๎ และวิ วั ฒ นาการของ
ศิ ล ปกรรมไทยและท๎ อ งถิ่ น ภู มิ ห ลั ง ทางด๎ า นบริ บ ทของ
ศิลปกรรมในสังคมไทย การรับ การแพรํอิทธิพลและการ
เปลี่ยนแปลง องค๑ความรู๎ของศิล ปกรรมไทยและท๎องถิ่ น
การประยุกต๑ความรู๎ตํางๆใช๎กับกระบวนการสร๎างสรรค๑
181241
ถํายภาพสร๎างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Photography
หลั ก การถํ ายภาพ 2 มิติ และ 3 มิ ติ โดยใช๎
กล๎ อ งและอุ ป กรณ๑ ถํ า ยภาพ การจั ด แสง วั ด แสง และ
อุป กรณ๑อื่ น ๆ ในการถํ า ยภาพ การถํ า ยภาพและเทคนิ ค
วิธีการจากโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ในการสร๎างสรรค๑ และ
การออกแบบในแขนงที่เกี่ยวข๎อง
181242 เครื่องปั้นดินเผา
3(2-2-5)
Ceramic
ประวั ติ ศ าสตร๑ ความหมาย การวิ เ คราะห๑
คุณคํ า หลักการ วิธีก ารแลคุ ณสมบัติเ ฉพาะของผลงาน
เครื่อ งปั้ นดิ น เผาในเทคนิ คตํ างๆ การสร๎ างสรรค๑ผ ลงาน

ศิลปะหรือการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาในเชิงหัตถกรรม
และอุตสาหกรรม
181243 จิตรกรรม
3(2-2-5)
Painting
ประวั ติ ศ าสตร๑ ความหมาย การวิ เ คราะห๑
คุณคํา หลักการ วิธีการและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
ของการสร๎ า งผลงานจิ ต รกรรมในเทคนิ ค ตํ า งๆ การ
สร๎ า งสรรค๑ ผ ลงานศิ ล ปะหรื อ การออกแบบด๎ ว ยเทคนิ ค
จิตรกรรม การผสมกับ เทคนิคอื่น ๆ การสร๎างสรรค๑นอก
สถานที่
181244 ประติมากรรม
3(2-2-5)
Sculpture
ประวั ติ ศ าสตร๑ ความหมาย การวิ เ คราะห๑
คุณคํา หลักการ วิธีการและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
ของการสร๎างผลงานประติมากรรมในเทคนิคและรูปแบบ
ตํ า งๆ การสร๎ า งสรรค๑ ผ ลงานศิ ล ปะหรื อ การออกแบบ
นําเสนอในรูปแบบประติมากรรม การผสมกับเทคนิคอื่นๆ
การสร๎างสรรค๑ผลงานที่สัมพันธ๑กับพื้นที่และสังคม
181245 ภาพพิมพ์
3(2-2-5)
Printmaking
ประวั ติ ศ าสตร๑ ความหมาย การวิ เ คราะห๑
คุณคํา หลักการ วิธีการและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค
ของการสร๎างผลงานภาพพิมพ๑ ในเทคนิคและรูปแบบตํางๆ
การสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะหรือการออกแบบด๎วยเทคนิ ค
ภาพพิมพ๑ การพั ฒนาและค๎นหาแนวทางการสร๎ างสรรค๑
และการนํา เสนอในรูป แบบใหมํๆ และการผสมผสานกั บ
เทคนิคอื่นๆ
181251 การออกแบบผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Product Design
ความหมาย ประเภทของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ๑ ประวัติศาสตร๑การออกแบบผลิตภัณฑ๑ แนวคิด
การออกแบบผลิตภัณฑ๑ การรํางแบบ การเขียนแบบเพื่อ
การผลิ ต การนํ า เสนอผลงาน การสร๎ า งหุํ น จํ า ลองเพื่ อ
ทดสอบรูปทรง การสร๎างหุํนจําลองเสมือนจริง การค๎นคว๎า
ข๎อมูลออกแบบประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ๑อยําง
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เป็นระบบ การวางแผนการผลิต ระบบขนสํง การทดสอบ
ตํอกลุํมผูใ๎ ช๎ และการนําเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ
181252 การออกแบบเครื่องประดับ
3(2-2-5)
Jewelry Design
การออกแบบเครื่ อ งประดั บ และอั ญ มณี
ประเภท ตํางๆ ขนาด สัดสํวนของเครื่องประดับ ข๎อจํากัด
ลักษณะคุณสมบัติของอุปกรณ๑ ชิ้นสํวนประกอบประเภท
ตํา งๆ ที่ นํา มาใช๎ ในเครื่อ งประดับ ความสั มพั นธ๑ ระหวํ า ง
เครื่องแตํงกายกับเครื่องประดับรํางกาย หรือเครื่องใช๎ใน
การประดับรํางกายเฉพาะ การวิเคราะห๑กระบวนการ การ
ประเมิ น คุ ณ คํ า และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของผลงาน การ
พัฒนาและค๎นหาแนวทางการสร๎างสรรค๑และการนําเสนอ
ในรูปใหมํๆ และการผสมผสานกับเทคนิคอื่นๆ
181253 การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 3(2-2-5)
Textile and Fashion Design
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร๑ ก า ร ถั ก ท อ แ ล ะ แ ฟ ชั่ น
ตะวั น ออกและตะวั น ตก รู ป แบบ ลั ก ษณะเฉพาะ วั ส ดุ
เทคนิค กรรมวิธีการถักทอ การฟอก ย๎อม การถักทอการ
เย็ บ ปั ก ปะ การระบายสี แนวคิ ด เทคนิ ค และวิ ธี ก าร
แก๎ปัญหาในการสร๎างสรรค๑ ความงาม การพัฒนาและการ
ค๎นหาแนวทางการสร๎างสรรค๑และการนําเสนอในรูปใหมํๆ
และการผสมผสานกับเทคนิคอื่นๆ การนําเสนอผลงานสูํ
สาธารณะ
181254 การออกแบบตกแตํงภายใน 3(2-2-5)
Interior Design
ประวัติศาสตร๑ หลักการ ทฤษฎี และการสร๎าง
แนวคิดในการออกแบบภายในสําหรับอาคารพักอาศัย การ
จั ด พื้ น ที่ แ ละประโยชน๑ ใ ช๎ ส อย การสร๎ า งสุ น ทรี ย ภาพที่
เหมาะสม การพัฒ นาแนวความคิ ด คติ นิย มด๎ านการอยูํ
อาศัยของมนุษย๑ การออกแบบจากสถานที่จริง การสํารวจ
และตรวจสอบสภาพอาคาร การวิเ คราะห๑ สภาพปัญ หา
การกํ า หนดวั ส ดุ แ ละการกํ อ สร๎ า งในการตกแตํ ง การ
นําเสนอแนวความคิดและผลงาน

181261

การออกแบบสื่อ
3(2-2-5)
Media Design
ประวัติศ าสตร๑ แนวคิด และประเภทของสื่ อ
การวิเคราะห๑สภาพปัญหาข๎อบกพรํอง และผลกระทบจาก
ผลงานการออกแบบสื่อในชีวิตประจําวัน การออกแบบสื่อ
ตามทฤษฎี และหลัก การออกแบบสื่ อ การสร๎า งแนวคิ ด
การสร๎างสรรค๑ผลงานเพื่อตอบสนองแนวคิดเชิงทัศนศิลป์
หรือประยุกต๑ศิลป์ทงั้ 2 และ 3 มิติ สื่อและสิทธิทางปัญญา
การวางแผนการผลิ ต และการประชาสั ม พั น ธ๑ สื่ อ การ
เผยแพรํผลงานสูํสาธารณะ
181262 การออกแบบตัวอักษร
3(2-2-5)
Typography Design
การวิเคราะห๑ รูปแบบตัวอักษรไทย และสากล
ประเภทตํ า งๆ การออกแบบตั ว อั ก ษร รู ป แบบและ
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งตั ว อั ก ษรที่ ใ ช๎ กั บ สื่ อ ที่ จ ะนํ า ไป
ประกอบ ภายใน การสร๎างสรรค๑สัญลักษณ๑ การวิเคราะห๑
ถึ ง กร ณี ศึ กษ าที่ วํ าด๎ วย กา รอ อก แ บบ ตั ว อั ก ษร ใ น
องค๑ประกอบของการสร๎างอัตลักษณ๑
181311
การตลาดสาหรับศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Marketing for Art and Design
หลักการตลาดและปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อน
ธุรกิจทางด๎านศิลปะและการออกแบบ การวิเคราะห๑จาก
กรณีศึกษาทางด๎านการตลาดที่เกี่ยวข๎องกับงานศิลปะและ
การออกแบบ
181312 การสร๎างสรรค์ 2
3(2-2-5)
Creative II
การสร๎ า งและการกํ า หนดแนวคิ ดหลั ก การ
สร๎ างสรรค๑ผ ลงาน การค๎น คว๎า ข๎อ มู ลเบื้อ งต๎น เพื่ อ นํา มา
ประกอบในกระบวนการตัด สินใจและสร๎ างแนวคิ ด การ
วิเคราะห๑เ พื่อการสร๎า งสรรค๑อยํา งมีระบบ การวิเคราะห๑
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งศาสตร๑ ส าขาวิ ช าอื่ น กั บ การ
สร๎ า งสรรค๑ศิ ล ปะหรื อการออกแบบ การบู รณาการการ
สร๎ า งสรรค๑ผ ลงานศิ ลปะและการออกแบบ ข๎ า มศาสตร๑
สาขาวิชา การนําเสนอข๎อมูลประกอบการสร๎างสรรค๑และ
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การอธิ บ ายผลงานเชิ ง วิ ช าการ การเผยแพรํ ผ ลงานสูํ
สาธารณะ
181313 การสร๎างสรรค์เชิงบูรณาการ 1(0-3-2)
Integrating Creative
การพั ฒ นาแนวคิ ด และแนวทางการบู ร ณา
การการสร๎ า งสรรค๑ ผ ลงานศิ ล ปะและการออกแบบข๎ า ม
ศาสตร๑ สาขาวิ ชา การเชื่อ มโยงแนวคิด และสร๎ างผลงาน
รํวมกับสังคม การเสวนาเชิงสาธารณวิจารณ๑
181314 จิตวิทยาในศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5)
Psychology in Art and Design
แนวคิดของนักจิตวิทยาที่ศึกษาความคิดและ
พฤติกรรมของมนุษย๑ ทฤษฎีตามหลักจิตวิทยาที่แฝงอยูํใน
งานศิลปะและการออกแบบ ผลกระทบจากงานศิลปะและ
งานออกแบบที่สํงผลกระทบตํอมนุษย๑และสังคม การนํ า
หลักจิตวิทยาไปประยุกต๑ใช๎ในงานศิลปะและการออกแบบ
181315 การสร๎างสรรค์ 3
3(2-2-5)
Creative III
ห ลั ก ก า ร ก า ร บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
กระบวนการสร๎างสรรค๑ผลงานเป็นกลุํม การกําหนดกลุํม
อภิป รายและวิเคราะห๑ การวิเคราะห๑ เชื่ อมโยงและสร๎า ง
ผลงานกลุํมรํวมกับพื้นที่ ชุมชนหรือสั งคม การวิ เคราะห๑
ประเด็นแก๎ปัญหาหรือที่มา การสรุปประเด็นแนวคิด การ
กระจายภาระงาน โดยสามารถเลือ กสร๎ างผลงานได๎ แ กํ
ผลงานศิ ล ปะ การออกแบบ การผสมผสาน และการ
จัดการ การเผยแพรํสูํสาธารณะ
181316 การบริหารและจัดการโครงงาน
สร๎างสรรค์
1(0-3-2)
Administration and Management of
Creative Project
แนวทางการจัดการและการวางแผนพัฒนา
งานสร๎างสรรค๑ การวิเคราะห๑จุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและ
อุปสรรค การวางแผน การพั ฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการโครงงานสร๎างสรรค๑ การเสวนาเชิงสาธารณะ
วิจารณ๑

181331

วัฒนธรรมทางสายตา
3(2-2-5)
Visual Culture
ทฤษฎี หลั กกา ร ที่ ใช๎ ใ น การ วิ เ ค ราะ ห๑
ปรากฏการณ๑ แ ละทํ า ความเข๎ า ใจในการรั บ รู๎ ผํ า นจั ก ษุ
ประสาท ความหมาย การวิ เ คราะห๑ แ ละตี ค วามจากสื่ อ
ตํางๆในชีวิตประจําวัน เชํน ภาพและรูปทรงสัณฐาน สื่ อ
โฆษณา สื่อศิลปะ ภาพยนตร๑ วี ดิทัศน๑แ ละสิ่งพิ มพ๑ตํางๆ
การนํามาประยุกต๑ ใช๎ให๎เป็น ประโยชน๑ตํอการสร๎างสรรค๑
และการดําเนินชีวิต
181332 ปรัชญาศิลป์
3(2-2-5)
Art Philosophy
หลั ก การ ปรั ช ญา แนวคิ ด รู ป แบบและ
ความสัมพันธ๑ ที่มีอิทธิพลตํอพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง
และการกําหนดคุณคําของศิลปะและการออกแบบ บริ บท
ทางวิ จิ ต รศิ ล ป์ แ ล ะประยุ ก ต๑ ศิ ล ป์ ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล หรื อ
ความสั ม พั น ธ๑ ตํ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และ
วัฒนธรรม
181341
การจัดการศิลปะ
3(2-2-5)
Arts Management
หลั ก การ แนวคิ ด และวิ วั ฒ นาการ การ
วิ เ คราะห๑ ก ารจั ด การด๎ า นศิ ล ปะและการออกแบบ การ
จัด ทํ าและการวางแผนโครงการ การสร๎า งแนวคิ ด การ
ประเมิ น และการตรวจสอบ การจั ด ทํ า งบประมาณ
โครงการ และการเข๎าถึงแหลํงทุน การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชํวยในการจัดการโครงการ
181351 การออกแบบภูมิทัศน์
3(2-2-5)
Landscape Design
หลั ก การ และทฤษฎี ของงานออกแบบภู มิ
ทัศน๑ ระบบตํางๆ ในงานภูมิทัศน๑ การออกแบบตกแตํงภูมิ
ทัศน๑เพื่อตอบสนองแนวคิด ลักษณะและขนาดสัดสํวนของ
องค๑ประกอบตํางๆ ในงานภูมิทัศน๑ การออกแบบภูมิทัศน๑
ในบริเวณบ๎านพักอาศัยและพื้นที่ สาธารณะ การวิเคราะห๑
ความสัม พั นธ๑ ของหลั กการออกแบบและพฤติ ก รรมของ
ผู๎ใช๎ การค๎นคว๎าข๎อมูล การวางแผนงานออกแบบภูมิทัศน๑
การสร๎างแบบรํางและแบบจําลอง
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181352

การออกแบบการแสดง
3(2-2-5)
Performing Design
ปร ะ วั ติ ศา ส ต ร๑ ห ลั ก ก าร ท ฤ ษฎี แ ล ะ
องค๑ประกอบของการแสดงที่สําคัญในอดีตและปัจจุบัน ทั้ง
ในระดั บ ท๎อ งถิ่ น และสากล ในรู ป แบบประเพณี แ ละรํ ว ม
สมั ย การออกแบบการแสดงเพื่ อ สื่ อ สารแนวคิ ด ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค๑ ท างวิ จิ ต รศิ ล ป์ แ ละประยุ ก ต๑ ศิ ล ป์ การจั ด
แสดงการจัดแสดงเผยแพรํสูํสาธารณะ
181353 การออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการ
3(2-2-5)
Display and Exhibition Design
หลั ก การ แนวคิ ด วิ วั ฒ นาการและการ
ออกแบบนิทรรศการในรูปแบบตํางๆ รวมถึงหนํวยนําเสนอ
สิ น ค๎ า ณ จุ ด จํ า หนํ า ย การปฏิ บั ติ ง านด๎ า นการวางแผน
การกําหนดขั้นตอนการทํางาน การออกแบบ สร๎า ง ติดตั้ง
การประชาสัมพันธ๑และการเปิดแสดงตํอสาธารณะ
181354 การออกแบบกิจกรรม
3(2-2-5)
Event Design
หลักการ แนวคิด การวางลําดับขั้นตอนและ
ออกแบบสภาพแวดล๎อมของการกิจกรรมสร๎างสรรค๑อยําง
มีประสิทธิภาพ การจัดการและประมวลผลกระทบ หรือ
ความแปรผันที่อาจจะเกิดขึ้นกับกิจกรรมในเปูาหมาย
181361 การออกแบบมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
Multimedia Design
ประวั ติ แ ละทฤษฎี ก ารออกแบบเชิ ง โต๎ ต อบ
เพื่อการสื่อสาร การนําเสนอและการสร๎างผลงานศิลปะ
การวิ เคราะห๑ และกํ าหนดแนวคิ ดหลัก ในการออกแบบที่
เหมาะสม การใช๎ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร๑ สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ
ประยุกต๑ใช๎รํวมกับสื่อชนิดอื่นๆ
181362 การออกแบบเสียง
3(2-2-5)
Sound Design
วิ วั ฒ นาการ และการออกแบบเสี ย งในสื่ อ
ประเภทตํางๆ เทคนิคและรูปแบบของการสื่อความหมาย
ด๎ ว ยเสี ย ง กระบวนการออกแบบเสี ย งเบื้ อ งต๎ น การใช๎
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ๑ ใ นการบั น ทึ ก เสี ย ง การใช๎ โ ปรแกรม

คอมพิวเตอร๑ในการออกแบบเสียงกับงานศิลปะและการ
ออกแบบ
181363 การออกแบบแสง
3(2-2-5)
Lighting Design
ความสํ า คั ญ ของแสง ระบบการจั ด แสงใน
สภาพแวดล๎ อ มตํ า งๆ การออกแบบแสงด๎ ว ยเครื่ อ งมื อ
ดิจิตอล และการประยุกต๑ใช๎สร๎างสรรค๑รํวมกับงานศิลปะ
และการออกแบบ การออกแบบแสงสํ า หรั บ การจั ด
นิท รรศการ การแสดง การตกแตํ ง ภายในและภายนอก
อาคาร
181364 การสร๎างสรรค์ภาพยนตร์
3(2-2-5)
Film Creative
วิ วั ฒ นา กา ร คุ ณคํ า ปร ะเภ ท รู ป แบ บ
หลักการ และองค๑ประกอบของภาพยนตร๑ การใช๎และการ
ตี ค วามสั ญ ลั ก ษณ๑ ตํ า งๆในภาพยนตร๑ การสร๎ า งสรรค๑
ภาพยนตร๑ เ พื่ อ ตอบสนองแนวคิ ด เชิ ง ศิ ล ปะและพานิ ช
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการผลิตและการรับรู๎จากภาพยนตร๑
ความสัม พัน ธ๑แ ละผลกระทบของภาพยนตร๑ตํ อผู๎ ชมและ
สังคม การวิเคราะห๑ วิจารณ๑ภาพยนตร๑
181411
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการตํางๆ ขั้นตอนและวิธีวิจัยทางศิลปะ
และการออกแบบ การเลือกสรรหัวข๎องานวิจัย สมมติฐาน
ในงานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูล จรรยาบรรณ
ของผู๎วิจัย การสรุปผลข๎อเสนอแนะ การเขียนรายงานและ
นําเสนอผลงานวิจัย
181412
การสร๎างสรรค์ 4
3(2-2-5)
Creative IV
การสื่ อ ความผํ า นผลงานสร๎ า งสรรค๑ ข อง
ตนเองด๎วยเทคนิค รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สูงขึ้น การ
วิ เ คร าะห๑ ป ระเ ด็ น ปั ญ หาหรื อที่ ม า กา รวิ เ ค ราะ ห๑
แนวความคิดจากผลกระทบเชิงอัตตะและภาวะวิสัย การ
สังเคราะห๑แนวคิดสูํการสร๎างสรรค๑ผลงาน การนําเสนอชุด
โครงการ การวิ เ คราะห๑ เ ป็ น ข๎ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง การ
นําเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ
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181413

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อ ซัก ถามในประเด็ นทางด๎ า นที่ ม า แนวคิ ด เทคนิ ค และ
รูปแบบของผลงานสร๎างสรรค๑
181414
การวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบจาก
งานสร๎างสรรค์
1(0-3-2)
Benefit and Impact Analysis in
Creative Form
การวิ เ คราะห๑ ประโยชน๑ การประเมิ น คุณ คํ า
และผลกระทบจากการสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปนิพนธ๑ การ
เสวนาเชิงสาธารณวิจารณ๑
181415
ศิลปนิพนธ์
12 หนํวยกิต
Art Thesis
โครงการศิลปนิพนธ๑ทางด๎านศิลปะหรือการ
ออกแบบ หรื อ การผสมผสาน โดยสร๎ า งสรรค๑ ผ ลงาน
เฉพาะบุคคลที่นักศึกษาเป็นผู๎กําหนดหัวข๎อการสร๎างสรรค๑
โดยสามารถเลื อกสร๎า งผลงานได๎ แกํ ผลงานศิล ปะ การ
ออกแบบ การผสมผสาน การวิจัย และการจัดการ มีการ
นําเสนอหัวข๎อ ปฏิบัติการสร๎างสรรค๑ผลงานที่สมบูรณ๑และ
จัด ทํ ารู ป เลํ ม เอกสารวิ ชาการประกอบการอธิบ าย ที่ ม า
แนวความคิด เทคนิ ค วิ ธี ก าร การจั ด การนํ าเสนอ การ
วิ เ คราะห๑ แ ละสรุ ป การจั ด แสดงผลงานในรู ป แบบ
นิทรรศการและการสัมมนาทรรศนะวิจารณ๑
181431
ศิลปวิจารณ์
3(2-2-5)
Art Criticism
การวิ จารณ๑ และประเมิ น ผลงานศิ ลปะและ
การออกแบบ การเข๎ า ใจในงานศิ ล ปะ โดยมี พื้ น ฐาน
หลัก การอ๎างอิงเชิงศิ ลปะและวิชาการ การวิเคราะห๑ถึ ง
กระบวนการคิ ด ของศิ ล ปิ น และนั ก ออกแบบ รวมทั้ ง
ผลกระทบของงานศิ ล ปะและงานออกแบบที่ มี ตํ อสั ง คม
และตนเอง

182111

ออกแบบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Fundamental Architectural Design
ลั ก ษ ณ ะ อ ง ค๑ ป ร ะ ก อ บ เ บื้ อ ง ต๎ น แ ล ะ
ความสั ม พั น ธ๑ ข องงานทั ศ นศิ ล ป์ และเทคนิ ค ในการจั ด
องค๑ประกอบและออกแบบศิลปะในแนวทาง 2 มิติ และ3
มิติ รูปทรงตามธรรมชาติและทฤษฎีโครงสร๎างตํางๆในงาน
ศิลปะ แนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน
แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ๑ ร ะ ห วํ า ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ ล ะ
สภาพแวดล๎อม
182121 การเขียนภาพสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)
Architectural Drawing
หลักการเขียนภาพด๎วยดินสอ หมึก สีน้ํา และ
อุ ป กรณ๑ เ ขี ย นภาพอื่ น ๆ การเขี ย นทั ศ นี ย ภาพของงาน
สถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน ศึกษาแสงและเงา
เพื่ อ การแสดงออกในภาพอยํ า งมี ศิ ล ปะ เสริ ม สร๎ า ง
ควา มส า มา รถใ นกา รแ ส ด ง ออก ใน งาน ออก แบ บ
สถาปัตยกรรม
182122 เทคนิคการเขียนแบบกํอสร๎าง 3(1-4-4)
Construction Technical Drawing
ฝึ ก หั ด เ ขี ย น แ บ บ โ ค ร ง ส ร๎ า ง ห ลั ก แ ล ะ
รายละเอียดสํวนรอยตํอและการเชื่อมประกอบในสํวนของ
การกํอสร๎างอาคารขนาดเล็ก วัสดุกํอสร๎างพื้นฐานที่ใช๎เป็น
โครงสร๎ า งและสํ ว นประกอบอาคาร เขี ย นข๎ อ กํ า หนด
ขั้ น ตอน การผลิ ต คุ ณ ส มบั ติ การใช๎ ง าน แล ะการ
บํารุงรักษา
182123 การศึกษาและสารวจพื้นที่ตั้งทาง
สถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architecture Site Study and Survey
แนวคิ ด ทฤษฎี วิ ธี ก ารวิ เ คราะห๑ เพื่ อ การ
เลื อ กพื้ น ที่ ตั้ ง ที่ เ หมาะสมทางสถาปั ต ยกรรม การ
ประยุกต๑ใช๎ในการออกแบบอยํางมีประสิทธิภาพเพื่อให๎ได๎
สถาปั ตยกรรมที่ป ระหยั ดและเหมาะสมที่ สุด กับ พื้น ที่ตั้ ง
ของอาคาร
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182211

เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Design Criteria and
Concepts
แรงบั นดาลใจ พัฒ นาการของแนวความคิ ด
และทฤษฎีในการออกแบบสร๎างสรรค๑งานสถาปัตยกรรม
เกณฑ๑ท่ีใช๎ในการออกแบบอาคารประเภทตํางๆ ที่โลํงวําง
ในงานสถาปัตยกรรม การแสดงออกซึ่งลักษณะเฉพาะของ
งานสถาปัตยกรรม โดยเปรี ยบเทีย บระหวํ างผลงานของ
สถาปนิ ก รํ ว มสมั ย และแนวโน๎ ม ของสถาปั ต ยกรรมใน
อนาคต
182212 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
6(1-10-7)
Architectural Design l
ปฏิบัติการออกแบบเบื้องต๎นสําหรั บบ๎านพั ก
อาศัย สถานพยาบาลขนาดเล็ก และโรงเรียน แสดงการ
แนวความคิดทางการใช๎สอย โครงสร๎างเบื้องต๎นและการ
จัดผังบริเวณ และแผนผังอาคารให๎ความสะดวกในการใช๎
สอยและสอดคล๎องกับ สภาพแวดล๎อม
182213 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
6(1-10-7)
Architectural Design ll
ปฏิ บัติ การออกแบบตํ อเนื่อ งจากปฏิบั ติก าร
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 ออกแบบบ๎านพักอาศัยขนาด
ใหญํ ข้ึ น อาคารสาธารณะที่ ร องรั บ การใช๎ ง านของคน
จํานวนมากขึ้น ประเภทอาคารพาณิชย๑ และอาคารสันทนา
การ เน๎นความคิดทางการออกแบบรูปทรงที่เหมาะสมของ
อาคารและการจั ดผั ง บริ เ วณ ให๎ ส อดคล๎ อ งในทุ ก มิ ติ กั บ
สภาพแวดล๎อมนั้นๆ
182221 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการเขียนแบบ 1
3(1-4-4)
Basic Computer for Drafting l
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น ในการการประยุ ก ต๑ ใช๎
ฮาร๑ดแวร๑และซอฟต๑แวร๑ ในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
( AUTOCAD)
รํ ว ม กั บ พื้ น ฐาน ใ น กา รเขี ย น แบ บ
สถาปั ต ยกรรม ฝึ ก หั ด การเขี ย นแบบอาคารตํ า งๆที่ เ ป็ น
พืน้ ฐานขนาดเล็ก การใช๎สัญลักษณ๑ตํางๆ ประกอบในแบบ

182222

คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการเขียนแบบ 2
3(1-4-4)
Basic Computer for Drafting ll
การประยุ กต๑ใ ช๎ฮ าร๑ ดแวร๑แ ละซอฟต๑แ วร๑ ใน
งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม ฝึกหัดการเขียนแบบที่เป็ น
ระดั บ งานที่ สู ง ขึ้น หรื อ ออกแบบอาคารสาธารณะขนาด
ใหญํข้ึน การเขียนแบบการใช๎สัญลักษณ๑ตํางในการเขียน
แบบกํ อ สร๎ า งงานสถาปั ต ยกรรม งานเขี ย นแบบระบบ
โครงสร๎างอาคาร ระบบประกอบอาคารตํางๆ
182223 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
History of Architecture
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร๑ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ท า ง
สถาปัตยกรรม ตั้งแตํสมัยโรมันเนสค๑ (คริสเตียนตอนต๎น)
จนถึงสถาปัตยกรรมแบบกอธิค และตั้งแตํยุคศตวรรษที่ 15
จนถึงสิน้ ยุคเรเนซซองค๑ การวิเคราะห๑ระบบโครงสร๎าง และ
การเปรียบเทียบตัวอยํางสถาปัตยกรรมกอธิคจากประเทศ
ตํ า งๆ ในภาคพื้ น ยุ โ รปกลางและการเปลี่ ย นแปลงทาง
สถาปั ตยกรรมไปสูํส มัย ฟื้ นฟู ศิล ปะวิ ทยาการ การปฏิ วั ติ
อุต สาหกรรมอัน มี ตํ อวั ฒ นธรรมสถาปั ต ยกรรมสมั ย ใหมํ
และตํอแนวคิดและปรัชญาของสถาปนิกยุคใหมํ
182231 การกํอสร๎างและเทคโนโลยีทางอาคาร 1
3(2-2-5)
Construction and Building Technology l
คุณสมบัติของไม๎และเหล็ก แรงอัดและแรงดึง
แรงเค๎ น รํ ว ม การออกแบบโครงสร๎ า งไม๎ แ ละโครงสร๎ า ง
เหล็ก การออกแบบรอยตํอของโครงสร๎างชนิดตํางๆ ตั้งแตํ
ฐานรากจนถึงหลังคาและงานการเชื่อมโครงเหล็ก
182232 การกํอสร๎างและเทคโนโลยีทางอาคาร 2
3(2-2-5)
Construction and Building Technology ll
การกํอสร๎างในระดับที่ซับซ๎อนขึ้น พฤติกรรม
และการใช๎โครงสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ซับซ๎อนขึ้น และ
โครงสร๎ า งเหล็ ก วิ ธี อ อกแบบโครงสร๎ า งภายใต๎ น้ํ า หนั ก
บรรทุ กที่ ตรงหรือ เบี่ ยงศูน ย๑ การวิ เคราะห๑ และออกแบบ
ขนาดและหน๎าตัดขององค๑อาคารตํางๆที่เหมาะสม
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182241

ภูมสิ ถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน 3(1-4-4)
Basic Landscape Design
ห ลั ก ก า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร อ อ ก แ บ บ ภู มิ
สถาปั ต ยกรรม องค๑ ป ระกอบทางภู มิ ทั ศ น๑ ขั้ น พื้ น ฐาน
รู ป ทรงทางธรรมชาติ แ ละที่ ม นุ ษ ย๑ ส ร๎ า งขึ้ น การจั ด
องค๑ประกอบที่วํางกลางแจ๎ง การวิเคราะห๑สภาพที่ตั้งและ
การวางผัง โครงสร๎ างในภู มิส ถาปัต ยกรรมโดยพิจ ารณา
ระบบนิเวศ ดิน พืชพรรณ สิ่งปลูกสร๎างที่เ กี่ยวข๎อง ระบบ
สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ลั ก ษณะเส๎ น ทาง
คมนาคมและการขนสํง โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจทาง
และสังคม
182311 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
6(1-10-7)
Architectural Design lll
ปฏิ บัติ การออกแบบตํ อเนื่อ งจากปฏิบั ติก าร
ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 อาคารพักอาศัยประเภทอาคาร
ชุด อาคารสาธารณะตํางๆ และอาคารที่ใช๎โครงสร๎างกว๎าง
โดยเน๎นแนวความคิดทางการออกแบบผังอาคารและการ
จั ด ผั ง บริ เ วณให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ สภาพแวดล๎ อ ม คํ า นึ ง ถึ ง
ความงามและเอกลั ก ษณ๑ อี ก ทั้ ง โครงสร๎ า งอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภคตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
182312 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
6(1-10-7)
Architectural Design lV
ปฏิ บั ติ กา รอ อก แบ บ แบ บตํ อเ นื่ อ งจ า ก
ปฏิ บัติ การออกแบบสถาปัต ยกรรม 3 อาคารสาธารณะ
ขนาดใหญํประเภทอาคารสถานีโดยสาร อาคารสํานักงาน
และอาคารที่ ทํ าการรั ฐ บาลเป็น ต๎ น เน๎ นความคิ ด ในการ
ออกแบบ การจั ด วางผั ง บริ เ วณ และแผนผั ง อาคารให๎
สอดคล๎ อ งกั บ สภาพแวดล๎ อ มในเขตร๎ อ นชื้ น คํ า นึ ง ถึ ง
โครงสร๎าง ความงามของอาคาร และระบบสาธารณูปโภค
ของอาคาร
182321 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 3(3-0-6)
History of Thai Architecture
ผลงานสถาปัตยกรรมของไทยอันเป็นรากฐาน
ของงานสถาปั ต ยกรรมไทยในอดี ต ตั้ ง แตํ ส มั ย สุ โ ขทั ย
อยุธยาและยุครัตนโกสินทร๑ ตามลําดับ ตลอดจนอิทธิพล

จากวั ฒ นธรรมภายนอกเพื่ อ ที่ จ ะหาอั ต ลั ก ษณ๑ ข องงาน
สถาปัตยกรรมไทย
182331 การกํอสร๎างและเทคโนโลยีทางอาคาร 3
3(2-2-5)
Construction and Building Technology lll
คุ ณ สมบั ติ ข องคอนกรี ต และเหล็ ก เสริ ม
พฤติ ก รรมของคานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภายใต๎ น้ํ า หนั ก
บรรทุกระดับตํางๆ วิธีออกแบบตามหลักหนํวยแรงใช๎งาน
การวิเคราะห๑และออกแบบตามรูปหน๎าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ๎า
และคานรู ป หน๎ า ตั ด ตั ว ที ด๎ ว ยเหล็ ก เสริ ม รั บ แรงดึ ง และ
แรงอั ด แรงดึ ง ทแยง แรงยึ ด หนํ ว งเหล็ ก ปลอก การ
ออกแบบ พืน้ เสาที่รับน้ํา หนักแบบตรงศูนย๑และเบี่ยงศูนย๑
ฐานราก
182332 สถิตยศาสตร์และโครงสร๎างสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Statics and Structures in Architecture
การวิ เ คราะห๑ แรง การประยุก ต๑ ส มการของ
ความสมดุล กั บโครงสร๎างสถาปัตยกรรม การวิเ คราะห๑
โครงสร๎าง โมเมนต๑ของความเฉื่อย กํา ลังของวัสดุและการ
เสี ย รู ป ของวั ส ดุ อั น เนื่ อ งมาจากแรง เข๎ า ใจเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ
ออกแบบองค๑ ป ระกอบของโครงสร๎า ง ตง คาน พื้ น เสา
และ ฐานรากอาคาร โครงสร๎างเหล็กและคอนกรีตเสริม
เหล็ก
182333 ระบบอาคารและสิ่งแวดล๎อม 1 3(3-0-6)
Building Systems and Environment l
ความรู๎ พื้ นฐาน ความสั ม พั น ธ๑ แ ละการ
ออกแบบงานระบบในอาคาร ด๎านระบบการจํายน้ํา ระบบ
สุขาภิบาลและการกําจัดน้ําเสีย การระบายน้ํา ระบบไฟฟูา
การปูองกันอัคคีภัย ระบบการสื่อสารในอาคาร การรักษา
ความปลอดภั ย รวมถึ ง ระบบการออกแบบเพื่ อ การ
ประหยั ด พลั ง งาน ฝึ ก หัด เขีย นแบบงานระบบสุ ข าภิ บ าล
ระบบไฟฟูาที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม
182334 ระบบอาคารและสิ่งแวดล๎อม 2 3(3-0-6)
Building Systems and Environment ll
ความรู๎ในระดับสูงด๎านความสัมพันธ๑ระหวําง
เทคโนโลยี ท างอาคารกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ มสํ า หรั บ อาคาร
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สาธารณะขนาดใหญํ พิจ ารณาการประหยัดพลังงานใน
การออกแบบที่ ยั่ ง ยื น ระบบผนั ง และการควบคุ ม เสี ย ง
ภายในอาคาร ทฤษฎีการมองเห็นและการออกแบบแสง
สวํ า ง ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นแบบและรายการประกอบแบบ
ระบบวิศวกรรมตํางๆ ระบบปูองกันอัคคีภัย
182432 การรังวัดงานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
Architectural Measure work
สาระสํ า คั ญ ในการอนุ รั ก ษ๑ ส ถาปั ต ยกรรม
โดยการรังวัดอาคารสถาปัตยกรรม เพื่อการอนุรักษ๑ทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นถิ่น การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม
ทางด๎ า นกายภาพ ศึ ก ษารู ป แบบ วิ ธี ก ารวางผั ง และ
เทคโนโลยีตํางๆ ที่ได๎เคยใช๎ในอดีต
182341 การวางผังเมืองเบื้องต๎น
3(2-2-5)
Basic Urban Design
พื้นฐานความรู๎ทางด๎านวิวัฒนาการของเมือง
ปัจจัยตําง ๆ ที่มีอิทธิพลตํอการเกิดและการเปลี่ยนแปลง
ด๎ า นกายภาพของเมื อ ง โครงสร๎ า งทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
สภาพแวดล๎อมของเมืองและภาค ความสัมพันธ๑ระหวํา ง
เมืองและชนบท ขั้นตอนการวางแผนภาคและการวางผัง
เมือง การออกแบบวางผังและการพัฒนาชุมชนเมือง การ
ใช๎ที่ดินในเมือง การจราจรและขนสํง
182411
ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
6(1-10-7)
Architectural Design V
ปฏิ บัติ การออกแบบตํ อเนื่อ งจากปฏิบั ติก าร
ออกแบบสถาปั ต ยกรรม 4 อาคารสาธารณะประเภท
พาณิชยกรรม อาคารสํานักงานขนาดกลางถึงขนาดใหญํ
เน๎นแนวความคิดทางการออกแบบในการจัดวางผังบริเวณ
ขนาดใหญํ การวางผั ง กลุํ ม อาคารให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ
สภาพแวดล๎ อ ม โดยคํ านึ ง ถึง โครงสร๎ า ง ความงาม และ
ระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ๎วนของอาคาร
182412 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
6(1-10-7)
Architectural Design Vl
ปฏิ บัติ การออกแบบตํ อเนื่อ งจากปฏิบั ติก าร
ออกแบบสถาปั ต ยกรรม 5 อาคารสาธารณะประเภท
อาคารขนาดใหญํ โดยเน๎นแนวความคิดทางการออกแบบ
การจัดวางผังบริเวณ และแผนผังอาคารให๎สอดคล๎องกับ

สภาพแวดล๎อม คํานึงถึงโครงสร๎าง ความงาม และระบบ
สาธารณู ป โภคของอาคาร การออกแบบจะผนวกแนว
ทางการออกแบบอาคารที่มีความซับซ๎อนทางด๎านการใช๎
สอยทัง้ ทางด๎านผังและเทคโนโลยีทางอาคาร
182431 แสงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Lighting for Architectural Design
ทฤษฎี แ สงเบื้ อ งต๎ น องค๑ ป ระกอบของแสง
ธรรมชาติ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารใช๎ แ สงธรรมชาติ ภายใน
อาคารประเภทตํ า งๆ โดยการศึ ก ษาพฤติ ก รรมในการ
ตอบสนองของมนุษย๑กับแสงสวําง ตัวอยํางการออกแบบ
ในการใช๎แสงธรรมชาติในงานออกแบบสถาปัตยกรรมทั้ง
ด๎านการใช๎งานและด๎านสุนทรียภาพ และความประหยัด
182441 การบริหารการกํอสร๎าง
3(3-0-6)
Construction Management
บทบาทการบริ ห ารจั ด การและควบคุ ม งาน
ของสถาปนิ ก วิ ศ วกร และผู๎ รั บ จ๎ า งกํ อ สร๎ า ง ตํ อ งาน
กํอสร๎างหลากหลายกรรมวิธี เพื่อให๎เป็นไปตามกฎหมาย
ควบคุมการกํอสร๎างและมาตรการความปลอดภัย
182442 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Architectural Conservation
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ๑
สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งของประเทศ
ไทยและตํ า งประเทศ และการวิ เ คราะห๑ คุ ณ คํ า และ
ความสํ า คั ญ ขององค๑ ป ระกอบดั ง ตํ า งๆ ศึ ก ษาปั ญ หา
เศรษฐกิ จ สั ง คม และข๎ อ จํ า กั ด ตํ า งๆในงานการอนุ รัก ษ๑
สถาปัตยกรรม
182443 การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน 3(1-4-4)
Basic Interior Design
พื้ น ฐานในการออกแบบภายในอาคาร
พฤติกรรมการใช๎สอยของผู๎ใช๎อาคาร สัดสํวนตําง ๆ และ
การเคลื่ อ นไหวของมนุ ษ ย๑ ท่ี สั ม พั น ธ๑ กั บ การออกแบบ
รู ป แบบเครื่ อ งเรื อ น ที่ โ ลํ ง วํ า งภายในและการสร๎ า ง
บรรยากาศภายในจากการเลือกใช๎วัสดุ พื้นผิว สี การให๎

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 887

แสงสวําง การออกแบบเพื่อการผลิตเครื่องเรือนในระบบ
อุตสาหกรรม
182447 การประมาณราคาคํากํอสร๎าง 3(3-0-6)
Building Cost Estimate
หลั กการและระบบการประมาณราคา การ
คิ ด คํ า นวณวั ส ดุ แรงงาน อุ ป กรณ๑ แ ละคํ า ใช๎ จํ า ยในการ
กํอสร๎าง ตลอดจนการคิดภาษี กําไร และคิดคําใช๎จํายอื่นๆ
182448 การฝึกงาน
270 ชั่วโมง
Professional Training
ฝึกงานภาคปฏิบัติทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม
สาขาสถาปั ต ยกรรมในสํ า นั ก งานหรื อ งานภาคสนามที่
เกี่ยวข๎องเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 270 ชั่วโมง
182511 เตรียมวิทยานิพนธ์
3(0-6-3)
Thesis Preparation
กระบวนการและวิ ธี ก ารให๎ ไ ด๎ ม าซึ่ ง ข๎ อ มู ล
อยํ า งมี ร ะบบ ถู ก ต๎ อ ง และอ๎า งอิ ง ได๎ ทั้ ง ระเบี ย บวิ ธี ก าร
การวิ จั ย เชิ ง วิ ต รรก และการวิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ๑ สํ า หรั บ
ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ใ นการนํ า เสนอโครงการวิ ท ยานิ พ นธ๑ ท าง
สถาปัตยกรรม
182512 วิทยานิพนธ์
9 หนํวยกิต
Thesis
การเลื อ กโครงการที่ จ ะศึ ก ษาและออกแบบ
การกํ า หนดความต๎ อ งการของโครงการ รายละเอี ย ด
เกี่ยวกับขอบเขตของงาน ข๎อพิจารณาด๎านสภาพแวดล๎อม
และความเป็ น ไปได๎ ด๎ า นการเงิน กฎหมายและข๎ อ บั ง คั บ
เกี่ยวกับการกํอ สร๎างอาคารตามประเภท การเลือ กที่ตั้ ง
และแนวความคิด ทางสถาปั ต ยกรรม วิศ วกรรมและภู มิ
สถาปั ต ยกรรม การแสดงผลงานออกแบบรํ า งจาก
โครงงานวิทยานิพนธ๑ การแก๎ไขพัฒนาแนวความคิด และ
การแสดงผลงานออกแบบสถาปั ต ยกรรมโดยการเขี ย น
แบบและการทํ า หุํ น จํ า ลองอาคาร พร๎ อ มทั้ ง การสํ า รวจ
ปริมาณวัสดุและการประมาณราคา
182541 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ 3(3-0-6)
Law and Professional Practice
กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ที่
เกี่ยวข๎องกับผู๎วําจ๎างและผูอ๎ อกแบบ กลไกในการทํางานใน

สานักงานสถาปนิก ความเข๎าใจในเทศบัญญัติและระเบียบ
การปฏิบัติวิชาชีพ การประกวดราคาและสัญญาจ๎าง การ
ตรวจรับงานกํอสร๎างและการติดตามผลงาน
182542 สัมมนา
1(0-2-6)
Seminar
การสัมมนา ในหัวข๎อและ/หรือศาสตร๑ตํ างๆที่
เกี่ยวข๎องกับการคิดและสร๎างงานทางสถาปัตยกรรม เพื่อ
ประยุกต๑และบูรณาการในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม
ขั้ น สู ง ในหั ว ข๎ อ พิ เ ศษหรื อ ตามที่ กํ า หนดหรื อ ได๎ รั บ การ
อนุมัติจากทางสาขาวิชาฯ
182551 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
3(3-0-6)
Vernacular Architecture
วิ วั ฒ นาการของสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น ใน
ประเทศไทยและประเทศใกล๎เคียง วิเคราะห๑ปัจจัยที่มีผล
ตํ อ รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปะพื้ น ถิ่ น ปั จ จั ย ทาง
สังคม จารีตประเพณี คติ ความเชื่อ และปัจจัยทางด๎านภูมิ
ประเทศ วัสดุและเทคโนโลยีการกํอสร๎าง ฯลฯ วิเคราะห๑
สายใยที่นําไปสูํการสืบสาน และอุปสรรคตํอการสืบทอด
182552 สถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Architecture
องค๑ป ระกอบในอาคารที่เป็ นสถาปัตยกรรม
ไทย ตั้งแตํตัวอาคาร ไปจนถึงสํวนประกอบอื่นๆ เชํน ลวด
บัว ฐาน และโครงสร๎ างหลั งคา ที่สืบทอดเป็ นมรดกทาง
วั ฒ นธรรมมาแตํ ส มั ย สุ โ ขทั ย สมั ย อยุ ธ ยา และสมั ย
รัตนโกสินทร๑ วิเคราะห๑วิจัยถึงคุณสมบัติพิเศษ ปรัชญาใน
การวางผัง และปัจจัยที่มีผลในการใช๎สอยอีกทั้งมีคุณคํา
ทางสุนทรียศาสตร๑
182553 สถาปัตยกรรมรํวมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Architecture
สถาปั ต ยกรรมรํ ว มสมั ย ในประเทศไทย
วิเคราะห๑สถาปัตยกรรมไทยประเพณีทั้งทางกายภาพและ
ความหมายเชิ ง วั ฒ นธรรม เน๎ น องค๑ ป ระกอบที่ มี ผ ลตํ อ
บรรยากาศของพื้ น ที่ ทั้ ง ภายในและภายนอกอาคาร
รู ป ลั ก ษณะที่ มี ผ ลตํ อ จิ ต วิ ท ยาการรั บ รู๎ ตลอดจนการ
เชือ่ มโยงอาคารกับสภาพพืน้ ที่
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182554

วัฒนธรรมและคติความเชื่อล๎านนา
3(3-0-6)
Lanna Culture and Beliefs
ประวัติศาสตร๑ของชุมชนล๎านนาไทย วิถีชีวิต
วั ฒ นธรรมและความเชื่ อ ที่ สํ ง ผลตํ อ การสร๎ า งผลงาน
สถาปั ต ยกรรมล๎ า นนา เปรี ย บผลกระทบระหวํ า งการ
เปลี่ ย นแปลงทางด๎ า นวั ฒ นธรรมกั บ การออกแบบ
สถาปัตยกรรมรํวมสมัย
182555 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล๎านนา
3(3-0-6)
Arts and Vernacular Architecture of
Lanna
ศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น ในยุ ค
ล๎ า นนา รู ป แบบ และความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งผลงาน
ศิลปกรรมและอิทธิพลที่มีการสืบสานมาถึงงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมรํวมสมัย
182556 การออกแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
Detail Specification Design of
Architecture
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งความงามในงาน
สถาปั ต ยกรรมและการออกแบบรายละเอี ย ดทาง
สถาปั ตยกรรม รายละเอี ยดทางสถาปัต ยกรรมและการ
เลือกวัสดุในงานออกแบบรายละเอียด
182557 คอมพิวเตอร์เพื่อการแสดงงาน
สถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Computer for Architectural Presentation
ทฤษฎีและแนวทางในการใช๎คอมพิวเตอร๑เพื่อ
การออกแบบสถาปั ต ย กรรม ฝึ ก ปฏิ บั ติ โ ปรแกรม
คอมพิ วเตอร๑ ชํว ยออกแบบสถาปั ต ยกรรม การนํา เสนอ
ผลงานออกแบบสถาปั ต ยกรรม การวิ เ คราะห๑ ก าร
ออกแบบสถาปัตยกรรมด๎วยคอมพิวเตอร๑
182558 การถํายภาพในงานสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)
Architecture Photograph
ทฤษฎีและแนวทางการใช๎กล๎องถํายภาพเพื่อ
การถํ ายภาพงานสถาปัต ยกรรม ฝึ กปฏิ บัติการถํา ยภาพ

และการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑เพื่อการตกแตํงภาพ และ
การนําเสนอผลงานการถํายภาพและผลงานออกแบบทาง
งานสถาปัตยกรรม
183111
ประวัตศิ าสตร์ศิลปะการแสดง 3(3-0-6)
Performing Arts History
ประวัติศาสตร๑ศิลปะการแสดงประเภทตําง ๆ
ของตะวั นออก ตะวันตก และไทย ในเรื่อง การเกิด การ
พัฒนา การคงอยูํ การเปลี่ย นแปลง ของรู ปแบบ เนื้อหา
และบทบาทหน๎าที่ในสังคม เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม
183121
องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง
3(2-2-5)
Elements and Techniques
รู ป แบบและหน๎ า ที่ ใ ช๎ ส อยของการแตํ ง กาย
อุปกรณ๑การแตํงกาย การแตํงหน๎า ฉากและแสง เทคนิค
พิเศษที่ใช๎ในศิลปะการแสดง
183131 การราเพลงช๎า และเพลงเร็ว 3(2-3-6)
Pleng Cha and Pleng Reo Dances
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติ
การรําเพลงช๎า เพลงเร็ว
183132 การราแมํบทและระบามาตรฐาน
3(2-3-6)
Ram Mae Bot and Classical Rabam
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติการรําแมํบทและ
ระบํามาตรฐาน
183141
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล๎านนา
แบบบุรุษเพศ
3(2-3-6)
Lanna Folk Performing Arts in
Masculine Style
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง
ของศิลปะการแสดงพื้นเมืองล๎านนาแบบบุรุษเพศ
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183151

จลนศิลป์
3(2-3-6)
Kinetic Arts
ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจเรื่ อ งรํ า งกายมนุ ษ ย๑ แ ละ
อวั ย วะที่ ใ ช๎ ใ นการเคลื่ อ นไหวตามธรรมชาติ และการ
เคลื่ อ นไหวทางนาฏศิ ล ป์ การใช๎ พ ลั ง ชํ อ งวํ า ง ทิ ศ ทาง
เจตนารมณ๑ และปัจจัยตํางๆ ในการเคลื่อนไหว
183212 ทฤษฏี แ ละการวิ จ ารณ์ ศิ ล ปะการแสดง
3(3-0-6)
Theories and Criticism Performing Arts
ทฤ ษ ฎี ศิ ล ปะ ก าร แ ส ด ง ขอ ง ต ะ วั น อ อ ก
ต ะ วั น ต ก แ ล ะ ไ ท ย ท ฤ ษ ฎี อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ
ศิลปะการแสดง การวิจารณ๑ศิลปะการแสดง
183213 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย การเลือกแบบ และวิธีการ
วิจัย การสร๎างแบบเก็บข๎อมู ล การเก็ บตัวอยําง การเก็ บ
รวบรวมข๎ อ มู ล การวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล การเขี ย นและการ
นําเสนอรายงานการวิจัย
183222 ศิลปะการแสดงทางสื่อสมัยใหมํ 3(2-3-6)
Performing Arts in Modern Media
หลักการ วิธีการแสดงผํานสื่อสมัยใหมํ การ
ออกแบบ เทคนิคการนําเสนอ การบันทึกภาพ และเสียง
การลําดับภาพ การบรรยาย และการพากย๑
183233 ละครนอก
3(2-3-6)
Lakon Nok
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง
ละครนอก
183234 ละครใน
3(2-3-6)
Lakon Nai
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติการแสดง ละครใน

183242

ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล๎านนาแบบ
สตรีเพศ
3(2-3-6)
Lanna Folk Performing Arts in
Feminine Style
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง
ของศิลปะการแสดงพื้นเมืองล๎านนาแบบสตรีเพศ
183243 ศิลปะการแสดงของราชสานักล๎านนา
3(2-3-6)
Performing Arts of Royal Lanna Court
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง
ของศิลปะการแสดงราชสํานักล๎านนา
183252 ศิลปะการแสดงรํวมสมัย 1
3(2-3-6)
Contemporary in Performing Arts I
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง
ของศิลปะการแสดงรํวมสมัยระดับเบื้องต๎น
183253 ศิลปะการแสดงรํวมสมัย 2
3(2-3-6)
Contemporary in Performing Arts II
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง
รํวมสมัยระดับปานกลาง
183323 วรรณกรรมและการประพันธ์บท
ศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Literature and Script Writing for
Performing Arts
วรรณกรรมเพื่ อ ศิล ปะการแสดง การเขี ย น
บทสํ า หรั บ การแสดง โครงเรื่ อ ง บุ ค ลิ ก ภาพตั ว ละคร
ความคิด คําพูด ดนตรีและเสียงประกอบ คําบรรยายฉาก
และเครื่ อ งแตํง กาย การลํ าดั บ ฉากการลํา ดั บ ภาพ การ
เขียนบท
183324 การจัดการศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Performing Arts Management
หลักการจัดการศิลปะการแสดง องค๑กรการ
แสดง โรงแสดง คณะแสดง การแสดงเวที, การแสดงผําน
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สื่อ, การแสดงสัญจร กฎหมายเกี่ยวกับศิลปะการแสดง
จรรยาบรรณวิชาชีพ
183325 การออกแบบศิลปะการแสดง 3(2-3-6)
Choreography
ห ลั ก ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ๑ แ ล ะ อ ง ค๑ ป ร ะ ก อ บ
ศิลปะการแสดง การออกแบบทําทาง การแปรแถว ดนตรี
และเครื่องแตํงกาย เพื่อศิลปะการแสดง
183326 การออกแบบการแตํงหน๎า - ทาผม
เพื่อศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Make up Design and Hair design for
Performing Arts
หลั ก การออกแบบการแตํ ง หน๎ า และทํ า ผม
สําหรับการแสดงบนเวที เครื่องสําอาง การปรั บพื้นฐาน
โครงหน๎ า การแตํ ง หน๎ า ย๎ อ นยุ ค การแตํ ง หน๎ า สํ า หรั บ
นักแสดงชาย การแตํงหน๎าสําหรับนักแสดงหญิง ตามบท
ของการแสดง
183327 การออกแบบเครื่องแตํงกาย
ศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Costume Design for Performing Arts
หลักการและปฏิบัติการการออกแบบเครื่อ ง
แตํ ง กาย สํ า หรั บ การแสดงบนเวที แ ละทางโทรทั ศ น๑
รูปแบบ กรรมวิธีก ารผลิต คุณสมบัติ และโอกาสใช๎สอย
ของเครื่ องแตํง กายตามเพศ ชุดประจํ าชาติ เทศกาล
อาชีพ อายุและยุคของตัวละคร
183328 การออกแบบฉากศิลปะการแสดง
3(2-2-5)
Scenery Design for Performing Arts
หลักการและปฏิบัติการออกแบบฉาก วัสดุท่ี
ใช๎ ใ นการสร๎ า งฉาก การติ ดตั้ ง และการเปลี่ ย นฉาก การ
ออกแบบฉากบนเวที การออกแบบฉากทางโทรทัศน๑
183335 การราเพลงหน๎าพาทย์
3(2-3-6)
Napat Dance
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ประเภท
ดนตรี ประกอบ เครื่อ งแตํง กาย และฝึกปฏิ บัติ การรํ า
เพลงหน๎าพาทย๑

183336

ละครพันทาง
3(2-3-6)
Lakon Panthang
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติการแสดง ละคร
พันทาง
183337 ละครชาตรี
3(2-3-6)
Lakon Chatri
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติการแสดง ละคร
ชาตรี
183338 ละครดึกดาบรรพ์
3(2-3-6)
Lakon Dukdamban
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติการแสดงละครดึก
ดําบรรพ๑
183339 โขน
3(2-3-6)
khon
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่ องแตํง กาย และฝึก ปฏิ บัติก ารแสดง
โขน
183354 ศิลปะการแสดงอาเซียน
3(2-3-6)
Performing Arts of ASEAN
รูปแบบ เนือ้ หา บทบาทของศิลปะการแสดงที่
สํ า คั ญ ในมิ ติ ท างสั ง คมวั ฒ นธรรมของประเทศสมาชิ ก
สมาคมประชาชาติแหํงเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎ (อาเซียน)
183355 การเต๎นบัลเลํต์เบื้องต๎น
3(2-3-6)
Basic Ballet Dance
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติ การเต๎น
บัลเลํต๑เบื้องต๎น
183356 การเต๎นแจ๏สเบื้องต๎น
3(2-3-6)
Basic Jazz Dance
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติ การเต๎น
แจ๏สเบื้องต๎น
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183361

ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์ล๎านนา

3(2-3-6)
Performing Arts of Ethnic Lanna
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติ การฟูอนรํา
ของชาติพันธุใ๑ นล๎านนา
183362 ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์ลุํมน้าโขง
3(2-3-6)
Performing Arts of Ethnic Maekong
Basin
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติ การฟูอนรํา
ของชาติพันธุล๑ ุํมน้ําโขง
183363 ศิลปะการแสดงชาติพันธุ์เอเซีย
3(2-3-6)
Ethnic Performing Arts of ASIA
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ๑ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแตํงกาย และฝึกปฏิบัติ การแสดง
ชาติพันธุใ๑ นเอเชีย
183371 ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 1 3(2-2-5)
Performing Art Television I
หลักการและวิธีการแสดงอารมณ๑ทางสีหน๎า
การเคลื่ อ นไหวรํ า งกาย การพู ด ผํ า นกล๎ อ งโทรทั ศ น๑
ความสั มพันธ๑ร ะหวํางการเคลื่อนไหวของกล๎องโทรทัศ น๑
มุ ม กล๎ อ ง ประเภทของภาพ การเรี ย งลํ า ดั บ ภาพ กั บ
วัตถุประสงค๑ของการสื่อความหมายทางศิลปะการแสดง
183372 ศิลปะการแสดงทางโทรทัศน์ 2 3(2-2-5)
Performing Arts for Television II
หลักการและวิ ธีการแสดงฟูอ นรําและละคร
ผํานกล๎องโทรทัศน๑ ความสัมพันธ๑ระหวํางศิลปะการแสดง
ระบํ า และละคร บทโทรทั ศ น๑ ฉาก แสง เครื่ อ งแตํ ง กาย
และการทํางานของกล๎องโทรทัศน๑

183373

การผลิตรายการแสดงและการกากับ
การแสดงทางโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television Production and Directing
การกํ า หนด แนวคิ ด ราย การแส ด งทาง
โทรทัศน๑ การกําหนดแนวรูปแบบการแสดงทางโทรทัศน๑
การคัดเลือกผูแ๎ สดง การกํากับการฝึกซ๎อม การกํากับการ
แสดง การลําดับภาพการแสดงทางโทรทัศน๑
183414
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขี ย นรายงาน การนํ าเสนอ การอภิ ปราย และการ
ตอบ ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านศิลปะการแสดง
183415 ศิลปะการแสดงนิพนธ์
6 หนํวยกิต
Performing Art Thesis
การประมวลความรู๎ทางศิลปะการแสดง ด๎าน
การอนุ รั ก ษ๑ ด๎ า นการสร๎ า งสรรค๑ การจั ด ทํ า เอกสาร
วิชาการประกอบการอธิบาย แนวความคิด วิธีการ การจัด
นํ า เสนอ การวิ เ คราะห๑ แ ละสรุ ป การจั ด การแสดงสูํ
สาธารณชน
183481 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ ง า น ท า ง ด๎ า น
ศิ ล ปะการแสดงในสถานประกอบการทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน
183482 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co – operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับงานทางด๎านศิลปะการแสดงใน
สถานประกอบการทัง้ ภาครัฐ และเอกชน
184111
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
4(1-6-5)
Interior Architectural Design I
พื้น ฐาน ทฤษฎี แ ละแนวทางการออกแบบที่
โลํง วํา งภายในของสถาปั ตยกรรม รูป แบบการวิเ คราะห๑
สังเคราะห๑ การใช๎ประโยชน๑ของพื้นที่ ความต๎องการของ
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ผู๎ ใ ช๎ ความสั ม พั น ธ๑ พื้ น ที่ ใ ช๎ ส อย การออกแบบสั ด สํ ว น
รูปทรง สุนทรียภาพ และระบบในอาคาร
184121
การเขียนภาพ
3(1-4-4)
Drawing and Painting
พื้ น ฐานการวาดภาพศิ ล ปะ ภาพเรขาคณิ ต
ด๎วยดิ นสอ การใช๎ สีน้ํา อุปกรณ๑เ ขียนภาพ การวาดเส๎ น
การเขียนภาพหุํนนิ่ง สัดสํวน แสงเงา การเขียนทัศนียภาพ
ภายนอกและภายใน
184122 การจั ด องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะ และ
พื้นฐานการออกแบบ
3(1-4-4)
Composition Art and Fundamental
Design
หลักการออกแบบทางศิลปะ จุด เส๎น ระนาบ
แสง เงา ทฤษฎี สี การจั ด องค๑ ป ระกอบทางศิ ล ปะ การ
นํ า เ ส น อผล งา น 2 มิ ติ แล ะ 3 มิ ติ ก ารอ อก แบ บ
สถาปั ต ยกรรมขั้ น พื้ น ฐาน การวิ เ คราะห๑ สั ง เคราะห๑
กํ า ห น ด แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม
ความสัม พัน ธ๑ของประโยชน๑ ใช๎ สอย ที่ วําง รูป ทรง ระบบ
โครงสร๎าง
184123 พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน 3(1-4-4)
Basic Interior Architecture
หลักการเบื้องต๎นการจัดที่โลํงวํางภายใน การ
ใช๎สอยพื้นที่ ขนาด สัดสํวนและการออกแบบเครื่องเรือน
ลัก ษณะกายภาพของมนุษ ย๑ กั บ ความต๎ องการในการใช๎
พืน้ ที่ ภาวะความนําสบาย
184124 การเขียนแบบเบื้องต๎น
3(1-4-4)
Basic Drafting
การเขี ย นแบบโดยใช๎ เ ครื่ อ งมื อ เขี ย นแบบ
อักขระ ตัวเลข รูปรําง รูปทรงเรขาคณิต ภาพ 3 มิติ การ
เขียนทัศนียภาพภายใน สัญลักษณ๑ตามมาตรฐานของงาน
สถาปัตยกรรมภายใน
184211
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
4(1-6-5)
Interior Architectural Design II
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารที่พักอาศัย การจัดพื้นที่โลํง

วํ า ง ก า ร จั ด ว า ง เ ค รื่ อ ง เ รื อ น ป ร ะ โ ย ช น๑ ใ ช๎ ส อ ย
ความสัมพันธ๑พื้นที่ใช๎สอย องค๑ประกอบอาคาร จิตวิทยา
ผู๎ใ ช๎ ง าน สภาวะแวดล๎ อ ม การสร๎ า งสรรค๑ ง านออกแบบ
โครงสร๎างและระบบอุปกรณ๑อาคาร
184212 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
4(1-6-5)
Interior Architectural Design III
ทฤษฎี แ ละปฏิ บัติ ก ารจั ด วางพื้ น ที่ ใ ช๎ ส อยใน
อาคารสาธารณะขนาดเล็ ก ประเภทร๎ า นอาหาร การจั ด
พื้ น ที่ โ ลํ ง วํ า ง การจั ด วางเครื่ อ งเรื อ น ประโยชน๑ ใ ช๎ ส อย
ความสัมพันธ๑พื้นที่ใช๎สอย องค๑ประกอบอาคาร จิตวิทยา
ผู๎ใ ช๎ ง าน สภาวะแวดล๎ อ ม การสร๎ า งสรรค๑ ง านออกแบบ
โครงสร๎างและระบบอุปกรณ๑อาคาร
184213 แนวความคิดในการออกแบบ
3(2-2-5)
Design Concepts
ที่ ม าของแนวความคิ ด แรงบั น ดาลใจ การ
ผลักดันให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ ด๎วยกระบวนการการ
วิ เ คราะห๑ สั ง เคราะห๑ แนวคิ ด ที่ ใ ช๎ ใ นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
184221 เทคนิคการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
ภายใน
3(1-4-4)
Presentation Techniques for Interior
Architecture
เทคนิคของการนําเสนอผลงานการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมภายใน การเขียน แปลน รูปด๎าน รูปตัด
ทัศนียภาพ แบบขยายและหุํนจําลอง นิทรรศการผลงาน
การออกแบบ โดยการประยุกต๑ใช๎องค๑ประกอบของ แสง สี
เสียง และเงา
184231 โครงสร๎างสถาปัตยกรรมภายใน 1
3(1-4-4)
Interior Structure I
วั ส ดุ เ ท ค นิ ค ก า ร ติ ด ตั้ ง ก า ร กํ อ ส ร๎ า ง
สถาปัตยกรรมภายในอาคาร วิธีการตํอชน การประสาน
และการติดตั้งเครื่องเรือน เขียนแบบโครงสร๎าง แบบขยาย
รายละเอียดเครื่องเรือน และงานตกแตํงภายใน
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184232

โครงสร๎างสถาปัตยกรรมภายใน 2
3(1-4-4)
Interior Structure II
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ขี ย น แ บ บ กํ อ ส ร๎ า ง
สถาปัตยกรรมภายใน แบบกํอสร๎างเครื่องเรือนที่เกี่ยวข๎อง
กั บ โครงสร๎ า งสถาปั ต ยกรรมภายใน แบบขยาย ตาม
หลักเกณฑ๑ของโครงสร๎าง
184233 โครงสร๎างอาคาร
3(2-2-5)
Building Structure
คุ ณ สมบั ติ ข องไม๎ แ ละเหล็ ก แรงอั ด แรงดึ ง
แรงเค๎ น รํ ว ม การออกแบบโครงสร๎ า งไม๎ แ ละโครงสร๎ า ง
เหล็ก การออกแบบรอยตํอของโครงสร๎าง ตั้งแตํฐานราก
จนถึงหลังคา งานการเชื่อมโครงเหล็ก
184241 ออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Design
หลั ก การ แนวความคิ ด แล ะปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบเบื้องต๎นสําหรับบ๎านพักอาศัย การจัดผังบริเวณ
และผั ง อาคาร การจั ด พื้ น ที่ ใ ช๎ ส อย สภาพแวดล๎ อ ม
โครงสร๎ า งสถาปั ต ยกรรม สถาปั ต ยกรรมสี เ ขี ย ว และ
สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
184242 คอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานเพื่ อ การเขี ย นแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Basic Computer Drafting for Interior
Architecture
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น ในการใช๎ ฮ าร๑ ด แวร๑ แ ละ
ซอฟต๑ แ วร๑ ใ นการเขี ย นแบบสถาปั ต ยกรรมภายใน การ
ฝึกหัดเขีย นแปลน รูปด๎าน รู ปตัด แบบขยาย และการใช๎
สัญลักษณ๑ตํางๆ
184311
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
4(1-6-5)
Interior Architectural Design IV
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปั ต ยกรรมภายใน อาคารพาณิ ช ย๑ ป ระเภทอาคาร
สํ า นั ก งาน การจั ด พื้ น ที่ โ ลํ ง วํ า ง การจั ด วางเครื่ อ งเรื อ น
ประโยชน๑ใช๎สอย ความสัมพันธ๑พื้นที่ใช๎สอย องค๑ประกอบ

อาคาร จิตวิทยาผู๎ใช๎งาน สภาวะแวดล๎อม การสร๎างสรรค๑
งานออกแบบ โครงสร๎างและระบบอุปกรณ๑อาคาร
184312 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
4(1-6-5)
Interior Architectural Design V
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญํ ประเภท
ศูนย๑การค๎า ห๎างสรรพสินค๎า การจัดพื้นที่โลํงวําง การจัด
วางเครื่ อ งเรื อน ประโยชน๑ ใ ช๎ส อย ความสั มพั น ธ๑ พื้น ที่ ใ ช๎
สอย องค๑ ป ระกอบอาคาร กฎหมาย จิ ต วิ ท ยาผู๎ ใ ช๎ ง าน
สภาวะแวดล๎อม การสร๎างสรรค๑งานออกแบบ โครงสร๎าง
และระบบอุปกรณ๑อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล
184321 ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
3(3-0-6)
History of Interior Architecture
ประวั ติ ค วามเป็ น มาและรู ป แบบของงาน
อ อ ก แ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ภ า ย ใ น ตั้ ง แ ตํ ส มั ย กํ อ น
ประวัติศาสตร๑ ถึงสมัยใหมํ ความสัมพันธ๑และอิทธิพลของ
วัฒนธรรมตะวันตกที่มีตํอการแสดงออกทางศิลป์ และงาน
สถาปัตยกรรมภายในรํวมสมัย
184322 พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Basic Thai Architecture
พื้น ฐานและวิ วั ฒนาการทางสถาปั ต ยกรรม
ไทย ความสั ม พั น ธ๑ ข องสถาปั ต ยกรรมที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
สังคมไทยและความเชื่อถือ ระบบโครงสร๎างของอาคาร
พืน้ ถิ่น ที่มีพื้นฐานมาจากแบบประเพณีนิยม ลวดลายและ
ศิลปะของการตกแตํงทางสถาปัตยกรรมไทย
184331 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี อ าคาร 1
3(3-0-6)
Materials and Technologies Building I
หลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ กํ อ สร๎ า งและ
ตกแตํ ง อุ ป กรณ๑ ท่ี ใช๎ ใ นอาคารและงานระบบสุ ข าภิ บ าล
ระบบปรั บอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟูา และ
แสงสวําง ระบบดับเพลิง ระบบเสียง ระบบกรอบอาคาร
และการประหยัดพลังงาน
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184332

ออกแบบเครื่ อ งเรื อ น และเทคโนโลยี
เครื่องเรือน
3(1-4-4)
Furniture Design and Furniture
Technology
การออกแบบเครื่องเรือน แนวความคิดของ
นัก ออกแบบเครื่ อ งเรื อ นที่ มี ชื่อ เสี ย ง เทคนิ ค และวิ ธี ก าร
ผลิตเครื่องเรือน วัสดุ ประโยชน๑ใช๎สอย โครงสร๎าง วิธีการ
สร๎างแบบจําลองประกอบ วัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักรกล
ทฤษฎี เทคนิคของการสร๎างเครื่องเรือน ความปลอดภัยใน
งานการผลิตเครื่องเรือน
184333 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี อ าคาร 2
3(3-0-6)
Materials and Technologies Building II
หลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ กํ อ สร๎ า งและ
ตกแตํ ง เทคโนโลยี กั บ การใช๎ ง านอุ ป กรณ๑ ท่ี ใ ช๎ ใ นอาคาร
สํา หรั บ ผู๎ พิ ก ารและผู๎ สู ง อายุ ต ามหลั กการออกแบบเพื่ อ
มวลชน ระบบขนสํ ง ในอาคารและระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัย
184341 ภูมิสถาปัตยกรรมและไม๎ประดับในอาคาร
3(2-2-5)
Landscape and Interior Planting
หลักการออกแบบภูมิสถาปัต ยกรรม รูปแบบ
และองค๑ประกอบทางภูมิทัศน๑ขั้นพื้นฐาน ชนิดของพันธ๑พืช
การปลูกการเลือกใช๎ การดูแลรักษา เทคนิคการออกแบบ
ตกแตํ งภายในอาคารด๎ว ยไม๎ ประดั บ งานระบบอาคารที่
เกี่ยวข๎อง และสถาปัตยกรรมสีเขียว
184342 การประมาณราคาและการบริ ห ารงาน
กํอสร๎างเบื้องต๎น
2(2-0-4)
Cost Estimate and Fundamental in
Construction Management
หลั ก การ ระบบการบริ ห ารจั ด การการ
กํอสร๎างและการควบคุม การประมาณราคาและควบคุม
งบประมาณงานกํอสร๎าง ระบบความปลอดภัย กฏหมาย
ควบคุมอาคาร

184351

การถํายภาพในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Photography for Interior Architecture
ทฤษฎี วิ ธี ก ารใช๎ ก ล๎ อ งถํ า ยภาพเพื่ อ การ
ถํายภาพงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน การ
ใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑เพื่อการตกแตํงภาพ การนําเสนอ
ผลงานการถํายภาพ
184352 คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การออกแบบกราฟิ ก
และการสร๎างภาพ 3 มิติ
3(1-4-4)
Computer Graphic and Generated 3D
Model
การใช๎คอมพิวเตอร๑เพื่อการออกแบบกราฟิก
สํ า หรั บ งานสถาปั ต ยกรรมภายใน การนํ า เสนองาน
สถาปั ตยกรรมภายในด๎วยคอมพิว เตอร๑ในรู ปแบบ 2 มิ ติ
และ 3 มิติ
184411
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
4(1-6-5)
Interior Architectural Design VI
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญํ ประเภท
โรงแรม การจั ด พื้ น ที่ โ ลํ ง วํ า ง การจั ด วางเครื่ อ งเรื อ น
ประโยชน๑ใช๎สอย ความสัมพันธ๑พื้นที่ใช๎สอย องค๑ประกอบ
อาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู๎ใช๎งาน สภาวะแวดล๎อม การ
สร๎ า งสรรค๑ ง านออกแบบ โครงสร๎ า งและระบบอุ ป กรณ๑
อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล
184412 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7
4(1-6-5)
Interior Architectural Design VII
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะ ขนาดใหญํพิเศษ
ประเภท โรงพยาบาลและคลินิกเพื่อสุขภาพ คลินิกเสริม
ความงามและ สปา การจัดพื้นที่โลํงวําง การจัดวางเครื่อง
เรื อ น ประโยชน๑ ใ ช๎ ส อย ความสั ม พั น ธ๑ พื้ น ที่ ใ ช๎ ส อย
องค๑ประกอบอาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู๎ใ ช๎งาน สภาวะ
แวดล๎ อ ม การสร๎ า งสรรค๑ ง านออกแบบ โครงสร๎ า งและ
ระบบอุปกรณ๑อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 895

184413

ออกแบบตกแตํ ง แบบไทย และล๎ า นนา
3(1-4-4)
Thai and Lanna Decoration Design
องค๑ประกอบ คุณคําของการตกแตํงแบบไทย
ลักษณะการใช๎ลวดลายไทยที่มีเอกลักษณ๑ วิวัฒนาการ คติ
ความเชื่ อ ในการตกแตํ ง ของไทย รู ป แบบเครื่ อ งเรื อ น
เครื่องใช๎ของไทย องค๑ประกอบ คุณคําของการตกแตํงแบบ
ล๎ า นนา ลั ก ษณะการใช๎ ล วดลาย การออกแบบที่ มี
เอกลักษณ๑ วิวัฒนาการ คติความเชื่อ ในการตกแตํงแบบ
ล๎านนา รูปแบบเครื่องเรือนเครื่องใช๎ การปฏิบัติออกแบบ
งานสถาปัตยกรรมภายใน
184431 แสงเพื่ อ การออกแบบสถาปั ต ยกรรม
ภายใน
3(3-0-6)
Lighting for Interior Architectural
Design
ทฤษฎี องค๑ประกอบทางเทคนิค พฤติกรรม
ในการตอบสนองของมนุษย๑กับการออกแบบการสํองแสง
สวํ า ง วิ ธี ก ารใช๎ แ สงธรรมชาติ แ ละแสงประดิ ษ ฐ๑ภ ายใน
อาคารประเภทตําง ๆ กรณีตัวอยํางการออกแบบการใช๎
แสงในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ผลกระทบใน
ด๎านความประหยัด
184432 การปรับปรุงอาคาร
3(2-2-5)
Building Renovation
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอาคารเกําให๎มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช๎ ง านในรู ป แบบใหมํ การแก๎ ไ ข
โครงสร๎ า งอาคารและวั ส ดุ หุ๎ มผิ ว โครงส ร๎ า ง การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นที่การใช๎งานและการเปลี่ยนแปลง
ระบบโครงสร๎าง วงจรชีวิตอาคาร การจัดรูปแบบอาคาร
ใหมํ
184441 วั ฒ นธร รมและ คติ ค ว ามเชื่ อ ล๎ า น น า
3(3-0-6)
Lanna Culture and Belief
ประวัติศาสตร๑ของชุมชนล๎านนาไทย วิถีชีวิต
วั ฒ นธรรมและความเชื่ อ ที่ สํ ง ผลตํ อ การสร๎ า งผลงาน
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ล๎ า น น า แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร

เปลี่ ย นแปลงทางด๎ า นวั ฒ นธรรมกั บ การออกแบบ
สถาปัตยกรรมรํวมสมัย
184442 การอนุ รั ก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรมขั้ น พื้ น ฐาน
3(1-4-4)
Fundamental in Architectural Conservation
ห ลั ก ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ๑
สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งของประเทศ
ไทยและตํ า งประเทศ และการวิ เ คราะห๑ คุ ณ คํ า และ
ความสํ า คั ญ ขององค๑ ป ระกอบตํ า งๆ ศึ ก ษาปั ญ หา
เศรษฐกิจ สั งคม และข๎อ จํา กัด ตํา งๆ ในงานการอนุ รัก ษ๑
สถาปัตยกรรม
184443 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หนํวยกิต
Professional Training
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรม สาขา
สถาปัตยกรรมภายใน ในสํานักงานหรือภาคสนามเพื่อให๎
ได๎สัมผัสกับงานสถาปัตยกรรมภายในที่แท๎จริง
184511
เตรียมวิทยานิพนธ์
3(0-6-3)
Thesis Preparation
เสนอหัวข๎อและโครงรํางวิทยานิพนธ๑ ทบทวน
ทฤษฎี รวบรวมข๎อมูลจากกรณีศึกษา ศึกษาที่ตั้งโครงการ
ผูใ๎ ช๎งาน กฎหมายและเทศบัญญัติ การเตรียมวิทยานิพนธ๑
ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
184512 วิทยานิพนธ์
9 หนํวยกิต
Thesis
ประมวลความรู๎ วิเคราะห๑ความต๎องการพื้นที่
ใช๎สอย ความสัมพันธ๑พื้นที่ใช๎สอย ผังบริเวณ การจัดวาง
แปลน แนวความคิ ดในการออกแบบ การออกแบบ การ
เขี ย นแบบกํ อ สร๎ า ง และการแสดงผลงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
184541 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Practice
กระบวนการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรม
ควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ การ
ปฏิบั ติระหวํา งลูก ค๎าและสถาปนิก ผู๎ออกแบบ กลไกการ
ทํ า งานในสํ า นั ก งานสถาปนิ ก และควบคุ ม งานกํ อ สร๎ า ง
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เอกสารสั ญ ญาการออกแบบ สั ญ ญากํ อ สร๎ า ง สั ญ ญา
บริ ก ารภายในตึ ก ด๎ า นธุ ร กิ จ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข๎อบัญญัติ เทศบัญญัติ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงานสถาปัตยกรรมภายใน
184542 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านสถาปัตยกรรมภายใน
184551 ศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น
ล๎านนา
3(3-0-6)
Arts and Vernacular Architecture of
Lanna
ศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น ในยุ ค
ล๎ า นนา รู ป แบบ และความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งผลงาน
ศิลปกรรมและอิทธิพลที่มีการสืบสานมาถึงงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมรํวมสมัย
184552 ออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์
3(1-4-4)
Exhibition and Museum Design
หลักการ องค๑ประกอบในการจัดนิทรรศการ
และพิพิธภัณฑ๑ เนื้อที่ใช๎สอย รูปทรง แสง สี วัสดุ การสื่อ
ความหมาย เรื่ อ งราว สั ญ ลั ก ษณ๑ และจิ ต วิ ท ยาในการ
ออกแบบพื้ นที่ ก ารจั ด สํว นแสดงนิท รรศการ ปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบนิทรรศการ ทัง้ แบบชั่วคราว และแบบถาวร
185111
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน 1
3(1-4-4)
Basic of Western Music Instrumental
Skills and Ensemble I
ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ส ากลในระดั บ พื้ น ฐาน
เทคนิคการวางนิ้ว โครงสร๎างของเครื่องดนตรี สรีระของ
คอ ปาก การดูแลรักษาอุปกรณ๑เครื่องดนตรี หรือการดูแล
สุขภาพที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตเสียงร๎อง การฟังเสียง ฝึก
โสตทักษะ การเลํนบันไดเสียงเมเจอร๑ บันไดเสียงไมเนอร๑
อาร๑เปจโจ การเลํนแบบฝึกหัด การอํานโน๎ตดนตรีทันทีท่ี

เห็น และการบรรเลงรวมวงดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
ประเภทตําง ๆ
185112
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน 2
3(1-4-4)
Basic of Western Music Instrumental
Skills and Ensemble II
เทคนิ คการวางนิ้ว การผลิตเสียง การออก
เสียงที่ดี ทักษะการอํานโน๎ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การ
เลํน หรือการร๎องให๎ถูกจังหวะ ระดับเสียง การเลํนบันได
เสียงเมเจอร๑ และบันไดเสียงไมเนอร๑ อาร๑เปจโจ การเลํน
แบบฝึกหัด การอํานโน๎ตดนตรีทันทีท่ีเห็น การบรรเลงรวม
วงบทเพลงประเภทตําง ๆ
185113 การอํานโน๎ตสากลและการฝึกโสตประสาท 1
3(2-2-5)
Sight-Singing and Aural Training I
วิธีการร๎อง การอํานโน๎ตสากลระบบย๎ายตั ว
โน๎ตโด ระดับพื้นฐาน การฟังทางเดินคอร๑ดพื้ นฐาน และ
ทักษะการบันทึกโน๎ตดนตรีสากลจากการได๎ยิน
185114
การอํานโน๎ตสากลและการฝึกโสตประสาท 2
3(2-2-5)
Sight-Singing and Aural Training II
วิ ธี ก ารร๎ อ ง การอํ า นโน๎ ต ดนตรี ส ากลระบบ
ย๎ายตัวโน๎ตโดในบันไดเสียงเมเจอร๑ ไมเนอร๑ อยํางน๎อย 2
ชาร๑ป 2 แฟล็ต ทักษะการบันทึกโน๎ตดนตรีสากลจากเสียง
และทํานองที่ได๎ยิน การร๎อง การบันทึกโน๎ตทํานองคูํและ
การย๎ายบันไดเสียงขัน้ พืน้ ฐาน
185115 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic of keyboard Skills
คี ย๑ บ อร๑ ด ระดั บ พื้ น ฐาน การเลํ น บั น ไดเสี ย ง
เมเจอร๑ ไมเนอร๑ อาร๑เปจโจ อยํางน๎อย 2 ชาร๑ป 2 แฟลต
1-2 ชํวงเสียง การเลํนอาร๑เปจโจ 1 ชํวงเสียง การเลํนบท
เพลงอยํางน๎อย 2 บทเพลง
185116
ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3(3-0-6)
Theory of Western Music I
ความหมายของตัวโน๎ต ตัวหยุด เครื่องหมาย
กํากับจังหวะ โครงสร๎างของบันไดเสียงเมเจอร๑ บันไดเสียง
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ไมเนอร๑ โครมาติก โมด ขั้นคูํเสียง โน๎ตประดับตําง ๆ ทรัย
แอด คอร๑ด และการพลิกกลับ
185117
ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0-6)
Theory of Western Music II
ทฤษฎีการประสานเสียง จุดพักประโยคเพลง
แบบตํ า งๆ การใช๎ ค อร๑ ด โดมิ นั น ท๑ เ ซเวนซ๑ ก ารพลิ ก กลั บ
พืน้ ฐานการเขียนประสานเสียง 4 แนว และการใช๎โน๎ตนอก
คอร๑ดแบบตํางๆ
185211
ทฤษฏีการประสานเสียง 1
3(3-0-6)
Theory of Harmony I
การวางเสียงประสาน การวางแนวเสียง การ
ประสานเสี ย งที่ มี ก ารย๎ า ยบั น ไดเสี ย ง การใช๎ ค อร๑ ด รํ ว ม
การใช๎คอร๑ด 7 9 11 และ 13 และการประสานเสียงจุดพัก
ประโยคเพลง
185212 ทฤษฎีการประสานเสียง 2
3(3-0-6)
Theory of Harmony II
การประสานเสียงที่เป็นซีเควนซ๑ การดําเนิน
คอร๑ด การวางคอร๑ด การวิเคราะห๑เสียงประสาน การสร๎าง
แนวทํานองและประสานเสียงโดยใช๎ทั้งบันไดเสียงเมเจอร๑
และไมเนอร๑ และศิลปะการใช๎โครมาติกคอร๑ดรูปแบบตําง ๆ
185221 คีย์บอร์ด 1
3(1-4-4)
Keyboard I
การปฏิบัติคีย๑บอร๑ดระดับพื้นฐาน การวางนิ้ว
การใช๎ข๎อมือและแขน ทําทางการบรรเลง การเลํนอาร๑เปจ
โจ การอํ า นโน๎ ต ดนตรี ทั น ที ท่ี เ ห็ น การเลํ น บั น ไดเสี ย ง
เมเจอร๑ บันไดเสียงไมเนอร๑ อาร๑เปจโจ 1-2 ชํวงเสียง การ
เลํนบทเพลงสมัยตําง ๆ และการแสดงตํอสาธารณชน
185222 คีย์บอร์ด 2
3(1-4-4)
Keyboard II
ฝึ ก การเลํ น เพเดิ ล อาร๑ เ ปจโจ บั น ไดเสี ย ง
เมเจอร๑ บั น ไดเสี ย งไมเนอร๑ อาร๑ เ ปจโจ อยํ า งน๎ อ ย 2
ชํ ว งเสี ย ง การอํ า นโน๎ ต ดนตรี ทั น ที ท่ี เ ห็ น การควบคุ ม
น้ําหนักมือ-นิว้ การเลํนดัง-เบา การเลํนบทเพลงสไตล๑ โพ
ลิโพนี บทเพลงสมัยตําง ๆ และการแสดงตํอสาธารณชน

185223

ขับร๎อง 1
3(1-4-4)
Voice I
หลักการใช๎เสียงในการขับร๎องสากลพื้นฐาน
ทําทางการร๎ องเพลง การควบคุ มลมหายใจขณะขับ ร๎อ ง
การผลิตเสียง การออกเสียงพยัญชนะ สระ เสียงควบกล้ํา
ที่ถู ก ต๎ อ ง ขั บ ร๎ อ งบั น ไดเสี ย ง การร๎ อ งซอลเฟจจิ โ อ การ
บํารุงรักษาเสียง และการขับร๎องเพลงขัน้ ต๎น
185224 ขับร๎อง 2
3(1-4-4)
Voice II
หลั ก การใช๎ เ สี ย งในการขั บ ร๎ อ งสากล การ
ควบคุมลมหายใจขณะขับร๎อง การฝึกกระบังลม การผลิต
เสียง การวางตําแหนํงของลิน้ ริมฝีปาก และขากรรไกรให๎
สัมพันธ๑กับการออกเสียง การออกเสียงพยัญชนะ “d” “w”
“v” “m” “ng” “z” “s” และ “th” การขับร๎องบันไดเสียง
เมเจอร๑ และบันไดเสียงไมเนอร๑ การร๎องบทเพลงสมัยตําง ๆ
เป็ น ภาษาอิ ต าเลี ย น ภาษาเยอรมั น หรือ ภาษาอั งกฤษที่
คัดเลือกจากเพลงโอเปรํา
185225 เครื่องสาย 1
3(1-4-4)
String I
วิธีการสี การใช๎คันชัก การตั้งเสียง โครงสร๎าง
ของเครื่ อ งสายสากล การใช๎ การดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ๑
เครื่องสาย การเกิดเสียง การเลํนบันไดเสียง การอํานโน๎ต
ดนตรีทันทีท่เี ห็น การเทียบเสียงให๎เป็นมาตรฐาน และการ
ปฏิบัติบทเพลงในระดับพื้นฐาน
185226 เครื่องสาย 2
3(1-4-4)
String II
การผลิ ต เสี ย ง การตั้ ง เสี ย ง ทั ก ษะการอํ า น
โน๎ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเลํนให๎ถูกจังหวะและระดับ
เสียง ฝึกบันไดเสียงเมเจอร๑ บันไดเสียงไมเนอร๑ อาร๑เปจโจ
การอํ า นโน๎ ต ดนตรี ทั น ที ท่ี เ ห็ น การเที ย บเสี ย งให๎ เ ป็ น
มาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงตําง
185227 กีต๎าร์ 1
3(1-4-4)
Guitar I
เทคนิ ค การใช๎ นิ้ ว แบบตํ า งๆ โครงสร๎ า ง
ของกีต๎าร๑ การดูแลรักษาอุปกรณ๑กีต๎าร๑ การเลํนบันไดเสียง
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การอํ า นโน๎ ต ดนตรี ทั น ที ท่ี เ ห็ น การเที ย บเสี ย งให๎ เ ป็ น
มาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงตํางๆ ในระดับพื้นฐาน
185228 กีต๎าร์ 2
3(1-4-4)
Guitar II
เทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียง ทักษะการ
บรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ๎อน การเลํนให๎ถูก
จังหวะ ระดับเสียง การเลํนบันไดเสียงเมเจอร๑ บันไดเสียง
ไมเนอร๑ อาร๑เปจโจ การเลํนแบบฝึกหัด การอํานโน๎ตดนตรี
ทันทีท่ีเห็น การเทียบเสียงให๎เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติบท
เพลงกีต๎าร๑ประเภทตําง ๆ
185229 เครื่องลมไม๎ 1
3(1-4-4)
Woodwind I
เทคนิ ค การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งลมไม๎ โครงสร๎ า ง
การดูแลรักษาอุปกรณ๑ การเลํนบันไดเสียงเมเจอร๑ บันได
เสียงไมเนอร๑ อาร๑เปจโจ การอํานโน๎ตดนตรีทันทีท่ีเห็น การ
เที ย บเสี ย งให๎ เ ป็ น มาตรฐาน และปฏิ บั ติ บ ทเพลงใน
ระดับพื้นฐาน
185231 เครื่องลมไม๎ 2
3(1-4-4)
Woodwind II
เทคนิ ค การปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งลมไม๎ โครงสร๎ า ง
การดูแลรักษาอุปกรณ๑ การเกิดเสียง ทักษะการบรรเลงใน
อั ต ราจั ง หวะที่ เ ร็ ว ขึ้ น และซั บ ซ๎ อ น การเลํ น บั น ไดเสี ย ง
เมเจอร๑ บันไดเสียงไมเนอร๑ อาร๑เปจโจ การเลํนแบบฝึกหัด
การอํ า นโน๎ ต ดนตรี ทั น ที ท่ี เ ห็ น การเที ย บเสี ย งให๎ เ ป็ น
มาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงประเภทตําง ๆ
185232 เครื่องทองเหลือง 1
3(1-4-4)
Brass I
เ ท ค นิ ค ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ค รื่ อ ง ท อ ง เ ห ลื อ ง
โครงสร๎าง การดูแลรักษาอุปกรณ๑ การผลิตเสียง การเลํน
บันไดเสียงเมเจอร๑ บันไดเสียงไมเนอร๑ อาร๑เปจโจ การเลํน
แบบฝึกหัด การอํานโน๎ตดนตรีทันทีท่ีเห็น การเทียบเสียง
ให๎เป็นมาตรฐาน และปฏิบัติบทเพลงในระดับพื้นฐาน
185233 เครื่องทองเหลือง 2
3(1-4-4)
Brass II
เ ท ค นิ ค ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ค รื่ อ ง ท อ ง เ ห ลื อ ง
โครงสร๎า ง การดู แลรักษาอุ ปกรณ๑ การผลิตเสี ยง ทักษะ

การบรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ๎อน การเลํน
บันไดเสียงเมเจอร๑ บันไดเสียงไมเนอร๑ อาร๑เปจโจ การเลํน
แบบฝึกหัด การเทียบเสียงให๎เป็นมาตรฐาน การอํานโน๎ต
ดนตรีทันทีท่เี ห็น และปฏิบัติบทเพลงประเภทตําง ๆ
185234 เครื่องกระทบ 1
3(1-4-4)
Percussion I
เทคนิค การปฏิบั ติ เครื่ องกระทบ โครงสร๎ า ง
การดูแลรักษาอุปกรณ๑ การผลิตเสียง การเลํนบันไดเสียง
การเลํนแบบฝึกหัด การอํานโน๎ต ดนตรีทันทีท่ี เห็น การ
เที ย บเสี ย งให๎ เ ป็ น มาตรฐาน และปฏิ บั ติ บ ทเพลงใน
ระดับพื้นฐาน
185235 เครื่องกระทบ 2
3(1-4-4)
Percussion II
โครงสร๎าง การดูแลรักษาอุปกรณ๑ การผลิต
เสียง เทคนิคการควบคุมไม๎ตี ทักษะการบรรเลงในอัตรา
จังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ๎อน การเลํนบันไดเสียง การเลํ น
แบบฝึกหัด การอํา นโน๎ตดนตรีทันทีท่ี เห็น และปฏิบัติบ ท
เพลงประเภทตํางๆ
185241 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 1
3(1-4-4)
Classical Music Ensemble I
พืน้ ฐานการบรรเลงรวมวงโดยใช๎เครื่องดนตรี
ประเภทตํางๆ วงเครื่องสาย วงเครื่องเปุาลมไม๎ วงเครื่อง
เปุ า ทองเหลื อง หรื อ วงเครื่ อ งกระทบ โดยการรวมวงใน
ลั ก ษณะดู เ อ็ ต ทรี โ อ วงควอเท็ ต หรื อ แบบอื่ น ๆ การ
บรรเลงโดยการใช๎ บทเพลงคลาสสิก และการแสดงตํ อ
สาธารณชน
185242 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 2 3(1-4-4)
Classical Music Ensemble II
การบรรเลงรวมวงโดยใช๎เครื่องดนตรีประเภท
ตํางๆ วงเครื่องเปุาลมไม๎ วงเครื่องเปุาทองเหลือง หรือวง
เครื่องกระทบ การรวมวงในลักษณะดูโอ ทรีโอ วงควอเท็ต
หรือแบบอื่นๆ การบรรเลงการรวมวงโดยการใช๎บทเพลง
คลาสสิกประเภทตํางๆ การเลํนแบบฝึกหัด การเลํนอยําง
พร๎อมเพรียง และการแสดงตํอสาธารณชน
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185243

การรวมวงดนตรีแจ๏สและบูลส์ 1 3(1-4-4)
Jazz and Blues Music Ensemble I
การบรรเลงรวมวงแจ๏สและบูลส๑โดยการใช๎บท
เพลงระดับพื้นฐาน วิธีการบรรเลงคีตปฎิภาณ โครงสร๎าง
และรู ป แบบของดนตรี แ จ๏ ส และบู ล ส๑ งานเพลงที่ สํ า คั ญ
การเลํนแบบฝึกหั ด การเลํน อยํางพร๎อมเพรีย ง และการ
แสดงตํอสาธารณชน
185244 การรวมวงดนตรีแจ๏สและบูลส์ 2 3(1-4-4)
Jazz and Blues Music Ensemble II
การบรรเลงรวมวงแจ๏สและบูลส๑ โครงสร๎าง
และรู ป แบบของดนตรี แ จ๏ ส และบู ล ส๑ งานเพลงแจ๏ ส
และบูล ส๑ ท่ีสํ า คัญ โดยการใช๎ บ ทเพลงระดั บ ที่มี จั งหวะที่
ซับซ๎อน การเลํนแบบฝึกหัด การบรรเลงคีตปฎิภาณ การ
เลํนอยํางพร๎อมเพรียง และการแสดงตํอสาธารณชน
185245 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 1 3(1-4-4)
Popular Music Ensemble I
การบรรเลงรวมวงดนตรีสมัยนิยมโดยการใช๎
บทเพลงสมัย นิย มระดั บพื้ นฐาน โครงสร๎ าง รู ปแบบของ
งานเพลงสมัยนิยมที่สําคัญ การเลํนแบบฝึกหัด การเลํ น
อยํางพร๎อมเพรียง และการแสดงตํอสาธารณชน
185246 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 2 3(1-4-4)
Popular Music Ensemble II
การบรรเลงรวมวงดนตรีสมัยนิยมโดยการใช๎
บทเพลงสมั ย นิ ย มที่ มี จั ง หวะซั บ ซ๎ อ น โครงสร๎ า งและ
รูปแบบของงานเพลงสมัยนิยมที่สําคัญ การเลํนแบบฝึกหัด
การเลํนอยํางพร๎อมเพรียง และการแสดงตํอสาธารณชน
185247 การรวมวงดนตรีลูกทุํง 1 3(1-4-4)
Country Music Ensemble I
การรวมวงดนตรี ลู ก ทุํ ง โดยการใช๎ บ ทเพลง
ลูกทุงํ ระดับพื้นฐาน มีการใช๎เครื่องดนตรีสากลหลากหลาย
ชนิ ด ในลั ก ษณะวงดนตรี ค อมโบ และการแสดงตํ อ
สาธารณชน
185248 การรวมวงดนตรีลูกทุํง 2 3(1-4-4)
Country Music Ensemble II
การรวมวงดนตรี ลู ก ทุํ ง โดยการใช๎ บ ทเพลง
ลู ก ทุํ ง ที่ มี จั ง หวะซั บ ซ๎ อ น มี ก ารใช๎ เ ครื่ อ งดนตรี ส ากล

หลากหลายชนิ ด ในลั ก ษณะวงดนตรี ค อมโบ และการ
แสดงตํอสาธารณชน
185249 การรวมวงขับร๎องประสานเสียง 1
3(1-4-4)
Choral Ensemble I
การขั บ ร๎ อ งประสานเสี ย งระดั บ พื้ น ฐาน บท
เพลงสําหรับวงประสานเสียงที่สําคัญ โครงสร๎าง รูปแบบ
ของบทเพลงขับร๎องประสานเสียง การขับร๎องแบบฝึกหัด
การขั บ ร๎ อ งอยํ า งพร๎ อ มเพรี ย ง แล ะการแส ด งตํ อ
สาธารณชน
185251
การรวมวงขับร๎องประสานเสียง 2 3(1-4-4)
Choral Ensemble II
การขั บ ร๎ อ งประสานเสีย งโดยใช๎จั ง หวะและ
ระดับเสียงที่ซับซ๎อน บทเพลง โครงสร๎าง รูปแบบของบท
เพลงขับร๎องประสานเสียง การขับร๎องแบบฝึกหัด การขับ
ร๎องอยํางพร๎อมเพรียง และการแสดงตํอสาธารณชน
185311 การแตํงทานองสอดประสาน 3(3-0-6)
Counterpoint
การเขียนการสอดทํานองดนตรีระบบอิงโมด
อิง กุญ แจเสีย ง การแตํ ง ทํา นองเดี ยว และการเขีย นแนว
เสียงแบบแยกประเภทตําง ๆ
185312 ประวัตแิ ละวรรณกรรมดนตรีสากล 3(3-0-6)
Western Music History and Literature
ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลตั้งแตํ
สมั ย กลางจนถึง ปั จ จุบั น พัฒ นาการของเครื่ อ งดนตรี ท่ี
สําคั ญ วงดนตรี บทเพลงที่สํา คัญ ชีว ประวัติ นักดนตรี
และคีตกวีตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน
185313 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีสากล
3(3-0-6)
Form and Analysis of Western Music
องค๑ ประกอบ รูปแบบ การวิ เคราะห๑ทํา นอง
จังหวะ เสียงประสาน เสียง ประโยคเพลง และโครงสร๎าง
พื้นฐานของบทเพลงระบบอิ งกุญ แจเสีย งประเภทตํา ง ๆ
รู ป แบบโพลี โ ฟนิ ก โฮโมโฟนิ ก ตั้ ง แตํ ส มั ย เรอเนสซองส๑
จนถึง สมัยศตวรรษที่ 20
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185321

คีย์บอร์ด 3
3(1-4-4)
Keyboard III
ทัก ษะการเลํน คี ย๑ บอร๑ ด การเลํน อาร๑เ ปจโจ
การเลํนบันไดเสียงเมเจอร๑ บันไดเสียงไมเนอร๑ อยํางน๎อย 3
ชํวงเสียง การใช๎ข๎อมือ แขน นิ้ว การอํานโน๎ตดนตรีทันทีท่ี
เห็ น การควบคุ ม น้ํ า หนั ก มื อ -นิ้ ว การเลํ น ดั ง -เบา การ
ตีค วามหมายของเพลง อารมณ๑ เ พลง การเลํ น บทเพลง
สมัยตํางๆ การบรรเลงคีย๑บอร๑ดประกอบเครื่องดนตรีอื่นๆ
และการแสดงตํอสาธารณชน
185322 คีย์บอร์ด 4
3(1-4-4)
Keyboard IV
เทคนิคการเลํนย๎ายบัน ไดเสียง การเลํนอาร๑
เปจโจ การเลํนบันไดเสียงเมเจอร๑ บันไดเสียงไมเนอร๑ อาร๑
เปจโจ อยํางน๎อย 4 ชํวงเสียง การใช๎ข๎อมือ แขน นิ้ว การ
อํานโน๎ตดนตรีทันทีท่ีเห็น การควบคุมน้ําหนักมือ -นิ้ว การ
เลํนดัง-เบา การตีความหมายของเพลง อารมณ๑เพลง การ
เลํนบทเพลงสไตล๑โพลิโฟนี บทเพลงสมัยตําง ๆ การแสดง
เดี่ ย ว การบรรเลงคี ย๑ บอร๑ ดคลอเสี ย งเครื่อ งดนตรีอื่ น ๆ
และการแสดงตํอสาธารณชน
185323 ขับร๎อง 3
3(1-4-4)
Voice III
หลักการใช๎เสียงให๎ถูกต๎องกับตําแหนํงระดับ
เสี ย ง การควบคุ ม ลมหายใจขณะขั บ ร๎ อ ง การผลิ ต เสี ย ง
การขับร๎องขั้นคูํ การขับร๎องจังหวะที่ซับซ๎อน การออกเสียง
พยัญชนะ สระที่ถูกต๎องประเภทของเสียงร๎อง การขับร๎อง
บันไดเสียงเมเจอร๑ บันไดเสียงไมเนอร๑ การตีความหมาย
ของบทเพลง อารมณ๑เพลง ขับร๎องบทเพลงสมัยตํางๆ เป็น
ภาษาอิ ต าเลี ย น ภาษาเยอรมั น หรื อ ภาษาอั ง กฤษที่
คัดเลือกจากเพลงโอเปรํา การขับร๎องเดี่ยวประกอบเปียโน
และการแสดงตํอสาธารณชน
185324 ขับร๎อง 4
3(1-4-4)
Voice IV
การควบคุมลมหายใจ การผลิตเสียง การใช๎
โน๎ ต นอกประสานเสี ย ง การขั บ ร๎ อ งจั ง หวะที่ เ ร็ ว ขึ้น และ
ซับซ๎อน การขับร๎องเพลงแบบเชสท๑โทน และเฮดโทน การ
ขับร๎องเพลงภาษาอิตาเลียน ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษที่

คั ด เลื อ กจากเพลงโอเปรํ า การตี ค วามหมายบทเพลง
ความแตกตํางของบทเพลงในแตํละสมัย การขับร๎องเดี่ยว
ขับร๎องกลุํมประกอบเปียโน และการแสดงตํอสาธารณชน
185325 เครื่องสาย 3
3(1-4-4)
String III
โครงสร๎ า ง รู ป แบบของบทเพลงสํ า หรั บ
เครื่องสายสากล การตีความบทเพลงการผลิตเสียง ทักษะ
การอํานโน๎ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ๎อน การเลํน
ให๎ ถู ก จั ง หวะ และระดั บ เสี ย ง บั น ไดเสี ย งเมเจอร๑ บั น ได
เสียงไมเนอร๑ อาร๑เปจโจ บันไดเสียงโครมาติก การอํานโน๎ต
ดนตรีทันทีท่ีเห็น การบรรเลงประกอบเปียโน การรวมวง
เครื่องสาย และการแสดงตํอสาธารณชน
185326 เครื่องสาย 4
3(1-4-4)
String IV
การผลิต เสียง ความแมํน ยํา ทักษะการอํา น
โน๎ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเลํนให๎ถูกจังหวะและระดับ
เสียง การเลํนบันไดเสียงเมเจอร๑ บันไดเสียงไมเนอร๑ บันได
เสียงโครมาติก อาร๑เปจโจ การอํานโน๎ตดนตรีทันทีท่ีเห็น
การตีค วามหมายของบทเพลง อารมณ๑ เพลง ปฏิบั ติ บ ท
เพลงตําง ๆ การบรรเลงประกอบเปียโน การแสดงเดี่ยว
185327 กีต๎าร์ 3
3(1-4-4)
Guitar III
เทคนิคการวางนิ้วกีต๎าร๑ การผลิตเสียง การ
ตีความหมายของบทเพลง อารมณ๑เพลง ทัก ษะการอํา น
โน๎ ต ในอั ต ราจั ง หวะที่ เ ร็ ว ขึ้ น การเลํ น ให๎ ถู ก จั ง หวะ และ
ระดับเสียง การเลํนบันไดเสียงเมเจอร๑ บันไดเสียงไมเนอร๑
อาร๑เปจโจ การอํานโน๎ตดนตรีทันทีท่ีเห็น การเทียบเสียง
มาตรฐาน ปฏิ บั ติ บ ทเพลงตํ า ง ๆ และการแสดงตํ อ
สาธารณชน
185328 กีต๎าร์ 4
3(1-4-4)
Guitar IV
การตีความหมายของบทเพลง อารมณ๑เพลง
ทักษะการบรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้นและซับซ๎อน การ
เลํนให๎ถูก จังหวะ ระดับ เสีย งแมํน ยํา การเลํนบั นไดเสีย ง
เมเจอร๑ บั น ไดเสี ย งไมเนอร๑ อาร๑ เ ปจโจ บั น ไดเสี ย งโคร
มาติก การตีความหมายของบทเพลง อารมณ๑เพลง การ
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เลํนแบบฝึ กหัด การอํานโน๎ตดนตรี ทันที ท่ีเห็น ปฏิ บัติบ ท
เพลงตํา ง ๆ การแสดงเดี่ยว การรวมวงกีต๎าร๑ การเทีย บ
เสียงมาตรฐาน และการแสดงตํอสาธารณชน
185329 เครื่องลมไม๎ 3
3(1-4-4)
Woodwind III
เทคนิคการวางนิ้วเครื่องลมไม๎ การผลิตเสียง
การตี ความหมายของบทเพลง อารมณ๑เพลง ทักษะการ
อํานโน๎ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเลํนบันไดเสียงเมเจอร๑
บันไดเสียงไมเนอร๑ อาร๑เปจโจ การอํานโน๎ตดนตรีทันที ท่ี
เห็น การเทียบเสียงมาตรฐาน การปฏิบัติบทเพลงตําง ๆ
และการแสดงตํอสาธารณชน
185331 เครื่องลมไม๎ 4
3(1-4-4)
Woodwind IV
การปฏิ บั ติ เทคนิ ค การวางนิ้ ว เครื่ อ งลมไม๎
การตีความหมายของบทเพลง อารมณ๑เพลง การวางนิ้ว
โครงสร๎าง การดูแลรักษาอุปกรณ๑ การเกิดเสียง การเลํน
ให๎ถูกจังหวะ และระดับเสีย งแมํนยํา การเลํนบันไดเสีย ง
เมเจอร๑ บั น ไดเสี ย งไมเนอร๑ อาร๑ เ ปจโจ บั น ไดเสี ย งโคร
มาติ ก ฝึ กแบบฝึก หั ด ฝึก การอํ า นโน๎ ตดนตรีทั น ทีท่ี เ ห็ น
การเทียบเสียงมาตรฐาน การแสดงเดี่ยว การรวมวงเครื่อง
ลมไม๎ ปฏิบัติบทเพลงตําง ๆ และการแสดงตํอสาธารณชน
185332 เครื่องทองเหลือง 3
3(1-4-4)
Brass III
เทคนิคการวางนิ้วเครื่องทองเหลือง การผลิต
เสี ย ง การบั ง คั บ ลมหายใจขณะเปุ า ผํ า นกํ า พวด การ
ตีความหมายของบทเพลง อารมณ๑เพลง ทัก ษะการอํา น
โน๎ ต ในอัต ราจั ง หวะที่ เ ร็ วขึ้น การเลํ น บั นไดเสี ย งเมเจอร๑
บันไดเสียงไมเนอร๑ บันไดเสียงโครมาติก อาร๑เปจโจ การ
อํานโน๎ตดนตรีทันทีท่ีเห็น การเทียบเสียงมาตรฐาน ปฏิบัติ
บทเพลงตํางๆ และการแสดงตํอสาธารณชน
185333 เครื่องทองเหลือง 4
3(1-4-4)
Brass IV
เทคนิคการผลิตเสียง การตีความหมายของ
บทเพลง อารมณ๑เพลงทักษะการบรรเลงในอัตราจังหวะที่
เร็วขึ้นและซับซ๎อน การเลํนให๎ถูกจังหวะ ระดับเสียงแมํนยํา
บันไดเสียงเมเจอร๑ บันไดเสียงไมเนอร๑ บันไดเสียงโครมาติก

อาร๑เปจโจ การเลํนแบบฝึกหัด การอํานโน๎ตดนตรีทันทีท่ี
เห็น การเทียบเสียงมาตรฐาน การแสดงเดี่ยว การรวมวง
เครื่องทองเหลือง และการแสดงตํอสาธารณชน
185334 เครื่องกระทบ 3
3(1-4-4)
Percussion III
เทคนิ ค การบรรเลงเครื่ อ งกระทบ การผลิ ต
เสียง การตีความหมายของบทเพลง อารมณ๑เพลง ทักษะ
การอํานโน๎ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเลํนให๎ถูกจังหวะ
และระดับเสียง การเลํนบันไดเสียงเมเจอร๑ บันไดเสียงไม
เนอร๑ บันไดเสียงโครมาติก อาร๑เปจโจ การอํานโน๎ตดนตรี
ทันทีที่เห็น การเทียบเสียงมาตรฐาน ปฏิบัติบทเพลงตําง ๆ
และการแสดงตํอสาธารณชน
185335 เครื่องกระทบ 4
3(1-4-4)
Percussion IV
การผลิตเสียง การตีความหมายของบทเพลง
อารมณ๑เ พลง ทัก ษะการบรรเลงในอั ตราจัง หวะที่เร็ วขึ้ น
และซับซ๎อน การเลํนให๎ถูกจังหวะ ระดับเสียงแมํนยํา การ
เลํนบันไดเสียงประเภทตําง ๆ การเลํนแบบฝึกหัด การอําน
โน๎ตดนตรีทันทีท่เี ห็น ปฏิบัติบทเพลงตําง ๆ การเทียบเสียง
มาตรฐาน การแสดงเดี่ยว การรวมวงเครื่องกระทบและ
การแสดงตํอสาธารณชน
185341 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 3
3(1-4-4)
Classical Music Ensemble III
การบรรเลงรวมวงดนตรี ค ลาสสิ ก โดยใช๎
เครื่องดนตรีประเภทตํางๆ วงเครื่องเปุาลมไม๎ เครื่องเปุา
ทองเหลื อ ง หรื อ วงเครื่ อ งกระทบ โดยการรวมวงใน
ลักษณะดูโอ ทรีโอ วงควอเท็ต การรวมวงลักษณะตํางๆ
การบรรเลงรวมวงโดยการใช๎บทเพลงคลาสสิกที่มีอัตรา
จังหวะซับซ๎อนประเภทตํางๆ การเลํนแบบฝึกหัด การเลํน
อยํางพร๎อมเพรียง และการแสดงตํอสาธารณชน
185342 การรวมวงดนตรีคลาสสิก 4
3(1-4-4)
Classical Music Ensemble IV
การบรรเลงรวมวงดนตรี ค ลาสสิ ก โดยใช๎
เครื่องดนตรีประเภทตํางๆ วงเครื่องเปุาลมไม๎ เครื่องเปุา
ทองเหลื อ ง หรื อ วงเครื่ อ งกระทบ โดยการรวมวงใน
ลักษณะ ดูโอ ทรีโอวงควอเท็ต การรวมวงลักษณะตํางๆ
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การบรรเลงรวมวงโดยการใช๎บทเพลงคลาสสิกที่มีอัตรา
จั ง หวะซั บ ซ๎ อ นประเภทตํ า งๆ การตี ค วามหมายของบท
เพลง การเลํนแบบฝึกหัด การเลํนอยํางพร๎อมเพรียง และ
การแสดงตํอสาธารณชน
185343 การรวมวงดนตรีแจ๏สและบูลส์ 3 3(1-4-4)
Jazz and Blues Music Ensemble III
เทคนิค การบรรเลงคี ตปฎิภาณ การบรรเลง
รวมวงดนตรีแ จ๏สและบูลส๑โ ดยการใช๎บทเพลงที่มี จังหวะ
ซับซ๎อน บทเพลงแจ๏สและบูลส๑ท่ีสําคัญ การผสมวงดนตรี
แจ๏ ส การเลํ น แบบฝึ ก หั ด การเลํ น อยํ า งพร๎ อ มเพรี ย ง
โครงสร๎าง รูปแบบของเพลงแจ๏สและบูลส๑ และการแสดง
ตํอสาธารณชน
185344 การรวมวงดนตรีแจ๏สและบูลส์ 4 3(1-4-4)
Jazz and Blues Music Ensemble IV
เทคนิ ค การบรรเลงที่ มี เ สี ย งประสานและ
คีตปฎิภาณที่ซับซ๎อนมากขึ้น การบรรเลงรวมวงดนตรีแจ๏ส
และบูล ส๑โดยการใช๎บ ทเพลงที่มีจัง หวะซับ ซ๎อน บทเพลง
แจ๏ ส และบู ล ส๑ ท่ี สํ า คั ญ การผสมวงดนตรี แ จ๏ ส การเลํ น
แบบฝึกหัด การเลํนอยํางพร๎อมเพรียง โครงสร๎าง รูปแบบ
ของเพลงแจ๏ ส และบู ล ส๑ การตี ค วามหมายของบทเพลง
และการแสดงตํอสาธารณชน
185345 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 3 3(1-4-4)
Popular Music Ensemble III
การบรรเลงรวมวงสมั ย นิ ย มโดยการใช๎ บ ท
เพลงที่มี จัง หวะซับซ๎ อน บทเพลงสมัยนิ ยมที่ สํา คัญ การ
ผสมวงดนตรีสมัยนิยม การใช๎อุปกรณ๑เครื่องเสียง การเลํน
แบบฝึกหัด การเลํนอยํางพร๎อมเพรียง โครงสร๎าง รูปแบบ
ของเพลงสมัยนิยม และการแสดงตํอสาธารณชน
185346 การรวมวงดนตรีสมัยนิยม 4 3(1-4-4)
Popular Music Ensemble IV
การบรรเลงรวมวงสมั ย นิ ย มโดยการใช๎ บ ท
เพลงที่มีจังหวะซับซ๎อนมากขึ้น บทเพลงไทยสมัยนิยมและ
ตํางประเทศที่สําคัญ การผสมวงดนตรีสมัยนิยม การเลํน
แบบฝึกหัด การเลํนอยํางพร๎อมเพรียง โครงสร๎าง รูปแบบ
ของเพลงสมัยนิยม การตีความหมายของบทเพลงและการ
แสดงตํอสาธารณชน

185347

การรวมวงดนตรีลูกทุํง 3 3(1-4-4)
Country Music Ensemble III
การรวมวงดนตรี ลู ก ทุํ ง โดยการใช๎ บ ทเพลง
ลู ก ทุํ ง ที่ มี จั ง หวะซั บ ซ๎ อ น มี ก ารใช๎ เ ครื่ อ งดนตรี ส ากล
หลากหลายชนิ ด ในลัก ษณะวงดนตรีค อมโบ โครงสร๎า ง
รูปแบบของเพลงลูกทุงํ และการแสดงตํอสาธารณชน
185348 การรวมวงดนตรีลูกทุํง 4 3(1-4-4)
Country Music Ensemble IV
การรวมวงดนตรี ลู ก ทุํ ง โดยการใช๎ บ ทเพลง
ลูกทุงํ ที่มีจังหวะซับซ๎อนมากขึ้น มีการใช๎เครื่องดนตรีสากล
หลากหลายชนิ ด ในลั ก ษณะวงดนตรี ค อมโบ การ
ตีความหมายอารมณ๑เพลง และการแสดงตํอสาธารณชน
185349 การรวมวงขับร๎องประสานเสียง 3 3(1-4-4)
Choral Ensemble III
การรวมวงประสานเสียงโดยการใช๎บทเพลงที่
มีจังหวะซับซ๎อน รูปแบบการผสมวงขับร๎องประสานเสียง
การเตรียมการแสดงการขับร๎องประสานเสียง การเดินเข๎า
สูํเวทีการแสดง การร๎องแบบฝึกหัด การร๎องอยํางพร๎อม
เพรียง การขับร๎องประสานเสียงรํวมกับเครื่องดนตรีสากล
วงด น ต รี ส ากล ประเภ ทตํ า ง ๆ แล ะการแ ส ด งตํ อ
สาธารณชน
185351 การรวมวงขับร๎องประสานเสียง 4 3(1-4-4)
Choral Ensemble IV
การรวมวงประสานเสียงบทเพลงที่ มีจังหวะ
และระดั บ เสี ยงซั บ ซ๎อ นมากขึ้ น บทเพลงขับ ร๎ อ งประสาน
เสียงที่สําคัญ การตีความหมาย อารมณ๑ของเพลง รูปแบบ
การผสมวงขั บ ร๎ อ งประสานเสี ย ง การเดิ น เข๎ า สูํ เ วที ก าร
แสดง การร๎องแบบฝึกหัด โครงสร๎าง รูปแบบของเพลงขับ
ร๎องประสานเสียง การร๎องอยํางพร๎อมเพรียง การขับร๎อง
ประสานเสี ยงรํ วมกับ เครื่อ งดนตรี สากล วงดนตรี สากล
ประเภทตําง ๆ และการแสดงตํอสาธารณชน
185361 ดนตรีเอเชีย
(3-0-6)
Asian Music
รูปแบบดนตรีของประเทศและท๎องถิ่นตําง ๆ
ในภาคพื้ น เอเชี ย ความคล๎ า ยคลึ ง ความแตกตํ า ง การ
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แพรํกระจาย การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีระหวําง
ประเทศในกลุํมเอเชียด๎วยกัน
185362 ทฤษฎีดนตรีแจ๏ส
3(3-0-6)
Theory of Jazz
ทฤษฎีเสียงประสานดนตรีแจ๏ส สําเนียงเพลง
แจ๏ ส ที่ เ ป็ น ไมเนอร๑ เมเจอร๑ โมด บั น ไดเสี ย งแบบแจ๏ ส
ลักษณะการเขียนคอร๑ด คอร๑ดทดแทน การเคลื่อนที่ของ
คอร๑ด และการวิเคราะห๑บทเพลงแจ๏ส
185371 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาหรับดนตรีสากล
3(2-2-5)
Computer Technology for Western Music
การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในงาน
ดนตรีสากล การบันทึกโน๎ตเพลง การบรรเลงบทเพลงด๎วย
เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่องมือและอุปกรณ๑ท่ีจํ าเป็น การ
สร๎ า งสรรค๑ ผ ลงานดนตรี ส ากลด๎ ว ยคอมพิ ว เตอร๑ การ
สื บ ค๎ น ข๎ อ มู ล ท า ง ด น ต รี ส า ก ล แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น๑ จ า ก
คอมพิวเตอร๑ท่เี กี่ยวข๎องกับงานดนตรีสากล
185381 ทักษะเครื่องดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Musical Instruments Skills
เลือกปฏิบัติครื่ องดนตรีสากล 1 ชนิ ดที่ไมํใ ชํ
เครื่ องดนตรี ชนิ ดเดีย วกั บกลุํมรายวิชาการปฏิ บัติ เครื่อ ง
ดนตรี ส ากล โดยฝึ ก เทคนิ ค การวางนิ้ ว โครงสร๎ า งของ
เครื่ อ งดนตรี หรื อ สรี ระของคอ ปาก การดูแ ลสุ ข ภาพที่
เกี่ยวข๎องกับการผลิตเสียงร๎องหรือการดูแลรักษาอุปกรณ๑
เครื่องดนตรี การเลํนบันไดเสียง การอํานโน๎ตดนตรีทันทีท่ี
เห็น และการเลํนบทเพลงประเภทตําง ๆ
185382 การขับร๎องประสานเสียง
3(2-2-5)
Chorus
ประวัติ วิวัฒนาการของการขับร๎องประสาน
เสียง เทคนิค ทฤษฏีดนตรีสากลที่เกี่ยวข๎องกับการขับร๎อง
ประสานเสียง การอํานวยเพลงคณะนักร๎องประสานเสียง
การอํานออกเสียงโน๎ตสากลระบบการย๎ายโด การขับร๎อง
ประสานเสี ย งตามบทเพลงที่ กํ า หนด และการแสดงตํ อ
สาธารณชน

185383

การฟังและความเข๎าใจดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music Listening and Understanding
องค๑ประกอบ ประวัติ วิวัฒนาการของดนตรี
สากล ลั กษณะ และแนวของ ดนตรีสากล ประวัติคีตกวี
วรรณกรรมดนตรีสากลที่สําคัญ สุนทรียศาสตร๑ของดนตรี
สากลทางด๎าน ความงาม ความไพเราะ และการฟังแนว
เพลง ลักษณะดนตรีสากลในแตํละยุคสมัย
185384 การอานวยเพลง
3(2-2-5)
Conducting
ประวั ติการอํา นวยเพลงสําหรับวงดนตรี วง
ขับร๎องประสานเสียง ฝึกการตีความบทเพลง การอํานวย
เพลงในรูปแบบตํางๆ โดยการใช๎มือ และการใช๎ไม๎บาตอง
การฝึกอํานวยเพลงจังหวะที่ชัดเจน สม่ําเสมอ แมํนยํา การ
เริ่ม การหยุดจังหวะ จิตวิทยาที่ควรรู๎เพื่อใช๎ในการควบคุม
วงขณะฝึกซ๎อม และการแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหวํางการ
ฝึกซ๎อม
185385 วงโยธวาทิต
3(2-2-5)
Marching Band
วิวัฒนาการของวงโยธวาทิต เทคนิค การผสม
วงเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต หน๎าที่ของเครื่องดนตรีในแตํละ
ชนิด บทเพลงสําหรับพิธีการ การอํานวยเพลงวงโยธวาทิต
ฝึกการจัดรูปแบบของวงในลักษณะตําง ๆ
185411
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ประเภท รู ป แบบ ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ด๎ า น
ดนตรี ส ากล การทํ า สาระสั ง เขป การออกแบบงานวิ จั ย
การเขี ยนรายงานการวิจั ย การศึกษางานวิ จัยทางดนตรี
สากลที่ ไ ด๎รับ การยกยํ อ งวํ าเป็ น งานวิ จั ย ที่ ส มบู ร ณ๑ และ
วิธีการศึกษางานภาคสนาม
185412 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านดนตรีสากล
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185461

ดุริยางคสถาปัตยกรรมและอุโฆษวิทยา
3(3-0-6)
Musical Architecture and Acoustics
การออกแบบ การจัดพื้นที่วํางภายในอาคาร
ห๎ อ ง เ พื่ อ ใ ช๎ ใ น ก า ร แ ส ด ง ด น ต รี ป ร ะ เ ภ ท ตํ า ง ๆ
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งโครงสร๎ า งอาคาร ห๎ อ งกั บ ระบบ
เสียงดนตรีภายใน และกลางแจ๎ง คุณสมบัติของเสียงที่เกิด
จากเครื่ อ งดนตรี ใ นแงํ ฟิ สิ ก ส๑ การรั บ ฟั ง เสี ย งดนตรี ข อง
มนุษย๑ การวัดเสียง และการตั้งเสียงบันไดเสียงที่ทําให๎เกิด
สําเนียงดนตรีของชาติตําง ๆ
185462 ดนตรีบาบัด
3(3-0-6)
Music Therapy
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ด น ต รี บํ า บั ด ป ร ะ วั ติ
วิวัฒนาการของดนตรีบํา บัดในประเทศไทยและประเทศ
ตะวัน ตก องค๑ป ระกอบของดนตรีบํ าบั ด จิ ตวิ ท ยาดนตรี
และประเภทของดนตรี เ พื่ อ ใช๎ ใ นการบํ า บั ด ผู๎ ท่ี บ กพรํ อ ง
ทางด๎านรํางกายและจิตใจ
185471 วิศวกรรมระบบเสียงและการบันทึกเสียง
3(2-2-5)
Audio System and Sound Recording
Engineering
ระบบเสี ย ง รู ป แบบของสั ญ ญาน เสี ย ง
อุ ป กรณ๑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ ระบบซี เ ควนเซอร๑ ซาวน๑ โ มดุ ล
เครื่ อ งแซมปลิ ง ซิ น ธิ ไ ซเซอร๑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ อ อร๑ แ กน
กลองไฟฟูา อุปกรณ๑ไฟฟูาที่ใช๎ในการสร๎างเสียงและแปลง
เสียงจากเครื่องดนตรีสากล การบันทึกเสียงในระบบดิจิทัล
เครื่องควบคุมเสียง การตัดตํอเสียง การวางตําแหนํงของ
ไมโครโฟน และเทคนิคการผสมเสียง
185472 การจัดการงานดนตรีสากล
3(3-0-6)
Western Music Management
แนวคิดทางด๎านการจัดการในสถาบันดนตรี
ตําง ๆ การจัดการแสดงดนตรีสากลประเภทตําง ๆ การ
บริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ดนตรี ส ากล การขาย การโฆษณา
การประชาสัมพันธ๑ , กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจดนตรี
และการติดตํอประสานงาน

185473

การซํอมเครื่องดนตรีสากล
3(2-2-5)
Repair of Western Music Instruments
กลไกของเครื่ องดนตรี สากลประเภทตํ าง ๆ
การซํอมบํารุง การปรับแตํงเสียง การดูแลรักษา การทํา
ความสะอาด และการปรั บ เปลี่ ย นชิ้ น สํ ว นเครื่ อ งดนตรี
สากล
185481 การประพันธ์และการเรียบเรียงดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music Composition and
Arrangement
การประพันธ๑ดนตรีสากล เทคนิค โครงสร๎าง
งานประพันธ๑ชนิดตํางๆ โดยอาศัยแนวการประพันธ๑ของคีต
กวีท่ีมีชื่อเสียงของโลกเป็นแบบอยําง การเรียบเรียงเสียง
ประสานสําหรับวงออร๑เคสตรา วงโยวาทิต วงเชมเบอร๑ วง
ขับร๎องประสานเสียง การเรียบเรียงสําหรับวงดนตรีสากล
ประเภทตํางๆ เทคนิคการผสมเสียงเครื่องดนตรีสากลแตํ
ละชนิด การผสมเสียงเป็นกลุํมตํางๆ การเรียบเรียงเพลง
จากทํานองเพลง และการใช๎คอมพิวเตอร๑หรือการแสดง
ด๎วยดนตรีจริงในการนําเสนอผลงาน
185482 การแสดงดนตรีสากล
3(1-4-4)
Western Music Recital
การเสนอผลงานการแสดงดนตรีสากลเครื่อง
เอก ผลงานการประพันธ๑เพลง หรือการเรียบเรียงดนตรี
สากล นําเสนอผลงานในลักษณะการแสดงเดี่ยว หรือการ
รวมวงด น ต รี ส ากล ป ระเภทตํ าง ๆ แล ะแส ด งตํ อ
สาธารณชน
185483
การปฏิบัติและการรวมวงดนตรีสากล
3(1-4-4)
Western Music Practicum and Ensemble
การปฏิ บั ติ บ ทเพลงเน๎ น เทคนิ ค การบรรเลง
หรื อ การขั บ ร๎ อ ง ความถู ก ต๎ อ ง ความแมํ น ยํ า การ
ตีความหมายของบทเพลง การใช๎จินตนาการในการปฏิบัติ
บทเพลงด๎ว ยตนเอง การเลํ น บัน ไดเสี ยง และอาร๑เ ปจโจ
ครบทุกประเภท การอํานโน๎ตดนตรีทันทีท่ีเห็น การบรรเลง
บทเพลงที่มี จัง หวะและระดั บเสีย งที่ ซับ ซ๎อ น การรวมวง
ประเภทตํางๆ และการแสดงตํอสาธารณชน
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185491

การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การปฏิบัติ เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑และ
ทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ด น ตรี ส ากล ใน สถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐ หนํวยงานภาครัฐหรือเอกชน
185492 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย ในหัวข๎อ
ทางด๎านดนตรีสากล
185493 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ดนตรี ส ากลในฐานะ
พนักงานฝึ กหัดในสถานประกอบการองค๑กรภาครัฐหรื อ
เอกชน
201111
การประมงทั่วไป
3(2-3-6)
General Fishery
การประมงทั่วไปในประเทศและตํางประเทศ
ชลสมบั ติ แ ละการใช๎ ป ระโยชน๑ การจั บ สั ต ว๑ น้ํ า การ
เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา การแปรรูปและการถนอมอาหารจาก
สัตว๑น้ํา การตลาดและการขนสํงสัตว๑น้ํา องค๑การสะพาน
ปลา สหกรณ๑ประมง หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการประมง
นโยบายการประมงและกฎหมายประมงของประเทศและ
ตํางประเทศ
201191
ปฏิบัตงิ านภาคสนาม
1(0-6-3)
Field Work
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านพื้ น ฐานทางด๎ า นการประมง
ความรู๎เบื้องต๎นในการเพาะเลีย้ งสัตว๑น้ํา การเพาะพันธุ๑และ
อนุบาลสัตว๑น้ํา และการจัดการฟาร๑มสัตว๑น้ําเบื้องต๎น
201221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4(3-3-8)
Principles of Aquaculture
หลั ก การเกี่ ย วกั บ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว๑ น้ํ า
ประวัติ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําจืดและ
ชายฝั่ง สภาวะปัจจุบัน เกี่ยวกับการเพาะเลี้ย งสัตว๑น้ําจืด
และสัตว๑น้ําชายฝั่งในประเทศไทย ความรู๎เกี่ยวกั บดิน น้ํา

พันธุ๑ สัต ว๑น้ํ า และอาหารเพื่ อการเลี้ย งสั ตว๑ น้ํา ตลอดจน
ชนิดของสัตว๑น้ําจืดและสัตว๑น้ําชายฝัง่ ที่นิยมเลีย้ ง
201241 สัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังในแหลํงน้า3(2-3-6)
Aquatic Invertebrate
ชี ว วิ ท ยาของสั ต ว๑ ไ มํ มี ก ระดู ก สั น หลั ง ในน้ํ า
การจําแนกหมวดหมูํ การแพรํก ระจายและความสํ าคั ญ
ทางการประมง บทบาทของสั ต ว๑ ไ มํมี ก ระดู กสั น หลั ง ตํ อ
ระบบนิเวศน้ําจืด น้ํากรํอย และน้ําทะเล
201242 มีนวิทยา
3(2-3-6)
Ichthyology
วิชาบังคับกํอน : 243101 ชีววิทยา 1
: 243101 Biology 1
Prerequisite
ชี ว วิ ท ยา สั ณ ฐานวิ ท ย าแล ะกาย วิ ภ าค
สรี ร วิ ท ยา พฤติ ก รรม วิ วั ฒ นาการ ระบบอนุ ก รมวิ ธ าน
และกฎเกณฑ๑ของชื่อวิทยาศาสตร๑ และการกระจายพันธุ๑
ของปลาทะเล และปลาที่ สํ าคั ญ ในเขตเอเชี ยตะวั น ออก
เฉียงใต๎
201323 คุณภาพน้าสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-3-6)
Water Quality for Aquaculture
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางกายภาพ เคมี และชี ว ภาพ
สําหรับการเพาะเลีย้ งสัตว๑น้ํา น้ําที่ใช๎ในการเพาะเลี้ยงสัตว๑
น้ํ า ปั จ จั ย ที่ ทํ า ให๎ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพน้ํ า การ
จัดการคุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลีย้ งสัตว๑น้ํา การให๎อากาศ
การใช๎วัสดุปูน การใช๎ปุ๋ย การปนเปื้อนสารพิษในบํอเลี้ยง
สั ต ว๑ น้ํ า ดิ น ตะกอนและการจั ด การตะกอนก๎ น บํ อ การ
วิเคราะห๑คุณภาพน้ํา มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากฟาร๑ ม
เพาะเลีย้ งสัตว๑น้ํา
201324 โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3(2-3-6)
Aquatic Animal Nutrition
อาหารและสารอาหารตํ อ การเจริ ญ เติ บ โต
และการสืบ พั น ธุ๑ ข องสั ต ว๑ น้ํ า ชี ว เคมี ทางโภชนาการของ
อาหารสัตว๑น้ํา การเนําเสีย การเสื่อมสภาพของสารอาหาร
วัตถุดิบ และการสร๎างสูตรอาหารสัตว๑น้ํา เทคโนโลยีการ
ผลิ ต อาหารสั ต ว๑ น้ํ า เบื้ อ งต๎ น การประเมิ น คุ ณ คํ า ทาง
โภชนาการอาหารสัตว๑น้ํา
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โรคและปรสิตของสัตว์น้า
3(2-3-6)
Diseases and Parasites of Aquatic
Animals
สาเหตุ ข องการเกิ ด โรคและปรสิ ต ลั ก ษณะ
อาการของสัตว๑น้ําที่เกิดโรคและปรสิต ชีวประวัติของโรค
และปรสิต ความสัมพันธ๑ระหวํางโรคและปรสิตกับสัตว๑น้ํา
ผลกระทบที่เกิดจากโรคและปรสิตชนิดตํางๆที่มีตํอสัตว๑น้ํา
ที่นิยมเลีย้ ง การปูองกันกําจัด การรักษาโรคและปรสิตของ
สัตว๑น้ํา
201326 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง 3(2-3-6)
Fishery Biotechnology
หลั ก เท ค โ นโ ล ยี ชี ว ภ าพ เ บื้ อ ง ต๎ น พั น ธุ
วิศวกรรม ชีวสารสนเทศศาสตร๑ เทคโนโลยีชีวภาพในการ
เพาะขยายพัน ธุ๑สาหรํ ายและการเลี้ ยง การเพาะเลี้ยงกุ๎ ง
และปลา การจัดการชุดโครโมโซมของสัตว๑น้ํา การตัดแตํง
พันธุกรรมในสัตว๑น้ําและความปลอดภัยทางชีวภาพ การ
ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ เ ทคนิ ค ทางพั น ธุ ศ าสตร๑ โ มเลกุ ล ในการ
เพาะเลีย้ งสัตว๑น้ํา
201327 การจัดการโรงเพาะฟัก
3(2-3-6)
Hatchery Management
การเลื อกสถานที่ การออกแบบโรงเพาะฟั ก
ระบบน้ํ า และอากาศในโรงเพาะฟั ก บํ อ และอุ ป กรณ๑ ท่ี
จําเป็น การจัดการสุขาภิบาล และการรักษาสิ่งแวดล๎อมใน
โรงเพาะฟัก
201328 การเลี้ยงปลาสวยงาม
3(2–3-6)
Ornamental Fish Culture
ประเภทและชนิ ด ของปลาสวยงาม ความ
ต๎องการของตลาด การเพาะขยายพันธุ๑ปลา การคัดเลือก
ชนิดของพืชที่ใช๎ประดับในการเลี้ยงปลาสวยงาม การจัดตู๎
ปลาสวยงาม การให๎คะแนนตัดสินปลาสวยงาม การตํอตู๎
ปลา การให๎อาหาร และการบรรจุเพื่อสํงออกจําหนําย
201329 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-3-6)
Genetics for Aquaculture
บทบาทของวิ ชาพั น ธุ ศ าสตร๑ ตํ อ การประมง
ลั ก ษณะคุ ณ ภาพและลั ก ษณะปริ ม าณในสั ต ว๑ น้ํ า การ

ปรับ ปรุ งพั นธุ๑ สัต ว๑น้ํ าโดยวิธี การคั ดพั นธุ๑ ระบบการผสม
พัน ธุ๑ เทคนิค การจั ด การชุ ด โครโมโซม และเทคนิ ค พั น ธุ
วิศวกรรม เซลล๑พันธุศาสตร๑ของปลา การจัดการพํอแมํ
พันธุส๑ ัตว๑น้ํา พันธุศาสตร๑ประชากรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว๑
น้ํา
201330 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมด๎าน
ทรัพยากรทางน้า
3(2-3-6)
Aquatic Resources Environmental
Impact Assessment
หลั ก การวิ เ คราะห๑ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล๎ อ ม
เบื้องต๎น กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการวิเคราะห๑
ผลกระทบสิ่ ง แวดล๎ อ ม การวิ เ คราะห๑ ผ ลกระทบจาก
โครงการพั ฒ นา ตํ อ ระบบนิ เ วศน้ํ า จื ด น้ํ า กรํ อ ย ชายฝั่ ง
และระบบนิเวศทางทะเล เครื่ องมือและวิธีการที่ใช๎ในการ
วิ เ คราะห๑ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล๎ อ มด๎ า นทรั พ ยากรทางน้ํ า
มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่ ง แวดล๎ อ ม การติ ด ตาม
ตรวจสอบภายหลังการวิเคราะห๑ผลกระทบ
201331 มลพิษแหลํงน้าและการจัดการแหลํงน้า
3(2-3-6)
Water Pollution and Management
ทฤษฎี แ ละหลั ก ในการอนุ รั ก ษ๑ ท รั พ ยากร
ระบบนิ เ วศและการใช๎ ท รั พ ยากรประมงในแหลํ ง น้ํ า ของ
ประเทศไทย ชนิ ด และแหลํ งกํ า เนิ ด ของมลภาวะทางน้ํ า
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา ความสัมพันธ๑ระหวํางลูกโซํ
อาหารในแหลํงน้ํา ผลของการเกิดยูโทรฟิเคชั่นในแหลํงน้ํา
และการจัดการมลพิษแหลํงน้ําเพื่อการอนุรักษ๑ทรัพยากร
ประมง
201332 อนุกรมวิธานของปลา
3(2-3-6)
Fish Taxonomy
: 201242 มีนวิทยา
วิชาบังคับกํอน
: 201242 Ichthyology
Prerequisite
ระบบอนุ ก รมวิ ธ าน ศั พ ท๑ บั ญ ญั ติ แล ะ
กฎเกณฑ๑ ก ารตั้ ง ชื่ อ การเก็ บ รั ก ษาตั ว อยํ า งปลา วิ ธี
การศึ ก ษาเพื่ อ รวบรวมข๎ อ มู ล ที่ ใ ช๎ ใ นทางอนุ ก รมวิ ธ าน
ลักษณะเดํนของปลาและ การใช๎รูปวิธานในการวิเคราะห๑
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ชนิ ด และจั ด จํ า แนกหลั ก การวาดรู ป ปลา และการเขี ย น
รายงานทางอนุกรมวิธาน
201333 การสํงเสริมการประมง
3(3-0-6)
Fishery Extension
หลัก และแนวทางในการดําเนิ น งานสํงเสริ ม
การประมง ตลอดจนศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาและแนวทางการ
แก๎ไขของงานด๎านการประมง การเพาะเลี้ยง การสื่อสาร
และวิ ธี ก าร แนวทางการมี สํ ว นรํ ว มในการสํ ง เสริ ม การ
ประมง การวางแผนและประเมิ น ผล โครงการสํ ง เสริ ม
หลักการใช๎โสตทัศนูปกรณ๑ในการสํงเสริม
201334 สรีรวิทยาของสัตว์น้า
3(2-3-6)
Physiology of Aquatic Animals
วิชาบังคับกํอน : 201242 มีนวิทยา
: 201242 Ichthyology
Prerequisite
ลั ก ษณะ หน๎ า ที่ แ ละกลไกการทํ า งานของ
ระบบอวัยวะตํางๆ ภายในรํางกายขณะที่ปลายังมีชีวิตอยูํ
การปรั บ ตั ว ของปลาในสภาวะที่ ไ มํ เ หมาะสมเพื่ อ การ
ดํารงชีวิต
201335 เครื่องมือทาการประมง
3(2-3-6)
Fishing Gears
สภาวะการประมงของประเทศไทย เครื่องมือ
ทําการประมงและการจําแนก วิธีการทําประมง
ประสิทธิภาพเครื่องมือทําการประมง
201336 กรรมวิธีแปรรูปสัตว์น้า
3(2-3-6)
Fish Processing
คํ า จํ า กั ด ความ ความสํ า คั ญ ของหลั ก การ
เบื้องต๎นในการยืดอายุการเก็บรักษาสัตว๑น้ํา, กระบวนการ
แปรรูปตํางๆ และเครื่องมือ, อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว๑น้ําที่
มีความสําคัญตํอเศรษฐกิจของประเทศไทย
201341 ชีววิทยาประมง
3(2-3-6)
Fishery Biology
ชี ว วิ ท ยาประชากรของสั ต ว๑ น้ํ า หลั ก การ
พื้ น ฐานของการประมงการทํ า การประมง เทคนิ ค การ
ประเมิ น สัต ว๑ น้ํา ประเมิน สั ตว๑ น้ํ าในด๎ านอายุ การเติ บ โต
การตาย และความอุดมสมบูรณ๑ และผลของการประมงที่
มีตํอประชากรสัตว๑น้ํา

201343

ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการ
ประมง
3(2-3-6)
Information System and Research in
Fishery Science
บทบาทและความสําคัญทางระบบสารสนเทศ
ตํอการประมง การค๎นคว๎าและเก็บรวบรวมข๎อมูลขําวสาร
ความสําคัญของการวิจัย การวางแผน การวิเคราะห๑ข๎อ มูล
การนํ า เสนอผลการวิ จั ย การนํ า ข๎ อ มู ล ขํ า วสาร ความรู๎
และผลการวิจัยไปใช๎ในการประมง
201344 นิเวศวิทยาทางน้า
3(2-3-6)
Aquatic Ecology
องค๑ ป ระกอบของระบบนิ เ วศ การจํ า แนก
ระบบนิเวศ การถํายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของแรํ
ธาตุ หํวงโซํอาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศทางน้ํา
ระบบนิเวศน้ําจืด ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่ แหลํงน้ํา
กรํอย พืน้ ที่ชุํมน้ํา สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้ํา ประชากร
และสั ง คมสิ่ ง มี ชีวิ ต ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลตํ อ การดํ า รงชี วิ ต ของ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา สาเหตุของความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
201392

ฝึกงาน
2(0-6-3)
Training
เพาะพันธุ๑ และอนุบ าลสั ตว๑น้ํ าที่มี คุณคํ าทาง
เศรษฐกิจ การวางแผนการเลี้ยงสัตว๑น้ําแบบตํางๆ เตรียม
บํอเลี้ยงสัตว๑น้ํา วิเคราะห๑คุณภาพน้ํา การให๎อาหาร การ
คัดเลือกและ ดูแลพํอ-แมํพันธุ๑ การผสมเทียม ณ ศูนย๑วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว๑น้ําจืด และชายฝัง่ หรือฟาร๑ม
เอกชน
201445 การจัดการธุรกิจการประมง 3(3-0-6)
Fishery Business Management
แนวคิด เบื้องต๎ นทางธุ รกิจ ธุ รกิจการประมง
ของไทย การเป็ น ผู๎ ป ระกอบการ แผนธุ ร กิ จ การตลาด
สิน ค๎า สั ตว๑ น้ํา หลั กการทํ า บัญ ชีขั้ น พื้น ฐานสํา หรั บ ธุร กิ จ
การประมง ระบบคุ ณ ภาพการผลิ ต สั ต ว๑ น้ํ า ระบบโลจิ
สติ ก ส๑ แ ละการจั ด การหํ ว งโซํ อุ ป ทานสิ น ค๎ า สั ต ว๑ น้ํ า
กฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการทําธุรกิจทางการประมง
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การจัดการทรัพยากรประมง 3(2-3-6)
Fishery Resource Management
พื้นฐานสภาพแวดล๎อมและทรัพยากรประมง
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง หลักการใน
การอนุ รัก ษ๑ ทรั พ ยากรเหลํา นั้ น เปูา หมายในการจั ดการ
ประมง แหลํงทําการประมง หลักการคํานวณผลผลิตและ
สถิ ติ ป ระชากรสั ต ว๑ น้ํ า วิ ธี ว างระเบี ย บและบริ ห ารการ
ประมง ระบบสารสนเทศทางภู มิศ าสตร๑ เ พื่อ การจั ดการ
ประมง และวิธกี ารพัฒนาการประมงของประเทศไทย
201493 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขี ย นรายงาน การนํ าเสนอ การอภิ ป ราย และ การ
ตอบข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านการประมง
201494 การฝึกงานเฉพาะด๎าน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การประมงในสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
201495 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข๎อทางด๎านการประมง
201496 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การประมงในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือ
เอกชน
201498 ปัญหาพิเศษทางการประมง 3(2-3-6)
Special Problem in Fishery
การกํ า หนดหั ว ข๎ อ และวั ต ถุ ป ระสงค๑ ข อง
งานวิ จั ย การสืบ ค๎น ข๎ อมู ล หลัก การวิจั ย เบื้องต๎ น การ
ออกแบบและการวิเคราะห๑ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการ

ประมง การปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย การเก็ บ ข๎ อ มู ล และการ
วิเคราะห๑ขอ๎ มูล จัดทํารายงาน และนําเสนอผลงาน
203191 ปฎิบัติงานภาคสนาม 1
1(0-6-3)
Field Work I
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การปลู ก พื ช ไรํ
การดูแลรักษา การควบคุมศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว
203192 ปฎิบัติงานภาคสนาม 2
1(0-6-3)
Field Work II
ฝึกทักษะเกี่ยวกับการปลูกพืชสวน การดูแ ล
รักษา การควบคุมศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว
203211 การผลิตพืชเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Crop Production
การจํ า แนกพื ช เศรษฐกิ จ ความสั ม พั น ธ๑
ระหวํางพืชกับสภาพแวดล๎อม การปฏิบัติรักษา และระบบ
การทําฟาร๑มเบื้องต๎น
203212 กีฏวิทยาทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Entomology
แมลงศัตรูของพืชและสัตว๑เศรษฐกิจ แมลงที่มี
ประโยชน๑ ชีวประวัติ พืชอาศัย ลั กษณะการทํ าลาย การ
แพรํกระจาย และการระบาดของแมลงศั ตรูตามฤดูกาล
และวิธกี ารควบคุมที่เหมาะสม
203213 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3(2-3-6)
Statistics and Experimental Designs
แผนการทดลองแบบตํางๆ การออกแบบ และ
การวิเคราะห๑และแปรผลข๎อมูลทางสถิติเพื่องานวิจัยด๎าน
การเกษตร
203214 ทรัพยากรดินและการจัดการ 3(2-3-6)
Land Resources and Management
การจัดการทรัพยากรดิน การแบํงพื้นที่และ
การพัฒนาที่ดินเพื่อการผลิตพืชที่เหมาะสม
203215 จักรกลการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Mechanics
หลักการทํางานของเครื่องยนต๑สันดาปภายใน
ชนิด และสํวนประกอบของเครื่องยนต๑ ระบบการจุดระเบิด
การจํายน้ํามันเชือ้ เพลิง การระบายความร๎อน การดูแล
บํารุงรักษาเครื่องยนต๑
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203231

หลักการจัดการศัตรูพืช
3(2-3-6)
Principles of Pest Management
หลักการปูองกันกําจัดโรคพืช วัชพืช และ
แมลงศัตรูพืช
203241 เกษตรยั่งยืน
3(2-3-6)
Sustainable Agriculture
กรอบแนวคิ ด ของการเกษตรยั่ ง ยื น เกษตร
อินทรีย๑ เกษตรทฤษฎีใหมํ และผลที่เกิดขึ้น การจัดการและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม นโยบายการเกษตรการจัดการทรัพยากร และ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติทั้งปจจุบันและอนาคต
203251 การผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Ornamental Plant Production
ลักษณะทางพฤกษศาสตร๑ ชนิดพันธุ๑และถิ่น
กําเนิดของไม๎ดอกไม๎ประดับเศรษฐกิจ การปรับตัวเข๎ากับ
สภาพแวดล๎อม การขยายพันธุ๑ การปลูก การบํารุงรักษา
การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด
ของไม๎ดอกไม๎ประดับเศรษฐกิจ
203311 พันธุศาสตร์เกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Genetics
จี โ นม สารพั น ธุ ก รรม โครงสร๎ า งและการ
แสดงออกของยี น การถํ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
ตามหลักของเมนเดล พันธุศาสตร๑ประชากรและปริมาณ
การกลายพั น ธุ๑ วิ วั ฒ นาการและความหลากหลายทาง
พันธุกรรม พฤติกรรมของโครโมโซมและเซลล๑พันธุศาสตร๑
เพื่อการปรับปรุงพันธุพ๑ ืช พันธุวิศวกรรมพืช เครื่องหมายดี
เอ็นเอและการประยุกต๑ใช๎ด๎านการเกษตร
203312 โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น
3(2-3-6)
Introduction to Plant Pathology
ประวัติและความสําคัญทางเศรษฐกิจของโรค
พื ช ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ สาเหตุ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ ม การศึ ก ษา
สมมติฐานของโรค อาการของโรค การระบาด กลไกและ
วงจรของการเกิดโรค นิเวศวิทยา การพิสูจน๑การเกิดโรค
เทคนิ ค การปลู ก เชื้อ ความสั ม พั นธ๑ ร ะหวํ า งพื ชอาศั ย กั บ
ปรสิตและการปูองกันกําจัด

203313

สรีรวิทยาการผลิตพืช
3(2-3-6)
Physiology of Crop Production
กระบวนการตํ า งๆ ทางสรี ร วิ ท ยาของพื ช
ปัจจัยสภาพแวดล๎อมและสภาวะโลกร๎อนที่สํงผลกระทบ
ตํอการผลิตพืช
203314 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6)
Technology of Plant Propagation and
Tissue Culture
หลักการขยายพันธุโ๑ ดยใช๎เมล็ดและสํวนตํางๆ
ของพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการขยายพันธุ๑พืช การเตรียม
แปลงเพาะ การติ ด ตา การตํ อ กิ่ ง การตอน เทคนิ ค การ
เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช และปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการ
ขยายพันธุพ๑ ืช
203315 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-3-6)
Principles of Plant Breeding
การถํ ายทอดลั กษณะพั นธุ กรรม ทฤษฎีเ ฮต
เทอโรซีส แหลํงพันธุกรรม การนําเข๎าพันธุ๑พืช การรักษา
สายพันธุ๑ ลักษณะเพศผู๎เป็นหมันและการผสมตัวเองไมํติด
วิธีการคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ๑พืชผสมตัวเองและ
พืชผสมข๎า ม สถิติ เพื่ อการปรับ ปรุ งพั นธุ๑ พืช การใช๎เ ซลล๑
พันธุศาสตร๑ การกลายพันธุ๑และเทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงพันธุพ๑ ืช
203316 หลักการสํงเสริมการเกษตร 3(2-3-6)
Principles of Agricultural Extension
หลั ก เกณฑ๑ แ ละวิ ธี ก ารสํ ง เสริ ม การเกษตร
บทบาทของการสํง เสริ มการเกษตรกับการพั ฒนาชนบท
ลักษณะและรูปแบบของการสํงเสริมการเกษตรที่มีผลตํ อ
การพัฒนาการเกษตรและชนบท ประเมินผลการสํงเสริม
การเกษตรในแงํการบริหารทั่วไป
203321 เทคโนโลยีด๎านเมล็ดพันธุ์
3(2-3-6)
Seed Technology
สรี ร วิ ทยาและพั ฒ นาการของเมล็ ด พัน ธุ๑ พื ช
การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ๑ การเก็ บ รั ก ษา การตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ๑ การเก็ บเกี่ยว การบรรจุหีบหํอ
การจําหนําย กฎหมายด๎านเมล็ดพันธุ๑ การผลิตเมล็ดพันธุ๑
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เพื่อการค๎า การพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ๑และเทคโนโลยี
ด๎านเมล็ดพันธุ๑
203322 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-6)
Postharvest Technology
เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ย ว การบรรจุ การขน
ย๎ า ย การขนสํ ง การเก็ บ รั ก ษา การปฏิ บั ติ ตํ อ พื ช ผล
ชีว วิ ท ยา สรี รวิ ท ยา และชี วเคมี ท่ี เ กี่ ย วข๎ องหลั ง การเก็ บ
เกี่ยว
203323 การออกแบบภูมิทัศน์และจัดสวน 3(2-3-6)
Landscape Design and Gardening
ประวัติการจัดสวนและรูปแบบของสวน การ
เลือกพรรณไม๎ในการจั ดสวน การออกแบบ ขั้นตอนการ
ออกแบบ การประเมิ น ราคา การปั ก ผั ง เทคนิ ค การทํ า
น้ํ า ตก ขั้ น ตอนการจั ด สวน สนามหญ๎ า การดู แ ลรั ก ษา
ระบบแสงและระบบน้ําในสวน
203331 การควบคุมวัชพืช
3(2-3-6)
Weed Control
ก า ร ปู อ ง กั น กํ า จั ด วั ช พื ช ลั ก ษ ณ ะ
พฤกษศาสตร๑ การจําแนกชนิดของวัชพืช การแพรํกระจาย
และการขยายพันธุ๑วัชพืช หลักและวิธีปูองกันกําจัดวัชพืช
การจํ า แนกชนิ ด สารเคมี ใ นการปู อ งกั น และกํ า จั ด วั ชพื ช
หลักการใช๎และการเก็บ รักษาสารเคมีท่ี ใช๎ในการปูองกั น
กําจัดวัชพืช เครื่องมือและอุปกรณ๑ท่ใี ช๎ในการกําจัดวัชพืช
203332 จุลนิ ทรีย์ทางการเกษตร
3(2-3-6)
Microorganisms in Agriculture
ประวัติความเป็นมา ที่อยูํอาศัย เมแทบอลิซึม
และพันธุศาสตร๑ของจุลินทรีย๑ชนิด ปฏิกิริยาสัมพันธ๑และ
กิ จ กรรมของจุ ลิ น ทรี ย๑ ใ นระบบนิ เ วศเกษตร และการใช๎
ประโยชน๑ของจุลินทรีย๑ในการเกษตร และการแก๎ไขปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล๎อมจากผลผลิตทางการเกษตร
203333 แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Insects
ชี ว ประวั ติ อุ ป นิ สั ย การเพาะเลี้ ย ง การ
แพรํกระจาย รวมทั้งการจัดการด๎านตํางๆ ของแมลงที่มี
ความสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ในด๎ า น
การเกษตร สัตวแพทย๑ และการแพทย๑

203341

การสารวจและการจัดจาแนกดิน 3(2-3-6)
Soil Survey and Classification
ลักษณะและชนิดของดิน การจําแนกประเภท
ของดิน หลักการและวิธีการสํารวจ และการทําแผนที่ดิน
และการทํารายงานการสํารวจดิน
203342 ธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยีปุ๋ย 3(2-3-6)
Plant Nutritionand Fertilizer Technology
ชนิดของธาตุอาหารพืช ความเป็น ประโยชน๑
ของธาตุอาหารพืช การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ๑
ของดิน และลั กษณะอาการขาดธาตุอาหารพืช วิธีการที่
เหมาะสมสําหรับการเก็บ และเตรียมตัวอยํางดินและพืช
เพื่อการวิเคราะห๑ทางเคมี ทฤษฎีของวิธีการวิเคราะห๑ การ
แปรผลข๎ อ มู ล และการใช๎ ผ ลการวิ เ คราะห๑ ชนิ ด ของปุ๋ ย
อินทรีย๑และปุย๋ อนินทรีย๑ คุณสมบัติท่ีสําคัญของปุ๋ย การใช๎
กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมี เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย๑
203343 การจัดการน้าสาหรับการเกษตร 3(2-3-6)
Water Management for Agriculture
การจัดการใช๎น้ําเพื่อประโยชน๑ในการปลูกพืช
ความสัมพันธ๑ระหวํางน้ํา ดิน และพืช ระบบการใช๎น้ําในพืช
ไรํ การประเมินประสิ ทธิภาพการใช๎น้ําจากผลิตผลพืชไรํ
และอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร
203351 พืชไรํเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Field Crops
ลักษณะทางพฤกษศาสตร๑ของพืชไรํเศรษฐกิจ
ที่สําคัญ การปลูก การปฏิบัติรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บ
รักษา การใช๎ประโยชน๑ การจัดการและควบคุมศัตรูพืชและ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไรํ
203352 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Vegetable Crop Production
ความสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ ลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตร๑ สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุ๑และถิ่นกําเนิดของ
พืชผักและเห็ดเศรษฐกิจ การขยายพันธุ๑ การปลูกผักแบบ
ไร๎ดิน เทคนิควิธีการผลิต การจัดการปัจจัยที่มีผลตํอการ
เพิ่ ม คุ ณ ภาพและผลผลิ ต การตลาด การแปรรู ป และ
คุณคําทางอาหารของพืชผักและเห็ด
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การผลิตไม๎ผลเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Fruit Crop Production
ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร๑ สั ณ ฐานวิ ท ยา
ชนิดพันธุแ๑ ละถิ่นกําเนิดของไม๎ผลเศรษฐกิจ การปรับตัวเข๎า
กั บ ส ภาพแวดล๎ อ ม การขย ายพั น ธุ๑ การปลู ก การ
บํา รุง รัก ษา การเก็ บเกี่ย ว การจั ดการหลั งการเก็ บเกี่ย ว
การแปรรูป และการตลาดของผลไม๎เศรษฐกิจ
203411 การจัดการธุรกิจเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Business Management
หลั ก และทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร๑ ท่ี ใ ช๎ ใ นการ
จัด การธุ ร กิ จ เกษตร การจั ด ทํ า บั ญ ชี ก ารเกษตร ปั ญ หา
การตลาด สํ ว นเหลื่ อ มการตลาด บริ ก ารตํ า งๆ ของ
การตลาด พฤติกรรมผูบ๎ ริโภค และการวางแผนการตลาด
203421 เทคโนโลยีชวี ภาพพืช
3(2-3-6)
Plant Biotechnology
ความรู๎พื้นฐานทางด๎านโครงสร๎างและหน๎าที่
ของสารพั น ธุ ก รรม การสั ง เคราะห๑ ส ารพั น ธุ ก รรมและ
โปรตีน การตัด ตํอ สารพั นธุ กรรมและวิธี การนํ าเข๎า สูํพื ช
การนํ า เทคนิ ค ทางการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ สร๎ า งความ
หลากหลายทางพันธุกรรม เทคนิคทางอิเลคโตรโฟเรซีส
และการเพิ่มดีเอ็นเอในหลอดทดลอง เครื่องหมายดีเอ็นเอ
และการประยุกต๑ใช๎ในการจําแนกสายพันธุ๑ การปรับปรุง
พั น ธุ๑ พื ชโดยใช๎ เ ครื่ อ งหมายโมเลกุ ล ชํ ว ยในการคั ด เลื อ ก
การหาแผนที่ ยี น ที่ ค วบคุ ม ลั ก ษณะปริ ม าณ และความ
ปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
203422 ระบบการทาฟาร์มและการจัดการ 3(2-3-6)
Farming Systems and Management
การจัดระบบการทําฟาร๑ม การจัดการปัจจัยที่
มีผลตํ อระบบการทํ าฟาร๑ม การวิจัย และพัฒนาในระบบ
การปลูกพืช การจัดการผลิตแบบยั่งยืน การอนุรักษ๑ และ
การจัดการดิน การบริหารการจัดการศัตรูพืชในระบบการ
ทําฟาร๑มแบบผสมผสาน การวิเคราะห๑และประเมินคุณคํา
ของระบบการทําฟาร๑ม นิเวศเกษตรและสิ่งแวดล๎อม และ
การสํงเสริมการเกษตร

203431

สารเคมีทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Chemicals
สมบั ติ ท างเคมี ฟิ สิ ก ส๑ และชี ว ภาพ รวมทั้ ง
กลไกการออกฤทธิ์และการประยุกต๑ใช๎สารเคมีท่ีใช๎ปูองกัน
กํ า จั ด ศั ต รู พื ช และสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
ในทางการเกษตร
203441 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร 3(2-3-6)
Information Systems in Agriculture
นิ ย าม ชนิ ด และประเภทของแหลํ ง ข๎ อ มู ล
ระบบการเก็ บ รวบรวม การจั ดระบบฐานข๎ อ มู ล เทคนิ ค
อุ ป กรณ๑ การใช๎ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร
ทางด๎านการเกษตร
203451 การผลิตพืชอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Plant Production
ประวัติ ความสําคัญของพืชในอุตสาหกรรม
น้ํามัน น้ําตาล เส๎นใย ยาง กระดาษและไม๎ ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร๑ พันธุ๑ การเขตกรรม การจัดการศัตรูพืช การ
เก็ บ เกี่ ย ว กระบวนการแปรรู ป การตลาด และการใช๎
ประโยชน๑
203491 ปัญหาพิเศษด๎านพืชศาสตร์ 3(2-3-6)
Special Problem in Plant Science
การวิ จั ยและการค๎ น คว๎ า เบื้ อ งต๎ น ในหั ว ข๎ อ ที่
กําหนด การรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห๑ การแปรผล และ
เขียนรายงาน
203492 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการ
ตอบข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านเกษตรศาสตร๑
203493 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข๎อทางด๎านการเกษตร

912 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคขู่ นาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

203494

การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Traning
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การเกษตรในสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
203495 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การเกษตรในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือ
เอกชน
204201 หลักเทคโนโลยีชวี ภาพ
3(3-0-6)
Principle of Biotechnology
ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
เทคโนโลยีชีวภาพ จลนศาสตร๑ของเอนไซม๑การเพาะเลี้ยง
และบทบาทของจุ ลิ น ทรี ย๑ เซลล๑ พื ช และเซลล๑ สั ต ว๑ ถั ง
ปฏิกรณ๑ชีวภาพ พันธุวิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี ชีวสารสน
เทศศาสตร๑ และการประยุกต๑ใช๎
204211 สถิติ และการวางแผนการทดลอง 3(2-3-6)
Statistics and Experimental Design
พืน้ ฐานของสถิติ การวิเคราะห๑ข๎อมูลเบื้องต๎น
การวางแผนการทดลองแบบตํางๆ และการวิเคราะห๑ทาง
สถิติเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
204221 สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์จุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Physiology and Genetics
วิชาบังคับกํอน : 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป
: 361201 General Microbiology
Prerequisite
สรี ร วิ ท ยา และพั น ธุ ศ าสตร๑ โ มเลกุ ล ของ
จุลินทรีย๑ที่สัมพันธ๑กับการเจริญ และกิจกรรมตํางๆ ภายใน
เซลล๑เทคนิคพื้นฐานในการศึกษาทางด๎านพันธุศาสตร๑ของ
จุลินทรีย๑ บทบาทของจุลินทรีย๑ทางด๎านพันธุวิศวกรรมการ
ประยุกต๑จีโนมิกส๑ และโปรติโอมิกส๑ของจุลินทรีย๑

204254

เทคโนโลยีการหมักอาหารและผลิตภัณฑ์
เกษตร
3(2-3-6)
Fermented Technology of Food and
Agricultural Products
ความสําคัญ นิยาม และความหมายการหมัก
เครื่องมือและอุปกรณ๑ท่เี กี่ยวข๎องกับการหมัก กระบวนการ
หมัก และระบบการควบคุม ผลิตภัณฑ๑หมักทางการเกษตร
ทัง้ ที่เป็นอาหาร และไมํใชํอาหารทางอุตสาหกรรม
204301 หลักการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
4(3-3-8)
Principle of Biotechnological Analysis
ความรู๎พื้นฐาน หลักการ และการประยุกต๑ใช๎
เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพยูวี -วิสิเบิลสเปกโทรโฟโต
มิเตอร๑ อะตอมมิกแอบซอบชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร๑ โคร
มาโตรกราฟี อิ เ ลคโตรโฟรี ซี ส เครื่ อ งเพิ่ ม ปริ ม าณสาร
พั น ธุ ก รรม อุ ป กรณ๑ ติ ด ตามสารพั น ธุ ก รรม ตู๎ ค วบคุ ม
อุณหภูมิสําหรับปฏิกิริยาไฮบริไดเซซั่น การวิเ คราะห๑เชิ ง
ปริมาณ และความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการ
204302 เทคโนโลยีชวี ภาพระดับโมเลกุล 3(2-3-6)
Molecular Biotechnology
เทคนิ ค การสกั ด สารพัน ธุ กรรม และโปรตี น
การเพิ่มปริมาณสารพันธุ กรรม การจัด ทําแบบแผนลาย
พิมพ๑ RFLPs, RAPDs, SSRs, AFLPs การจัดทําลําดับสาร
พันธุกรรม การตัดตํอ สารพันธุกรรม และการแสดงออก
ของยี น ความรู๎ พื้ น ฐานด๎ า นชี ว สารสนเทศ อั ล กอริ ทึ ม
พืน้ ฐาน การค๎นหาโดยบลาสท๑ การวิเคราะห๑แบบแผนลาย
พิมพ๑สารพัน ธุกรรม การวิเคราะห๑ความสัมพั นธ๑เชิงกลุํ ม
การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ในเชิงของไฟโลจีเนติค ตัวอยําง
การนํามาใช๎ในทางการเกษตร
204303 เทคโนโลยีชวี ภาพสิ่งแวดล๎อม 3(3-0-6)
Environmental Biotechnology
การประยุกต๑ใช๎เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อการจัดการปัญหาทางด๎านสิ่งแวดล๎อม การบําบัดการ
จัดการ การควบคุม และการประเมินมลพิษในสิ่งแวดล๎อม
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204321

เทคโนโลยีชวี ภาพจุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Biotechnology
ชนิด บทบาท การพัฒนา และการประยุกต๑ใช๎
จุ ลิ น ทรี ย๑ ท างด๎ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพ แบบดั้ ง เดิ ม และ
สมัยใหมํ การใช๎จุลินทรีย๑ท่ีเป็นประโยชน๑ และผลิตภัณฑ๑
จากจุลินทรีย๑ในด๎านตํางๆ เชํน การผลิตอาหาร กรดอะมิ
โน เอนไซม๑ และยาปฏิชีวนะ
204331 เทคโนโลยีชวี ภาพสัตว์
3(2-3-6)
Animal Biotechnology
ข๎ อ มู ล ในด๎ า นเทคโนโลยี ชีว ภาพในการผลิ ต
สัตว๑ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยี ชีวภาพสัตว๑ ใน
ด๎านโภชนาการ การดูแลจัดการ และการปรับปรุงพันธุ๑ ให๎
ความรู๎หลักการของชีวเคมี เอนไซม๑ ฮอร๑โมน กระบวนการ
ยํอย และดูดซึมอาหาร ตลอดทั้งเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎อง ในการปรับปรุงการผลิต การตรวจสอบโรคโดย
ใช๎แอนติบอดี้ และการผลิตวัคซีน ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสินค๎าที่
เป็นอินทรีย๑สาร และผลิตภัณฑ๑จากเทคโนโลยีชีวภาพใน
ท๎องตลาดที่ใช๎เลีย้ งสัตว๑ให๎มีคุณภาพและปริมาณ ฝึกทักษะ
ในการเรียนรู๎ และเข๎าใจบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพด๎าน
การผลิตสัตว๑
204341 เทคโนโลยีชวี ภาพทางการเพาะเลี้ยงเซลล์
และเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6)
Biotechnology of Plant Cell and Tissue
Culture
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากสํวนตํางๆ ของพืช
การเลีย้ งโปรโตพลาส ปัจจัยที่มีอิทธิพล ตํอการเจริญและ
พั ฒ นาของเนื้ อ เยื่ อ พื ช และโปรโตพลาส รวมทั้ ง การ
ประยุ กต๑ใ ช๎เทคโนโลยี ชีวภาพพื ช ได๎แ กํ การเพาะเลี้ย ง
เนื้อเยื่อพืช การรวมโปรโตพลาส พันธุวิศวกรรม และการ
เชื่อมโยงเทคโนโลยี ตํางสาขาเพื่อการเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตพืช
204342 เกษตรชีวภาพ
3(2-3-6)
Biological Agriculture
ระบบการผลิตเชิงเกษตรชีวภาพ และเกษตร
อิ น ทรี ย๑ มุํ ง เน๎ น การเกษตรกรรมแบบดั้ ง เดิ ม โดยอาศั ย
กระบวนการทางชีว ภาพ และการหมุน เวี ย นที่เ กิ ด ขึ้ น ใน

ระบบนิ เ วศรํ ว มกั บ กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร๑ และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยตํางๆ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งการใช๎ประโยชน๑
จากทรัพยากรธรรมชาติอยํางมีคุณคํา และยั่งยืน
204351 วิ ศ วกรรมกระบวนการชี ว ภาพพื้ น ฐาน
3(2-3-6)
Fundamental Bioprocess Engineering
พื้ น ฐ า น ก า ร คํ า น ว ณ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม
กระบวนการชีวภาพ สมดุลมวลสาร และพลังงาน ปริมาณ
สัมพันธ๑ของการเจริญ และการสร๎างผลิตภัณฑ๑ การถําย
โอนมวล และการถํา ยโอนความร๎อ นระหวํา งการหมั ก
จลนพลศาสตร๑การเจริญในกระบวนการหมัก การหมักบน
อาหารแข็ง การออกแบบถังหมัก
204352 การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร
3(2-3-6)
Processing of Agriculture Product
กระบวนการผลิ ต อาหารจากวั ต ถุ ดิ บ ทาง
การเกษตร คุณสมบัติ และการจัดการวัตถุดิบ เครื่องมือ
และอุปกรณ๑ท่ีใช๎ในการแปรรูปอาหาร การทําแห๎ง การใช๎
ความร๎อนในการแปรรูป การใช๎ความเย็น และการแชํแข็ง
การทําให๎เข๎มข๎น
204353 การบาบัดและการใช๎ประโยชน์ของเสียจาก
อุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-6)
Agro-industrial Waste Treatment and
Utilization
คุ ณ ลั ก ษณะของของเสี ย ทางอุ ต สาหกรรม
การเกษตร หลัก การบํ าบั ด ของเสีย ด๎ว ยวิ ธีท างกายภาพ
เคมี และชี ว ภาพ การกํ า จั ด ของเสี ย อุ ต สาหกรรม
การเกษตร และการใช๎ ป ระโยชน๑ จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ใช๎ จ าก
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมทางการเกษตร
204354 เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3(2-3-6)
Alcoholic Beverage Technology
การจํ า แนกประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ๑ เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล๑ กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ เบียร๑
ไวน๑ เครื่องดื่มแอลกอฮอล๑พื้นบ๎าน และผลิตภัณฑ๑ประเภท
สุรากลั่น การควบคุมคุณภาพของกระบวนการหมัก การ
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บํม และการกลั่น เทคนิคการชิมไวน๑ กฎหมาย และ
นโยบายสําหรับผลิตภัณฑ๑เครื่องดื่มแอลกอฮอล๑
204401 เทคโนโลยีชวี สารสนเทศเบื้องต๎น 3(2-3-6)
Fundamental of Bioinformatics
บทนําของชีวสารสนเทศศาสตร๑ เครื่องมือที่ใช๎
ในการสืบ ค๎ นข๎ อมู ล ทั่ว ไป แหลํ งความรู๎ ทางอิ น เทอร๑เ น็ ต
การสื บ ค๎ น ข๎ อ มู ล จากวารสารโดยใช๎ พั บ เมด การสื บ ค๎ น
ข๎อมูลดีเอ็นเอ โปรตีน จากธนาคารยีน และการสํงข๎อมูล
เข๎าสูํธนาคารยีน การวิเคราะห๑ลําดับดีเอ็นเอ โออาร๑เอฟ
แผนที่เอนไซม๑ตัดจําเพาะ และการแปลรหัส วิธีการทํานาย
โครงสร๎างของยีน และโปรตีนโดยใช๎ลําดับดีเอ็นเอ โปรโม
เตอร๑ เทอร๑มิเนเตอร๑ จุดเริ่มต๎นของการถอดรหัส และโพลี
เอเทล การเปรียบเทียบ ความคล๎ายคลึง และแตกตํางของ
ยีน การทํานายวิวัฒนาการของยีน การออกแบบไพรเมอร๑
และตัวติดตาม และการวิเคราะห๑โปรตีน
204402 เทคโนโลยีชีวมวลและชีวพลังงาน 3(3-0-6)
Biomass and Bioenergy Technology
หลักการของกระบวนการผลิต ชีว มวล การ
ใช๎ป ระโยชน๑จ ากวัส ดุท างการเกษตรที ่ร าคาถูก วัส ดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร และอุต สาหกรรมเพื่อ การผลิต
ชีว มวล หรือ สารที ่ใ ช๎เ ป็น เชื ้อ เพลิง ได๎ง ํา ย ข๎อ ควร
พิจารณาในเชิง เศรษฐศาสตร๑ และสิ่ง แวดล๎อ มของการ
ผลิต และการใช๎ประโยชน๑จากพลังงานชีวมวล
204451 การควบคุมและประกันคุณภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
Quality Control and Assurance System in
Agro-industry
หลักการควบคุม และประกันคุณภาพสําหรับ
การผลิ ต ในระดั บ อุ ต สาหกรรม ของผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ท าง
การเกษตร แผนการสุํมตัวอยําง การควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดิบ การจัดการ และควบคุมกระบวนการผลิต ระบบ
การประกันคุณภาพ ระบบคุณภาพมาตรฐาน (ISO series)

204452

กระบวนการหลังการแปรรูปทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ
3(2-3-6)
Downstream Processing of Biotechnology
หลักการของการแยก และการทําบริสุทธิ์ของ
ผลิตภัณฑ๑ทางชีวภาพ การกรอง การปั่นเหวี่ยง การสกัด
การกลั่น การระเหย การดูดซับ การแยกด๎วยเยื่อแผํน การ
ตกผลึก การได๎กลับ การวิเคราะห๑ทางเศรษฐกิจ
204491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎าน.ทคโนโลยีชีวภาพ
204492 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-6)
Special Problems in Biotechnology
ห ลั ก ก า ร วิ จั ย สํ า ห รั บ ง า น ท ด ล อ ง ท า ง
เทคโนโลยีชีวภาพ การกําหนดหัวข๎อ และวัตถุประสงค๑ของ
งานวิจัย การสืบค๎นข๎อมูล การปฏิบัติการวิจัยเบื้องต๎น การ
เก็ บ ข๎ อ มู ล และการวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล จั ดทํ ารายงาน และ
นําเสนอผลงาน
204493 ฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ในสถาน
ประกอบการองค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
204494

สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
204495 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข๎อทางด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 915

205121

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Food Science and
Technology
ลักษณะ คุณภาพ คุณคําทางโภชนาการของ
วัตถุดิบที่ใช๎ประกอบเป็นอาหาร สาเหตุการเสื่อมเสียของ
อาหาร เทคโนโลยีเฮอร๑เ ดิล วิทยาการหลังการเก็บเกี่ย ว
และบรรจุภัณฑ๑
205242 มาตรฐานอาหาร การจัดการสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
Food Standards Sanitation and
Environment Management
มาตรฐาน กฎหมาย แนวคิดและการกําหนด
มาตรฐาน มาตรฐานคุ ณ ภาพการผลิ ต มาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย มาตรฐานอาหารตํางๆ ในระดับประเทศและสากล
หลั ก สุ ข าภิ บ าลในโรงงานแปรรู ป อาหาร การจั ด การ
สภาพแวดล๎อมในโรงงาน และการจัดการของเสีย
205311 เคมีอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร3(2-3-6)
Chemistry of Food and Agricultural
Products
โครงสร๎างและสมบัติทางเคมีและชีวเคมีของ
องค๑ประกอบตํางๆ ในอาหารและผลิตภัณฑ๑เ กษตร การ
เปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาที่เกี่ยวข๎องของอาหารในระหวําง
การเก็ บ เกี่ ย ว การแปรรู ป และการเก็ บ รั ก ษาปฏิ กิ ริ ย า
สั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งองค๑ ป ระกอบในอาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ๑
เกษตร และวิธปี อู งกันแก๎ไข
205322 การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-6)
Food Processing I
เครื่องมือและอุปกรณ๑ท่ีใช๎ในการแปรรูป
อาหาร การแปรรูปโดยใช๎วัตถุเจือปนและสารเคมีในอาหาร
การหมักดอง การทําแห๎ง การใช๎ความร๎อนในการแปรรูป
และการทําให๎เข๎มข๎น

205323

การแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-6)
Food Processing II
วิชาบังคับกํอน : 205322 การแปรรูปอาหาร 1
: 205322 Food Processing I
Prerequisite
เทคโนโลยีเอกซ๑ทรูชั่น เทคโนโลยีความดันสูง
การให๎ความร๎อนด๎วยไมโครเวฟ การใช๎ความเย็นและการ
แชํ แ ข็ ง ผลของการแปรรู ป ตํ อ คุ ณ ภาพของอาหาร
เทคโนโลยีสะอาด นวัตกรรมใหมํท่ีเกี่ยวข๎องกับการแปรรูป
อาหารที่ นํ า สนใจ การเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ อ าหาร การ
ออกแบบและวางผั ง โรงงานเบื้ อ งต๎ น ตามระบบการ
วิเคราะห๑อันตรายและจุดวิกฤตที่ต๎องควบคุมในการผลิต
อาหาร หรือหลักเกณฑ๑วิธีการที่ดีสําหรับการผลิต
205324 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-6)
Food Packaging Technology
บรรจุ ภั ณ ฑ๑ ผ ลิ ต ผลเกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ๑
อุ ต สาหกรรมเกษตร ชนิ ด ของบรรจุ ภั ณ ฑ๑ สมบั ติ ท าง
กายภาพและทางเคมีของวัสดุท่ีนํามาทําบรรจุภัณฑ๑ ระบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ๑ การเลื อ ก บรรจุ ภั ณ ฑ๑ สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑
อาหารชนิ ดตํ างๆ การเปลี่ ยนแปลงของภาชนะบรรจุท่ี มี
ผลกระทบตํ อ อาหาร การตรวจสอบคุ ณ ภาพของบรรจุ
ภัณฑ๑ การพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ๑ บรรจุภัณฑ๑ฉลาด
205325 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผัก
และผลไม๎
3(2-3-6)
Postharvest and Processing Technology
of Fruits and Vegetables
เทคโนโลยีหลั งการเก็บ เกี่ ยวสําหรับ ผัก และ
ผลไม๎ กระบวนการตั ด แตํ ง สํ า หรั บ ผั ก และผลไม๎ ส ด
กรรมวิธีการแปรรูปผักและผลไม๎ชนิดตํางๆ และของเหลือ
จากกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา
และการหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ๑
205326 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(2-3-6)
Bakery Technology
พัฒนาการของอุตสาหกรรมผลิตภั ณฑ๑ขนม
อบ ชนิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ๑ สมบั ติ แ ละองค๑ ป ระกอบของ
วัตถุ ดิบ เทคโนโลยี การผลิ ต การตรวจสอบและควบคุ ม
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คุณ ภาพ การบรรจุ การเก็บ รัก ษาและการเปลี่ย นแปลง
คุณภาพของผลิตภัณฑ๑ขนมอบ
205327 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น้า
3(2-3-6)
Meat and Fishery Product Technology
คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ นื้ อ สั ต ว๑ แ ล ะ สั ต ว๑ น้ํ า ที่
อุตสาหกรรมอาหารต๎องการ การชําแหละและ การตัดแตํง
กรรมวิธีการแปรรูปเนือ้ สัตว๑ สัตว๑น้ํา และของเหลือทั้งจาก
สัต ว๑ บกและสั ต ว๑น้ํ า การเสื่ อ มเสี ย การควบคุ ม คุณ ภาพ
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ๑เนือ้ สัตว๑และสัตว๑น้ํา
205328 กระบวนการแปรรูปอาหาร
4(3-3-8)
Food Processing
ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและหลักการแปร
รูป อาหาร เทคนิ คการใช๎เ ครื่ องมื อในการแปรรู ปอาหาร
การใช๎วัตถุเจือปนและสารเคมีในอาหาร การทําแห๎ง การ
ใช๎ความร๎อนในการแปรรูป การใช๎ความเย็นและการแชํแข็ง
การทํ า ให๎ เ ข๎ ม ข๎ น การฉายรั ง สี เทคโนโลยี ข องเฮอร๑ เ ดิ ล
เทคโนโลยี การแปรรูป แบบเอ็กซ๑ท รูชั่น การให๎ความร๎อ น
ด๎วยไมโครเวฟ และการแปรรูปแบบไมํใช๎ความร๎อน
205331 วิศวกรรมอาหาร 1
2(2-0-4)
Food Engineering I
การเขียนแบบทางวิศวกรรม ทฤษฎีและการ
คํานวณเกี่ย วกับ มิติ หนํ วยวั ดและระบบ สมดุล มวลสาร
และสมดุลพลังงาน การไหลของของไหล กฎของเทอร๑โม
ไดนามิ กส๑ กฏของก๏าซและสถานะของก๏า ซ ไซโครเมทรี
และการถํายเทความร๎อนและมวลสาร
205332 วิศวกรรมอาหาร 2
3(2-3-6)
Food Engineering II
วิชาบังคับกํอน : 205331 วิศวกรรมอาหาร 1
Prerequisite
: 205331 Food Engineering I
การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ห ลั ก วิ ศ วกรรมกั บ กา ร
ปฏิบัติการเฉพาะหนํวยในกระบวนการแปรรูปอาหาร การ
ให๎ความร๎อ นและการลดอุณ หภูมิ การทํ าความเย็น การ
ระเหย การทําแห๎ง การแยกโดยเมมเบรน การกลั่น การ
แยกสารเชิงกายภาพ การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยงหนี
ศูนย๑กลาง การกรอง การรํอนผํานตะแกรง การลดขนาด

205351

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(2-3-6)
Principles of Product Developmen
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ เ พื่ อ สร๎ า งมู ล คํ า เพิ่ ม
ก า ร ต ล า ด ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ๑ อ า ห า ร ขั้ น ต อ น ใ น
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑อาหาร เพื่อให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของตลาดและผู๎บริโภคเปูาหมาย แผนการ
ตลาดของผลิ ตภั ณฑ๑ ท่ีพั ฒนา การหาอายุ การเก็บ รัก ษา
ของผลิตภัณฑ๑ กฎหมายทรัพย๑สินทางปัญญา
205361 หลักจุลชีววิทยาอาหาร
4(3-3-8)
Principles of Food Microbiology
วิชาบังคับกํอน : 361201 จุลชีววิทยาทั่วไป
: 361201 General Microbiology
Prerequisite
สมบัติการเจริญของจุลินทรีย๑ในอาหาร แหลํง
ที่ อ ยูํ ต ามธรรมชาติ ข องจุ ลิ น ทรี ย๑ การปนเปื้ อ นของ
จุลินทรีย๑ในอาหาร การจํา แนกชนิดของจุ ลินทรีย๑ท่ีทําให๎
อาหารเนํ า เสีย ทํ า ให๎ เ กิ ด โรคอาหารเป็ นพิ ษ จุ ลิน ทรี ย๑ ท่ี
นํามาใช๎ในอุตสาหกรรมอาหาร ผลของกรรมวิธีการผลิต
ตํอ จุลิ นทรีย๑ วิ ธีก ารตรวจสอบและการจํ าแนกจุลิ นทรี ย๑
และวิธีการตรวจสอบอยํางรวดเร็ว มาตรฐานอาหารและ
การประกันคุณภาพทางด๎านจุลินทรีย๑
205387 ฝึกงาน
1 หนํวยกิต
Training
ฝึกทักษะด๎านการผลิต การควบคุมคุณภาพ
การวิเคราะห๑ การวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และงานด๎าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ในสถานประกอบการด๎านอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรภาคเอกชนหรือรัฐบาล
205412 การวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร
3(2-3-6)
Food and Agricultural Product Analysis
วิชาบังคับกํอน : 205311 เคมีอาหารและผลิตภัณฑ๑
เกษตร
: 205311 Chemistry of Food and
Prerequisite
Agricultural Products
หลั ก ก า ร เก็ บ ตั ว อ ยํ า ง แ ล ะ กา ร เ ต รี ย ม
หลั ก การและเทคนิ ค การวิ เ คราะห๑ อ าหารทางเคมี การ
วิเ คราะห๑ อ งค๑ป ระกอบตํ า งๆ ของอาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ๑
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เกษตรด๎วยวิธีการกายภาพและทางเคมี เครื่องมือวิเคราะห๑
อาหารการวิ เ คราะห๑ วั ต ถุ เ จื อ ปนและสารปนเปื้ อ นให๎
สอดคล๎องกับกฎหมายอาหาร
205413 อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
Food and Nutrition
สารอาหารตํางๆ ที่มีความสําคัญตํอรํางกาย
มนุษ ย๑ ความสัมพั นธ๑ข องโภชนาการและสุ ขภาพ ปั ญหา
และแนวทางแก๎ไขภาวะทุพโภชนาการ โภชนาการขาด และ
โภชนาการเกิน ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปและการ
เก็บรักษาตํอคุณคําทางโภชนาการของอาหาร และฉลาก
โภชนาการ
205428 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
อาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ
ประเภทของสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพและบทบาทตํ อ
สุข ภาพ การวิ เคราะห๑ป ริ ม าณสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ
และองค๑ ป ระกอบทางเคมี และความเป็ น ประโยชน๑ ท าง
ชีวภาพ การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ
อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ กระบวนการแปรรู ป การควบคุ ม
คุณภาพ และการเก็บรักษาอาหารเพื่อสุขภาพ กฎหมาย
เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและฉลากอาหารเพื่อสุขภาพ
205441 หลักการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
อาหาร
3(2-3-6)
Principles of Quality Assurance in Food
Industry
หลักการประกันและควบคุมคุณภาพ ปัจจั ย
คุ ณ ภาพและการตรวจวั ด คุ ณ ภาพทางกายภาพและ
ประสาทสั ม ผั ส การวิ เ คราะห๑ ยาฆํ า แมลง องค๑ก รระดั บ
สากลระดั บ ประเทศที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
อาหาร ความรู๎ เ กี่ ย วกั บ ระบบคุ ณ ภาพตํ า งๆ ที่ นํ า มาใช๎
ประกันคุณ ภาพอาหาร โดยเฉพาะหลักเกณฑ๑ วิธีการที่ ดี
สําหรับการผลิต หรือระบบการวิเคราะห๑อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต๎องควบคุมในการผลิตอาหารและไอเอสโอ การใช๎
สถิติในการควบคุมคุณภาพ การใช๎แผนผังควบคุม

205471

หลักการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-6)
Principles of Food Industry Plant
Management
หลั ก การจั ด การและการวางแผนโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร การกําหนดความต๎องการของลูกค๎า
การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนและ
การควบคุมการผลิต การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
ระบบการจั ด ซื้ อ การวางแผนวั ต ถุ ดิ บ และระบบการ
บํารุงรักษา การจัดการหํวงโซํอุปทาน โลจิสติกส๑และการ
จัดการการขนสํง สําหรับสินค๎าอุตสาหกรรมอาหาร
205481 หัวข๎อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
2(2-0-4)
Selected Topics in Food Science and
Technology
หัวข๎อเฉพาะที่นําสนใจทางด๎านวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี ก ารอาหาร หลั ก การหรื อ เทคนิ ค ของ
เทคโนโลยีนั้นๆ การประยุกต๑ใช๎ในงานอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมอื่นๆ หรืองานวิจัยในด๎านวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยีอาหาร
205482 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
3(2-3-6)
Special Problems in Food Science and
Technology
หลั ก การวิ จั ย สํ า หรั บงานทด ล อง กา ร
ออกแบบและการวิ เ คราะห๑ ท างสถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร การวิเคราะห๑ผล
การทดลอง แนวคิดและการฝึกปฏิบัติใช๎คอมพิวเตอร๑และ
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ การกํ า หนดหั ว ข๎ อ และ
วัตถุประสงค๑ของงานวิจัย การสืบค๎นข๎อมูล การปฏิบัติการ
วิจัยเบือ้ งต๎น การเก็บข๎อมูลและการวิเคราะห๑ข๎อมูล จัดทํา
รายงาน และนําเสนอผลงาน
205483 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
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ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
การอาหาร
205484 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑ การเขียน
รายงาน การนําเสนอ และการอภิปรายในหัวข๎อทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร
205485 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ งานด๎ า นการผลิ ต การ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ การวิ เ คราะห๑ การวิ จั ย การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ๑ และงานด๎านอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องในฐานะพนักงาน
ฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการองค๑ ก รภาครั ฐ หรื อ เอกชน
จัดเตรียมรายงานและนําเสนอรายงานจากประสบการณ๑
การทํางานจริง
205486 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับด๎านการผลิต การควบคุม
คุ ณ ภาพ การวิ เ คราะห๑ การวิ จั ย การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑
และงานด๎ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง ในสถานประกอบการ
องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
206101 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Livestock Production
หลักพืน้ ฐานการเลีย้ งสัตว๑ท่มี ีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ เชํน สุกร โค กระบือ และสัตว๑ปีก การจัดการ
ฟาร๑มเลี้ยงสัตว๑ อาหาร และการให๎อาหาร การขยายพันธุ๑
การปรับปรุงพันธุ๑ การปูองกันควบคุมโรคสัตว๑
206201 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของปศุสัตว์
3(2-3-6)
Anatomy and Physiology of Livestock
โ ค ร ง ส ร๎ า ง ก า ย วิ ภ า ค ข อ ง อ วั ย ว ะ แ ล ะ
สํว นประกอบ การเจริ ญ เติ บ โตและการพั ฒนาของสั ต ว๑
หน๎าที่และกระบวนการควบคุมของระบบรํางกายที่สัมพันธ๑
กับพฤติกรรม

206301

การวางแผนการทดลอง
3(2-3-6)
Experimental Designs
แผนการทดลองแบบตํางๆ และการวิเคราะห๑
ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตร๑
206302 อาหาร และการให๎อาหารสัตว์ 3(2-3-6)
Animal Feed and Feeding
แหลํงอาหารสัตว๑ การจําแนกชนิดของอาหาร
สัตว๑ องค๑ประกอบทางเคมี กระบวนการผลิตอาหารสัตว๑
เทคนิคการประกอบสูตรอาหารสัตว๑ การประเมินคุณคํา
ทางอาหาร และการให๎อาหารตามความเหมาะสมกับอายุ
เพศ พันธุส๑ ัตว๑
206303 โภชนศาสตร์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Nutrition
หลักโภชนาการของสัตว๑ การใช๎วิตามิน เกลือ
แรํ เมแทบอลิ ซึมของคาร๑โ บไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ความ
ต๎องการกรดอะมิโนและพลังงานของสัตว๑ ความต๎องการ
สารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต การผลิตไขํ การอุ๎มท๎อง
การผลิตน้ํานมและฮอร๑โมนที่ควบคุม ความสัมพันธ๑ของเม
แทบอลิซึมของแคลเซียมกับวิตามินดี การบอกถึงการขาด
และได๎รับสารอาหารมากเกินความต๎องการของสัตว๑
206304 ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์
3(2-3-6)
Biosecurity in Livestock
หลักสุขาภิบาลสัต ว๑ โรคและสาเหตุของโรค
ความปลอดภั ยทางชีวภาพ กลไกการปูองกันการติดเชื้ อ
หลั ก การสั ง เกตและการตรวจรํ า งกายสั ต ว๑ สุ ข วิ ท ยา
สิ่งแวดล๎อมการเลีย้ งสัตว๑ การปูองกันและควบคุมโรค
206305 การผลิตสัตว์ปกี
3(2-3-6)
Poultry Production
ชนิ ด และสายพั น ธุ๑ สั ต ว๑ ปี ก ที่ ถู ก นํ า มาเพาะ
ขยายพัน ธุ๑เพื่ อผลิตเนื้อและผลิต ไขํ ข๎อมู ลทางชี ววิทยาที่
สํา คั ญ ตํ อ การเจริ ญเติ บ โต การสื บ พั นธุ๑ และการวางไขํ
ความแตกตํางทางพฤติกรรมของสัตว๑แตํละชนิดในการอยูํ
รํวมกัน การสืบพันธุ๑ การกินและการสื่อสาร การคัดเลือก
และเลี้ ยงพํ อ พั นธุ๑ แ มํ พั นธุ๑ ปั จ จัย สํ า คั ญเกี่ ย วกับ สถานที่
เลีย้ ง อาหาร การปูองกันการติดเชื้อ โรคระบาดและวัคซีน
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ที่ใช๎ปูอ งกัน การฟั กไขํและการคัดเพศลูกไกํ เทคนิคการ
เก็ บ รั ก ษาไขํ แ ละปั จ จั ย ที่ มี ผ ลตํ อ คุ ณ ภาพของไขํ การ
จัดการฟาร๑มเลี้ยงสัตว๑ปีกในเชิงอุตสาหกรรม การตลาด
ของสัตว๑ปกี
206306 การผลิตสุกร
3(2-3-6)
Swine Production
วิวัฒนาการของสุกร อุตสาหกรรมการผลิ ต
และการตลาดของสุกร พันธุ๑สุกร การเจริญเติบโต ระบบ
ทางเดินอาหาร และระบบยํอยอาหาร ระบบสืบพันธุ๑ และ
การผสมพั น ธุ๑ ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ และการ
ปรั บ ปรุ ง พั นธุ๑ โรงเรื อน และสุ ข อนามั ยในการเลี้ ยงสุ ก ร
อาหาร ระดับสารอาหาร และการให๎อาหาร โรคที่สําคัญ
ยา การปูองกัน และการรักษาโรค และการจัดการสุกรใน
แตํละชํวงอายุ
206307 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3(2-3-6)
Ruminant Production
พันธุ๑ การคัดเลือก และการปรับปรุงพันธุ๑ โคกระบือ เนื้อ โคนม แพะ และแกะ โรงเรื อ นและอุ ป กรณ๑
การจัดการสิ่งแวดล๎อมและสุขาภิบาล อาหารและการให๎
อาหาร โรคที่สํ า คัญ ยา การปูอ งกัน และการรั กษาโรค
การตลาดและการจัดการผลผลิต
206308 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Breeding
หลั ก การและความสํ า คั ญ ของการปรั บ ปรุ ง
พั น ธุ๑ พั น ธุ ศ าสตร๑ ป ระชากร ลั ก ษณะทางคุ ณ ภาพและ
ปริมาณ หลักการคัดเลือกพันธุ๑ ระบบการผสมพันธุ๑ การ
ปรับปรุงพันธุส๑ ัตว๑เศรษฐกิจที่สําคัญ และการประยุกต๑หลัก
ทางคณิตศาสตร๑และสถิติสําหรับการปรับปรุงพันธุส๑ ัตว๑
206309 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ และการจัดการโรง
เชือด
3(3-0-6)
Meat Science and Slaughter House
Management
การเจริ ญ และการเปลี่ ย นแปลงของมั ด
กล๎ า มเนื้อ ไขมัน และกระดู ก ของ สุ ก ร สั ตว๑ ปี ก และสั ต ว๑
เคี้ยวเอื้องการประเมินคุณภาพสัตว๑เพื่อสํงโรงฆํา ขั้นตอน
การฆําและการตัดแตํงซาก การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา

ของกล๎ามเนือ้ การประเมินคุณภาพซากและเกรดสัตว๑ หลัก
สุ ข าภิ บ าลและสาธารณสุ ข กฎหมายและข๎ อ บั ง คั บ
การตลาด ทฤษฏีและหลักการแปรรูปเนื้อสัตว๑ คุณคําทาง
โภชนาการเนื้ อ สั ต ว๑ หลั ก การประกอบอาหารจากชิ้ น
เนือ้ สัตว๑
206310 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-6)
Animal Biotechnology
การประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต
สัตว๑ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผสมพันธุแ๑ ละการปรับปรุงพันธุ๑
สัตว๑ การย๎ายฝากตัวอํอน การปฏิสนธิในหลอดทดลองการ
คัดเลือกเพศ เทคโนโลยีชีวภาพกับสุขภาพสัตว๑ การตรวจ
โรคโดยใช๎แอนติบอดีแ้ ละการผลิตวัคซีน เทคในโลยีชีวภาพ
ในอาหารสั ตว๑ การเพิ่มคุ ณคําทางอาหารโดยใช๎เอนไซม๑
การลดสารต๎านโภชนะ
206311 การจัดการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3(3-0-6)
Ruminant Feeds Management
ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร๑ การปลู ก การ
ปฏิ บั ติ รั ก ษาพื ช อาหารสั ต ว๑ สํ า หรั บ สั ต ว๑ เ คี้ ย วเอื้ อ ง
ความสําคั ญของทุํง หญ๎าเลี้ย งสัตว๑ ระบบทุํงหญ๎า ปัจจั ย
การผลิตและระบบการจัดการทุงํ หญ๎า
206312 พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยง
3(3-0-6)
Behavior and Welfare of Domestic
Animal
พื้นฐานพฤติกรรมสัตว๑ สวัสดิภาพสัตว๑เลี้ยง
ปัจจัยของสภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอสวัสดิภาพของสัตว๑ ท่ี
เลีย้ งในสภาพฟาร๑มและผลผลิตจากสัตว๑ การรับรู๎และการ
ตอบสนองตามธรรมชาติของสัตว๑ตํอสิ่งแวดล๎อม กฏหมาย
และข๎อบังคับในประเทศตํางๆ ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรม
สัตว๑และการประยุกต๑เพื่อนําความรู๎ด๎านพฤติกรรม และ
ส วั ส ดิ ภ าพสั ต ว๑ ม าใช๎ ใ นการจั ด การ แล ะเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต
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206313

การสืบพันธุ์ และการผสมเทียมในปศุสัตว์
3(2-3-6)
Reproduction and Artificial Insemination
in Livestock
กายวิ ภ าคและสรี ร วิ ท ยาของระบบสื บ พั น ธุ๑
ฮอร๑โ มนที่ ควบคุม ระบบสื บ พัน ธุ๑ การเป็น สั ดและวงรอบ
การเป็นสัด การตกไขํ การผสมพันธุ๑ ตั้งท๎องและการคลอด
ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับความสมบูรณ๑พันธุ๑และเทคนิคในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพความสมบูรณ๑พันธุ๑ การเตรียมและ
การเก็บรักษาน้ําเชื้อ เทคนิคและวิธีการตํางๆในการผสม
เทียม
206314 การผลิตสัตว์แบบยั่งยืน
3(2-3-6)
Sustainable Animal Production
หลักการผลิตสัตว๑แบบยั่งยืน การผลิตโคเนื้อ
โคนม สัตว๑เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สุกรและสัตว๑ปีก โดยการ
จั ด การทรั พ ยากรอยํ า งบู ร ณาการและการจั ด การเพื่ อ
ความยั่ ง ยื น ของสภาพแวดล๎ อ ม การคั ด เลื อ กพั น ธุ๑ ท่ี
เหมาะสม การจัดการตํางๆ โรงเรือน แปลงหญ๎า อาหาร
สัตว๑ น้ํา สุขภาพ ของเสียจากฟาร๑ม และผลผลิต
206391 การฝึกทักษะทางสัตวศาสตร์ 2(0-6-3)
Skill Training in Animal Science
การฝึกทักษะภาคสนามทางสัตวศาสตร๑ การ
ฝึกจัดการฟาร๑มปศุสัตว๑ขั้นพื้นฐาน ในฟาร๑มสุกร หรือโค
เนือ้ หรือโคนม หรือสัตว๑ปกี
206392 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านสัตวศาสตร๑
206401 การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ 3(2-3-6)
Business Farm Management
องค๑ประกอบในธุรกิจฟาร๑มปศุสัตว๑ ปัจจัยที่มี
ผลตํ อการประกอบกิ จการฟาร๑ ม การบริ ห ารจั ด การคน
อุปกรณ๑ โรงเรือน การคํานวนต๎นทุนการผลิต การวางแผน
การผลิต และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ฟาร๑ม

206410

วิทยาภูมิคุ๎มกันสัตว์
3(3-0-6)
Animal Immunology
ขอบเขตของวิ ท ยาภู มิ คุ๎ ม กั น ภู มิ คุ๎ ม กั น แตํ
กําเนิด แอนติเจน แอนติบอดี อิมมูโนโกลบุลิน เซลล๑และ
อวัยวะที่เกี่ยวข๎องกับระบบภู มิคุ๎มกัน ระบบคอมพลีเมนท๑
ภาวะภูมิคุ๎มกันไวเกิน โรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ๎มกันในสัตว๑
หลักการสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันและการทําวัคซีน
206411 การใช๎ยาสัตว์
3(2-3-6)
Animal Drug Usage
ชนิดของยาและสารสังเคราะห๑ตํางๆ ที่ใช๎ใ น
สัตว๑เลี้ยง สรรพคุณ การออกฤทธิ์ การรักษา ยาอันตราย
เทคนิ ค การใช๎ ย าอยํ า งปลอดภั ย โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผู๎ ใ ช๎ แ ละ
ผูบ๎ ริโภค การเก็บรักษายา
206412 การจัดการของเสียและสิ่งแวดล๎อมในฟาร์ม
3(2-3-6)
Waste and Environmental Management
in Farm
ปั จ จั ย ทางสิ่ ง แวดล๎ อ มที่ มี ผ ลตํ อ สวั ส ดิ ภ าพ
ของสั ต ว๑ แ ละผลผลิ ต จากสั ต ว๑ การรั บ รู๎ ตํ อ สิ่ ง แวดล๎ อ ม
รอบตัวสัตว๑ การตอบสนองของสัตว๑ตํอสิ่งแวดล๎อม และ
ผลกระทบจากการเลี้ยงสัตว๑ในระบบฟาร๑มตํอสิ่งแวดล๎อม
และมนุษย๑
206413 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์ 3(2-3-6)
Molecular Genetics in Livestock
การประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีพันธุศาสตร๑โมเลกุลในงานวิจัย
ด๎านสัตวศาสตร๑ การคัดเลือกพันธุโ๑ ดยอาศัยข๎อมูลทาง
พันธุกรรม เทคโนโลยีใหมํท่ใี ช๎ในการหาลําดับเบส การใช๎
ฐานข๎อมูลและโปรแกรมพืน้ ฐานที่สําคัญสําหรับงานวิจัย
ด๎านพันธุศาสตร๑โมเลกุลในสัตว๑
206491 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎ นคว๎ า การ รวบ รวมข๎ อมู ล กา ร
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข๎อทางด๎านสัตวศาสตร๑
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206492

การฝึกงานวิชาชีพ
6 หนํวยกิต
Professional Apprenticeship
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การผลิ ต สั ต ว๑ ใ นสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
206493 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การผลิ ต สั ต ว๑ ใ นฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือ
เอกชน
206494 ปัญหาพิเศษ
3(2-3-6)
Special Problem
การวิ จั ย หรื อ การค๎ น คว๎ า รวบรวมข๎ อ มู ล
เอกสารการวิจัยในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับสัตวศาสตร๑ การตั้ง
สมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การฝึกใช๎โปรแกรม
การวิ เคราะห๑ ท างสถิ ติ สํ าเร็ จ รูป ในการวิ เ คราะห๑ผ ลการ
ทดลอง การวิ เ คราะห๑ แ ละสรุ ป ผลการทดลอง เขี ย น
รายงานผลการทดลอง
207211 การผลิตพืชและพืชสมุนไพร 4(3-3-8)
Crop and Herbal Production
หลั ก การ และการปฏิ บั ติ ท่ี ดี ใ นการผลิ ต พื ช
และพืชสุมนไพร การปลูกและปฏิบัติ ดูแลรักษา การดูแล
รักษาทั่วไป การขยายพันธุ๑ การปรับปรุงพันธุ๑ การจัดการ
ศัตรูพืช การควบคุมและการปูองกันโรคพืช การเก็บเกี่ยว
การเก็ บ รั ก ษา การใช๎ ป ระโยชน๑ ท างอุ ต สาหกรรมและ
การตลาดของพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร
207212 การผลิตสัตว์บกและสัตว์น้า 4(3-3-8)
Animal and Fishery Production
พื้ น ฐานการเลี้ ย งสั ต ว๑ ท่ี มี ค วามสํ า คั ญ ทาง
เศรษฐกิ จ สุ ก ร โค กระบื อ สั ต ว๑ ปี ก และสั ต ว๑ น้ํ า หลั ก
ปฏิบัติท่ีดีในการจัดการฟาร๑มเลี้ย ง อาหารและโภชนาการ
สําหรับสัตว๑ การขยายพันธุ๑ การปรับปรุงพันธุ๑ การควบคุม
และปูองกันโรคสัตว๑

207241

การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Management
รู ป แบบธุ ร กิ จ การเกษตร ความสํ า คั ญ การ
จั ด การธุ ร กิ จ การเกษตร โครงส ร๎ า งองค๑ ก รธุ ร กิ จ
การเกษตร นโยบาย การวางแผน รู ป แบบการจั ด การ
ธุรกิจการเกษตร ความสําคัญของการตลาดสินค๎าเกษตร
ลักษณะสินค๎าเกษตร ความแตกตํางระหวํางการตลาดกับ
การตลาดสินค๎าเกษตร
207321 จุลชีววิทยาและเคมีอาหาร
4(3-3-8)
Food Microbiology and Chemistry
ประเภทของจุ ลิ น ทรี ย๑ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ๑ อ าหาร
การเจริญ การปนเปื้อน และการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย๑ใน
ผลิตภัณฑ๑อาหาร จุลินทรีย๑ท่ีใช๎เป็นดัชนีบํงชี้คุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร จุลินทรีย๑ท่ีเกี่ยวข๎องกับการเกิด
โรค และอาหารเป็ น พิ ษ สมบั ติ ท างเคมี แ ละชี ว เคมี ข อง
องค๑ประกอบตํางๆ ในอาหารและผลิตภัณฑ๑เ กษตร การ
เปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมีท่ีเกี่ยวข๎องใน
ระหวํางการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการเก็บรักษา การ
วิเคราะห๑คุณภาพอาหาร ด๎านจุลชีววิทยาและเคมี
207322 การจัดการผักและผลไม๎สด
3(2-3-6)
Fruit and Vegetable Management
ปัจจัยที่มีผลตํอคุณภาพของผักและผลไม๎สด
หลังการเก็บเกี่ยว การใช๎เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อ
ยื ด อายุ ก ารวางจํ า หนํ า ย การตลาดและชํ อ งทางการ
กระจายสินค๎าตลอดจน การควบคุมคุณภาพ กฎระเบียบ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข๎องกับการสํงออกและนําเข๎าผักและ
ผลไม๎สด
207331 ความปลอดภัยของหํวงโซํอาหารเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Food Safety of Food
Chain
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ ของ
ความปลอดภั ย ของหํ ว งโซํ อ าหารจากฟาร๑ ม สูํ ผู๎ บ ริ โ ภค
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับพิษวิทยาในอาหาร การใช๎วัตถุเจือปน
อาหาร อันตรายและความเสี่ยง การประเมินความเสี่ย ง
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และการจัดการ อันตรายและผลกระทบของสารเคมี โลหะ
หนักตํอสุขภาพ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
207332 การควบคุมคุณภาพอาหารและสินค๎าเกษตร
3(3-0-6)
Quality Control in Food and Agricultural
Products
ระบบการควบคุมคุณภาพ ความสําคัญระบบ
ควบคุมคุณภาพตํอการผลิตอาหารปลอดภัย การควบคุม
คุณ ภาพวั ต ถุ ดิบ การควบคุม คุ ณ ภาพกระบวนการผลิ ต
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ๑ การวางแผนและออกแบบ
การควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมอาหาร การสุํ ม ตั ว อยํ า ง การตรวจสอบ
คุณภาพอาหารและสินค๎าเกษตร
207333 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 2(2-0-4)
Food Plant Sanitation
สถานที่ ตั้ ง การวางผั ง และสายการผลิ ต
โรงงานอาหาร หลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร สุขลักษณะ
สํวนบุคคล ขัน้ ตอนการทําความสะอาด การควบคุมแมลง
การจั ด การน้ํ า ใช๎ ใ นโรงงาน การกํ า จั ด ของเสี ย การขอ
อนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
207334 ระบบการประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Assurance System
คํ า จํ า กั ด ความของระบบประกั น คุ ณ ภาพ
ความสําคัญของระบบประกันคุณภาพตํอการผลิตอาหาร
ปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภั ยอาหารตามองค๑การ
การค๎าโลก มาตรฐานโคเด็กซ๑ (CODEX) มาตรฐานระหวําง
ประเทศวําด๎วยมาตรการสุขอนามัยพืช โดยคณะกรรมการ
ความรํ ว มมื อ ระหวํ า งประเทศในการควบคุ ม และการ
ปูอ งกั น การแพรํ ร ะบาดของศั ต รู พื ช (IPPC) ระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพ ได๎ แ กํ การผลิ ต ทางการเกษตรอยํ า ง
ถูกต๎องและเหมาะสม (GAP) มาตรฐานสุข ลักษณะการ
ผลิตที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) หลักเกณฑ๑และวิธีการที่
ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ระบบการวิเคราะห๑อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต๎องควบคุม (HACCP) และระบบมาตรฐาน
ปศุสัตว๑

207335

มาตรฐานอาหารและสิ น ค๎ า เกษตรของ
ประเทศไทย
3(3-0-6)
Food and Agricultural Product
Standards of Thailand
คํ า จํ า กั ด ค ว า ม ม า ต ร ฐ า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน
(มผช.) มาตรฐานสินค๎าเกษตร (Q Mark) มาตรฐานเกษตร
อินทรีย๑ การขอขึน้ ทะเบียนอาหารและยา ความสําคัญของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค๎าเกษตร กฎหมาย กฎระเบียบและประกาศกระทรวง
สาธารณสุข กรมประมง กรมปศุสัตว๑ กรมวิชาการเกษตร
การขออนุญาตทําการผลิต
207336 ฉลากโภชนาการ
2(2-0-4)
Nutrition Fact Labeling
ความหมายและความสําคัญของฉลาก ฉลาก
โภชนาการ ประเภทของฉลากโภชนาการ ประโยชน๑ของ
ฉลากโภชนาการ ปริมาณสารอาหารที่แนะนําให๎บริโภคตํ อ
วัน การได๎มาข๎อมูลบนฉลาก หนํวยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
ฉลากอาหาร กฎระเบี ย บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง การขอ
อนุญาตจดทะเบียนฉลากอาหารตํางๆ
207341 การจัดการโลจิสติกหํวงโซํสินค๎าเกษตรและ
อาหาร
3(3-0-6)
Agricultural Logistic and Food Chain
Management
หลั ก การของระบบโลจิ ส ติ ก และโซํ อุ ป ทาน
การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลัง สินค๎า การ
ออกแบบโซํอุปทาน และการกําหนดทําเลที่ตั้งของหนํวย
ตํ า งๆ ในโซํ อุ ป ทาน การจั ด การการขนสํ ง สภาพการ
ทํ า งานที่ เ หมาะสมระหวํ า งคนงานกั บ เครื่ อ งจั ก ร การ
วิเคราะห๑ต๎นทุนในโซํอุปทาน และการประยุกต๑ใช๎
207342 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจเกษตร
3(2-3-6)
Information Technology for Agribusines
การนําโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ มาใช๎ในธุรกิ จ
เกษตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค๑กรสําหรับ
ธุร กิ จ เกษตร การใช๎ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร๑ เ พื่ อ ควบคุ ม
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กระบวนการผลิต ควบคุ ม คุณ ภาพและประเมิ น ผลผลิ ต
อาหารและสิ น ค๎ า เกษตร การวางแผนการทดลอง
ความสําคัญเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจเกษตรตํอความ
ปลอดภั ย อาหาร ระบบตรวจสอบย๎ อ นกลั บ เพื่ อ ความ
ปลอดภัยผูบ๎ ริโภค ระบบพาณิชย๑อเิ ลกทรอนิกส๑
207344 การตลาดสินค๎าเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Marketing
การนําหลักการตลาดมาประยุกต๑ใช๎กับสินค๎า
เกษตร ลักษณะของตลาดสินค๎าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ตลาดซือ้ ขายสินค๎าเกษตรลํวงหน๎า การกําหนดกล
ยุ ท ธ๑ ก ารตลาดสิ น ค๎ า เกษตร และอุ ต สาหกรรมเกษตร
การสํ ง เสริ ม การตลาด การสร๎ า งตราสิ น ค๎ า ระบบการ
นําเข๎า สํงออกสินค๎าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ
การตลาดตํางประเทศสินค๎าเกษตร
207421 การจัด การอุ ตสาหกรรมอาหารแชํเ ยือ ก
แข็ง
3(3-0-6)
Frozen Food Industrial Management
ความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารแชํเยือก
แข็ง ประเภทเนือ้ สัตว๑ อาหารทะเลแชํแข็ง ผักและผลไม๎แชํ
แข็ง ตลอดจนผลิตภัณฑ๑สําเร็จรูปแชํแข็ง การขออนุญาต
ตั้งโรงงาน การเลือกสถานที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวาง
ผั ง สายการผลิ ต การควบคุ ม คุ ณ ภาพตั้ ง แตํ แ หลํ ง ผลิ ต
จนถึงผู๎บริโภค ข๎อกําหนด มาตรฐาน กฎหมาย อาหารแชํ
เยือกแข็งประเภทตํางๆ การตลาด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
207422 การจัดการอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
3(3-0-6)
Canned Food Industrial Management
ความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
ประเภทอาหารทะเลกระป๋อ ง ผักและผลไม๎กระป๋องและ
ผลิตภัณฑ๑อาหารกระป๋อง การขออนุญ าตตั้งโรงงาน การ
เลื อก ส ถา นที่ ตั้ ง ก าร วา ง ผั ง โร ง งา น ก าร ว าง ผั ง
สายการผลิต การควบคุมคุณภาพตั้งแตํแหลํงผลิตจนถึง
ผู๎บริโภค ข๎อกําหนด มาตรฐาน กฎหมาย อาหารกระป๋อง
ประเภทตํางๆ การตลาด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

207423

การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
Beverage Industrial Management
ความสํ า คั ญ ของอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม
ประเภทน้ําผลไม๎ ชา กาแฟ การขออนุญาตตั้งโรงงาน การ
เลื อก ส ถา นที่ ตั้ ง ก าร วา ง ผั ง โร ง งา น ก าร ว าง ผั ง
สายการผลิต การควบคุมคุณภาพตั้งแตํแหลํงผลิตจนถึง
ผู๎ บ ริ โ ภค ข๎ อ กํ า หนด มาตรฐาน กฎหมาย เครื่ อ งดื่ ม
ประเภทตํางๆ การตลาด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
207431 มาตรฐานอาหารและสิ น ค๎ า เกษตรของ
ประเทศผู๎นาเข๎า
3(3-0-6)
Food and Agricultural Product
Standards of Importing Countries
ความสําคัญของมาตรฐานสินค๎าอาหารและ
เกษตรสํงออกที่สําคัญ มาตรฐานที่สําคัญ เชํน มาตรการ
นําเข๎าสินค๎าอาหาร มาตรการเกี่ยวกับฉลากสิ นค๎า ระบบ
การตรวจสอบสิ น ค๎ า นํ า เข๎ า ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
แคนาดา ญี่ปุน ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป
207432 การตรวจประเมินโรงงาน
2(1-3-4)
Plant Auditor Training
การเตรี ย มความพร๎ อ มเพื่ อ เป็ น ผู๎ ต รวจ
ประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร คุณธรรม จริยธรรม
ขัน้ ตอนการตรวจประเมิน การตรวจสอบรายการที่จําเป็น
เพื่อกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย การเขียนรายงาน
คูมํ ือการตรวจประเมินคุณภาพ การพิจารณาให๎ใบรับรอง
207433 มาตรฐานอาหารฮาลาล
3(3-0-6)
Halal Food Standard
ความสํ า คั ญ และข๎ อ กํ า หนดของฮาลาล
กระบวนการผลิตอาหารฮาลาล การติดฉลาก การจัดเก็บ
ข๎อกําหนดและกฎหมายของอาหารฮาลาล ขั้นตอนการขอ
ใบรับรองเครื่องหมายฮาลาล การตลาดอาหารฮาลาล
207451 สัมมนา
1(0-2-3)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
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ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านความปลอดภัยทางอาหารใน
ธุรกิจเกษตร
207452 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย ในหัวข๎อ
ทางด๎านความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
207453 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับความปลอดภัยทางอาหาร
ในธุรกิจเกษตร ในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือ
เอกชน
207454 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับความปลอดภัยทางอาหาร
ใน ธุ ร กิ จ เกษตร ในฐานะพนั ก งาน ฝึ ก หั ด ใน ส ถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
207455 ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
Eco-Friendly Productivity System
แนวโน๎ ม และทิ ศ ทางการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล๎อม ระบบการผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํน
คาร๑บอนฟุทพริ้นท๑ และฉลากคาร๑บอน การเพิ่มผลผลิตสี
เขียว วอเตอร๑ฟุทพริ้นท๑ ประโยชน๑ของกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
221100 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Mathematics
ร๎ อ ยละและการประยุ ก ต๑ ใ ช๎ สมการและ
อ ส ม ก า ร ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต๑ ข อ ง ส ม ก า ร เ ส๎ น ต ร ง ท า ง
เศรษฐศาสตร๑และธุรกิจ การตั้งราคาสินค๎า สํวนลดการค๎า
และสํวนลดเงินสด สํวนลดธนาคารและตั๋วเงิน เงินรายงวด
อนุพันธ๑และการประยุกต๑ของอนุพันธ๑

221110

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 3(2-2-5)
Fundamental Information Technology
เทคโนโลยี ส ารสนเทศพื้ น ฐาน เทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร๑ เทคโนโลยี สื่ อ สารโทรคมนาคม ระบบ
เครื อ ขํ า ย อิ น เทอร๑ เ น็ ต บริ ก ารที่ มี บ นอิ น เทอร๑ เ น็ ต
เครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค๎ น ข๎ อ มู ล การจั ด การข๎ อ มู ล และ
สารสนเทศ ระบบฐานข๎อมูล ระบบการจัดการฐานข๎อมูล
การฝึ ก ใช๎ ง านโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป มารยาทและข๎ อ ควร
ปฏิ บั ติ ใ นการใช๎ ง านคอมพิ ว เตอร๑ แ ละระบบเครื อ ขํ า ย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศรํว มสมัย และแนวโน๎ ม เทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร๑
221120 การเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น 3(2-2-5)
Introduction to Programming
ขั้นตอนวิธีเบื้องต๎น การเขียนผังงาน แนวคิด
ในการเขียนโปรแกรม ภาษาในการเขียนโปรแกรม ตัวแปร
ชนิ ด ข๎ อ มู ล และการดํ า เนิ น การตํ า งๆ การรั บ และแสดง
ข๎อ มูล คํ าสั่ งควบคุม การทํ างาน แถวลํา ดับ แนวคิด การ
เขี ย นโปรแกรมแบบโครงสร๎ า งและเชิ ง วั ต ถุ และการ
ประยุกต๑การเขียนโปรแกรม สําหรับทางธุรกิจด๎วยภาษาที่
ใช๎ในการเขียนโปรแกรม
221130 หลักเบื้องต๎นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Principles of Information Systems
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ
บทบาทและองค๑ประกอบของระบบสารสนเทศในองค๑กร
รูปแบบและโครงสร๎างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
ยํอยทางธุรกิจ การเข๎าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต๑ใช๎
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข๎อมูลใน
ระบบสารสนเทศและระบบเครือขําย
221301 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของ
การวิ จั ย การกํ า หนดปั ญ หาเพื่ อ การวิ จั ย การทบทวน
วรรณกรรม ประชากรและกลุํมตัวอยําง วิธีกําหนดขนาด
ของกลุํ ม ตั ว อยํ า ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย การเก็ บ
รวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูล การเขียนอภิปรายและสรุป
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ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ซอฟต๑แวร๑เพื่อการ
วิจัยด๎านคอมพิวเตอร๑
221302 การวิจัยดาเนินการ
3(2-2-5)
Operations Research
แบบจํ า ลองการโปรแกรมเชิ ง เส๎ น ตรง การ
จั ด ตั้ ง แบบจํ า ลองระบบของปั ญ หา การหาผลลั พ ธ๑
แบบจําลองระบบของปัญหา วิธีกราฟ วิธีทางพีชคณิตทั่วๆ
ไป วิธีซิมเพล็กซ๑ ปัญหาทางการขนสํง วิธีตามกฏของมุม
ทิศเหนือ-ตก วิธีโดยประมาณของโวเกล วิธีคําใช๎จํายน๎อย
ที่สุดวิธีสเตปปิงสโตน วิธีโมได แบบจําลองการมอบหมาย
งาน
221303 โครงสร๎างคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Organization
องค๑ ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร๑ เ บื้ อ งต๎ น
สถาปั ต ยกรรมของคอมพิ ว เตอร๑ ระบบปฏิ บั ติ ก าร
โครงสร๎างของหนํวยความจํา การจัดระบบคอมพิวเตอร๑
และหลักการพิจารณาฮาร๑ดแวร๑ของคอมพิวเตอร๑
221311 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Business
เทคโนโล ยี อิ น เทอร๑ เน็ ต เบื้ อ งต๎ น ธุ ร กิ จ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ แ ละการพาณิ ชย๑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ เ บื้อ งต๎ น
กา รค๎ าป ลี กอิ เล็ กท ร อนิ กส๑ กา รโ ฆษ ณ าพ าณิ ช ย๑
อิเล็กทรอนิกส๑ การประมูลอิเล็กทรอนิกส๑ การให๎บริการ
อิเล็กทรอนิก ส๑ รัฐ บาลอิ เล็กทรอนิกส๑ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยและระบบชําระเงินสด การพัฒนาระบบงานการ
พ า ณิ ช ย๑ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส๑ ก ฎ ห ม า ย ก า ร พ า ณิ ช ย๑
อิเล็กทรอนิกส๑
221331 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทาง
ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business System Analysis and Design
แนวคิดการวิเคราะห๑และการออกแบบระบบ
ระเบียบวิธีการวิเคราะห๑ระบบทางธุรกิจ เครื่องมือที่ใช๎ใน
การวิ เ คราะห๑ แ ละพั ฒ นาระบบ วงจรการพั ฒ นาระบบ
ระบบแผนภู มิ ส ายงาน ตารางการตั ด สิ น ใจ การศึ ก ษา
ความเป็ น ไปได๎ ข องการพั ฒ นาระบบ การกํ า หนดความ
ต๎ อ งการของผู๎ ใ ช๎ ระเบี ย บวิ ธี ก ารออกแบบระบบ การ

ออกแบบฟอร๑ ม และระเบี ย บข๎ อ มู ล ระบบการจั ด เก็ บ
เอกสาร การตรวจสอบการประเมิ น ผล แนวคิ ด การ
วิเคราะห๑และออกแบบเชิงวัตถุ หลักการวิเคราะห๑ออกแบบ
เชิงวัตถุ กระบวนการวิเคราะห๑และออกแบบเชิงวัตถุ
221332 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดย
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Management Information
System
หลักการของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แนวความคิดของสารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศและการบริหารองค๑กรประเภทของระบบ
สารสนเทศ การจัด การระบบสารสนเทศในอนาคตและ
ระบบสารสนเทศในปั จ จุ บั น อิ น เทอร๑ เ น็ ต การพาณิ ช ย๑
อิเ ล็ ก ทรอนิก ส๑ การบริ ห ารความสั ม พั น ธ๑ กั บลู ก ค๎ า การ
วางแผนการใช๎ทรัพยากรของวิสาหกิจ การบริหารหํวงโซํ
อุปทาน โลจิสติกส๑ และปัญญาประดิษฐ๑
221334 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
ก ร อ บ แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ธุ ร กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ
คลั ง ข๎ อมู ล การวิ เ คราะห๑ท างธุร กิ จ การประมวลผลเชิ ง
วิ เ คราะห๑ อ อนไลน๑ ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ การ
สนับสนุนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ การนําข๎อมูลมาแสดง
เป็ นภาพ เหมื องข๎อ มู ล เหมื องข๎อ ความ เหมื องเว็บ การ
จัดการประสิทธิภาพของธุรกิจ โปรแกรมประยุกต๑ทางด๎าน
ธุรกิจอัจฉริยะ
221335 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 3(2-2-5)
Financial Information System
แน ว คิ ด ระ บ บ ส าร ส น เ ทศ ท า ง กา ร เ งิ น
โปรแกรมประยุกต๑ทางด๎านการเงิน หลักการออกแบบและ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศทางการเงิ น การวิ เ คราะห๑
สารสนเทศทางการเงิ น ระบบสารสนเทศสํ า หรั บ การ
วิเคราะห๑การลงทุน การวิเคราะห๑รายงานทางด๎านการเงิน
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221336

เทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Information Technology and logistics
กระบวนการธุ ร กิ จ กระบวนการโลจิ ส ติ ก ส๑
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับจัดการธุรกิจและโลจิสติกส๑
การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส๑
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส๑
221337 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Office Automation Systems
อ ง ค๑ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง สํ า นั ก ง า น อั ต โ น มั ติ
เทคโนโลยีเพื่อสํานักงานอัตโนมัติ การสื่อสารที่เกิดขึ้นใน
สํ า นั ก งานการผลิ ต ภาพในสํ า นั ก งาน อุ ป กรณ๑ ใ นการ
จัดการข๎อมูลการเก็บรวบรวมข๎อมูลและการนํามาใช๎ การ
ออกแบบระบบการเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล และการพั ฒ นา
องค๑ ก รในรู ป แบบใหมํ การบํ า รุ ง รั ก ษาองค๑ ก รและ
ประสิทธิภาพขององค๑กรรูปแบบใหมํ งานที่เหมาะสมกับ
การใช๎การประมวลคํา ฐานข๎อมูล และการวิเคราะห๑ข๎อมูล
สําหรับระบบสํานักงาน และการพิจารณาความคุ๎มคําใน
การลงทุนทางเทคโนโลยี
221390 โครงงานด๎านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1(0-2-1)
Project in Business Computer I
การเตรียมหัวข๎อโครงงาน เก็บรวบรวมข๎อมูล
การศึกษาความเป็นไปได๎ การกําหนดความต๎องการ การ
วิเคราะห๑ และการออกแบบโครงงาน จัดทําต๎นแบบ จัดทํา
เอกสารแผนการดําเนินโครงงาน และการนําเสนอหัวข๎อ
โครงงาน
221412 การประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์ด๎านการเงิน
และการบัญชี
3(2-2-5)
Computer Applications in Finance and
Accounting
หลักการประยุกต๑ใช๎ระบบสารสนเทศทางด๎าน
การเงิ น และการบั ญ ชี บั ญ ชี ลู ก หนี้ บั ญ ชี เ จ๎ า หนี้ บั ญ ชี
เงิ น เดื อ น บั ญ ชี ต๎ น ทุ น งบการเงิ น ซอฟต๑ แ วร๑ สํ า เร็ จ รู ป
ทางด๎านการเงินและการบัญชี

221413

การประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์ด๎านการตลาด
3(2-2-5)
Computer Applications in Marketing
แนวคิดการประยุกต๑ใช๎คอมพิวเตอร๑ทางด๎าน
การตลาด การพาณิชย๑อเิ ล็กทรอนิกส๑ สารสนเทศเพื่อการ
จัดการทางด๎า นตลาด การวิเคราะห๑ และออกแบบระบบ
การตลาด การซอฟต๑แวร๑สําเร็จรูปทางด๎านการตลาด
221414 การประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์ด๎านงานบุคคล
3(2-2-5)
Computer Applications in Personal
แนวคิดทางด๎านทะเบียนบุคคลและการจํา ย
เงินเดือน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด๎านบุคคล การ
วิเ คราะห๑ แ ละออกแบบระบบงานบุ ค คล การซอฟต๑ แ วร๑
สําเร็จรูปทางด๎านงานบุคคล
221415 การประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์ด๎านงานโรงแรม
3(2-2-5)
Computer Applications in Hotel
แนวคิดการประยุกต๑ใช๎คอมพิวเตอร๑ด๎านงาน
โรงแรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด๎านงานโรงแรม
การวิ เ คราะห๑ แ ละออกแบบระบบงานโรงแรม การ
ซอฟต๑แวร๑สําเร็จรูปทางด๎านงานโรงแรม
221416 การประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์ด๎านการผลิต
3(2-2-5)
Computer Applications in Production
แนวคิ ด ระบบสารสนเทศทางด๎ า นการผลิ ต
หลักการระบบสารสนเทศทางด๎านการผลิต การวิเคราะห๑
และการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด๎านการ
ผลิต ซอฟต๑แวร๑สําเร็จรูปในด๎านการผลิต
221421 เทคโนโลยีส่อื ประสม
3(2-2-5)
Multimedia Technology
ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อประสม
สื่อชนิดตํ างๆ เทคโนโลยี ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสื่ อประสม
เทคโนโลยีทางด๎านซอฟต๑แวร๑และฮาร๑ดแวร๑ท่ีเกี่ยวข๎องกับ
สื่อประสม และการประยุกต๑เทคโนโลยีสื่อประสมสําหรับ
ทางธุรกิจ
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221433

สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
3(2-2-5)
Enterprise Architecture
ก ร อ บ แ น ว คิ ด อ ง ค๑ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ การสํงมอบบริการของโปรแกรม
ประยุ ก ต๑ ท างด๎ า นวิ ส าหกิ จ การบู ร ณาการระบบ การ
จั ด ก า ร เ นื้ อ ห า ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ร ะ ห วํ า ง อ ง ค๑ ก ร
กระบวนการพัฒ นาสถาปั ตยกรรมวิ สาหกิจ การจั ดการ
การเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม การติดตั้งสถาปัตยกรรม
วิสาหกิจสถาปัตยกรรมวิสาหกิจ การควบคุมการจัดการ
ซอฟต๑แวร๑ทางด๎านการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (อีอาร๑
พี)
221438 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Decision Support System
สถาปัต ยกรรมระบบสนับ สนุ นการตั ดสิ นใจ
การจัดการข๎อมูล การจัดการแบบจําลอง การจัดการองค๑
ความรู๎ การจัดการสํวนตํอประสานกับผู๎ใช๎ ระบบสนับสนุน
การตั ด สิ น ใจแบบกลุํ ม การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การ
ตั ด สิ น ใจ ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจระดั บ วิ ส าหกิ จ
วิธีการสร๎างการประมวลผลเชิงวิเคราะห๑แบบออนไลน๑
221490 โครงงานด๎านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2(0-4-2)
Project in Business Computer II
วิชาบังคับกํอน : 221390 โครงงานด๎าน
คอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 1
: 221390 Project in Business
Prerequisite
Computer I
การพั ฒนาซอฟต๑แวร๑ประยุก ต๑ตามขอบเขต
ของระบบและตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค๑ ท่ี กํ า หนดไว๎ การ
ทดสอบซอฟต๑แวร๑ การตรวจสอบและแก๎จุดบกพรํอง การ
ติ ด ตั้ ง ระบบ การเขี ย นคูํ มื อ การใช๎ ง าน นํ า เสนอผลการ
ดําเนินโครงงาน
221491 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร๑ ธุ ร กิ จ ใน
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน

221492

สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือ
เอกชน
222120 ระบบสารสนเทศเบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introductory Information Systems
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
คุณคําของสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
การสื่ อ สารข๎ อ มู ล และเครื อ ขํ า ยคอมพิ ว เตอร๑ ระบบ
สารสนเทศแบบตํางๆ ที่ใช๎ในองค๑กร ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจั ดการเชิง กลยุ ทธ๑ ระบบสารสนเทศทางภู มิศ าสตร๑
ผลกระทบของเทคโนโลยี ส ารสนเทศตํ อ จริ ย ธรรมและ
สังคม แนวโน๎มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส๑และระบบสารสนเทศ
222220 เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web Technology
เทคโนโลยี อิ น เทอร๑เ น็ ต สถาปั ต ยกรรมของ
เวิลด๑ไวด๑เว็บ ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ มาตรฐานเว็บ
การสร๎างเว็บเพจแบบพลวัต เว็บเซอร๑วิส เทคโนโลยีเว็บ
เชิงความหมาย
222230 การปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human-Computer Interaction
หลั ก การของการปฏิ สัม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งมนุ ษ ย๑
และคอมพิวเตอร๑ การออกแบบที่ มีมนุ ษย๑เ ป็นศู นย๑ก ลาง
การสร๎างต๎นแบบ การพัฒนาสํวนตํอประสานกับผู๎ใช๎แบบ
กราฟิก การออกแบบระบบเชิงโต๎ตอบ
222310 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Organization Management and
Information Systems
ความรู๎เกี่ยวกับองค๑กร โครงสร๎าง พฤติกรรม
สภาพแวดล๎อม การจัดการองค๑กร ระบบสารสนเทศที่ใช๎
ในองค๑ ก ร ผลตอบแทนจากการลงทุ น ด๎ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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222320

การจัดการโครงการด๎านระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Project Management
องค๑ ป ระกอบของโครงการ การจั ด การ
โครงการด๎านระบบสารสนเทศ วัฏจักรของโครงการ การ
วางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ การติดตาม
และการควบคุ ม โครงการ การทบทวนโครงการ การ
ประเมินโครงการ
222321 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม
3(2-2-5)
Animation Technology and Game
เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว
และเกมส๑ การออกแบบและเขี ย นโปรแกรมสํ ว นตํ อ
ประสานกั บ ผู๎ ใ ช๎ แ บบกราฟิ ก การสร๎ า งโปรแกรมแบบ
ขั บ เคลื่ อ น ด๎ ว ยเหตุ ก ารณ๑ หลั ก การของการสร๎ า ง
ภาพเคลื่ อ นไหวแบบโต๎ ต อบได๎ เสี ย ง แบบจํ า ลองการ
ตรวจจั บ การชนของวั ต ถุ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ๑ สํ า หรั บ เกม
เครื่องมือการสร๎างภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติและสามมิติ
222322 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
แนวคิ ด ของการพาณิ ช ย๑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑
โครงสร๎าง แบบจําลอง กระบวนการและกิจกรรมของการ
ทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส๑ แนวคิดการวางแผนการตลาด
แนวคิ ด การตลาดออนไลน๑ กฎหมายการพาณิ ช ย๑
อิเล็กทรอนิกส๑ ภาษีการพาณิชย๑อเิ ล็กทรอนิกส๑ การพัฒนา
เว็บไซต๑พาณิชย๑อเิ ล็กทรอนิกส๑
222323 การสืบค๎นสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
การดึ ง ข๎ อ มู ล ทฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารค๎ น หาและ
สื บ ค๎ น ข๎ อ ความ ข๎ อ มู ล ทางบรรณานุ ก รม การวิ เ คราะห๑
ความเกี่ ย วข๎ อ งและอั ตถประโยชน๑ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ แ ละ
วิธีการทางภาษาสําหรับการทําดัชนีโดยอัตโนมัติและการ
จัดหมวดหมูํ วิธีการทางตรรกะและความนําจะเป็นสําหรับ
การสร๎ า งดั ชนี การกํ า หนดแบบสอบถาม การจั ดอั น ดั บ
วิธีการกรองข๎อความ การวัดประสิทธิผลการสืบค๎น

222324

คลังข๎อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse
แนวคิดการทําคลั งข๎อมูล องค๑ประกอบและ
สถาปั ตยกรรมของคลังข๎ อมูล ตัวแบบข๎ อมูลพหุมิติ การ
ออกแบบและการพัฒนาคลังข๎อมูล เครื่องมือสําหรับการ
พั ฒ นาคลั ง ข๎ อ มู ล การจั ด การธุ ร กิ จ การประยุ ก ต๑ ใ ช๎
คลังข๎อมูลกับองค๑การ
222330 การพัฒนาสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Development
ชนิ ดของสื่ อประสม ลัก ษณะของสื่ อประสม
การประยุกต๑สื่อประสม ฮาร๑ดแวร๑และซอฟต๑แวร๑งานสื่อ
ประสม รูปแบบแฟูมสื่อประสม การออกแบบสื่อประสม
การพัฒนาสื่อประสม การเผยแพรํสื่อประสม
222331 เอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส 3(2-2-5)
XML and Web Services
มาตรฐานเอกสารเอ็กซ๑เอ็มแอล ดีทีดี เค๎ารําง
การสร๎ า งและการประมวลเอกสารเอ็ ก ซ๑ เ อ็ ม แอล การ
จัดรูปแบบเอกสารเอ็กซ๑เอ็มแอล เว็บเซอร๑วิส
222332

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5)
Java Programming
แนวคิ ดเชิง วัตถุ ชนิด ข๎อมูล พื้นฐานและชนิ ด
ข๎อมูลอ๎างถึง ตัวแปรแถวลําดับ การกําหนดประโยค การ
จั ด การเกี่ ย วกั บ ข๎ อ ผิ ด พลาดและข๎ อ ยกเว๎ น การเขี ย น
โปรแกรมแบบมั ล ติ เ ทรด การจั ด การไฟล๑ การเข๎ า ถึ ง
ฐานข๎อมูล
222340 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทการ
วิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง วิธีการเลือกกลุํม
ตัวอยํ าง เครื่อ งมือที่ ใช๎ในการวิจัย การเก็บรวบรวมและ
การวิเคราะห๑ข๎อมูล การเขียนรายงานการวิจัย ซอฟต๑แวร๑
ในการวิจัยด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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222410

การประยุกต์ระบบสารสนเทศรํวมสมัยใน
องค์กร
3(2-2-5)
Application of Contemporary Information
ระบบสารสนเทศรํวมสมัย โปรแกรมประยุกต๑
ระดับ องค๑ กรที่ใ ช๎ใ นปัจ จุบั น การวางแผนทรัพ ยากรของ
องค๑ ก ร ระบบการจั ด การโซํ อุ ป ทาน ระบบการจั ด การ
ลูกค๎าสัมพันธ๑ ระบบการจัดการความรู๎
222420 หัวข๎อปัจจุบันเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1(0-2-1)
Current Topics in Information Systems
ระบบสารสนเทศสมัยใหมํ การบริหารจัดการ
สมัยใหมํ นวัตกรรม เทคนิค แนวโน๎มเทคโนโลยีด๎านระบบ
สารสนเทศ
222421 โครงงานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-6-3)
Information Technology Project
วิชาบังคับกํอน : 222340 ระเบียบวิธีวิจัย
: 222340 Research Methodology
Prerequisite
การพั ฒ นาโครงการ การวิ เ คราะห๑ แ ละ
ออกแบบระบบตามความต๎องการ การพัฒนาระบบ การ
ทดสอบระบบยํอย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก๎จุดบกพรํอง วิเคราะห๑
ผลลัพธ๑ และสรุ ปผล การจัด ทําเอกสารและการนํ าเสนอ
โครงงาน
222422 ระบบผู๎ชานาญการ
3(2-2-5)
Expert Systems
คว าม รู๎ เ บื้ อ งต๎ น ข อง ระ บบ ผู๎ เ ชี่ ย วช า ญ
ลั ก ษณะสํ า คั ญ สถาปั ต ยกรรม แบบจํ า ลอง การแสดง
ความรู๎ ประสิ ทธิภาพของการใช๎กฎ การจั ดแบํงประเภท
ความรู๎ การได๎ ม าและทดสอบ การแก๎ ปั ญ หาแบบ
สร๎างสรรค๑ การออกแบบสําหรับคําอธิบาย การออกแบบ
การทํ าให๎เ กิด ผล การประเมิ นผล และเครื่อ งมื อสํ าหรั บ
ระบบผูเ๎ ชี่ยวชาญ

222430

เว็บเชิงความหมาย
3(2-2-5)
Semantic Web
คําศัพท๑และการจัดแบํงประเภทของคํา เฟรม
เวิ ร๑ค การอธิ บายทรั พยากร การใช๎อ อนโทโลจี ใ นการให๎
เหตุผล ตัวแบบออนโทโลจี วิธีการและเครื่องมือสําหรั บ
สร๎างออนโทโลจี ภาษาเว็บออนโทโลจี การพัฒนาเว็บไซต๑
เชิงความหมาย
222450 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
222451 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐ
หรือเอกชน
224111
การสารวจเบื้องต๎น
3(2-3-6)
Introduction to Surveying
การสํารวจพืน้ ราบและการสํารวจภูมิประเทศ
ด๎วยเครื่องมือและเทคนิคการสํารวจ รวมทั้งระบบกําหนด
ตําแหนํงบนโลกในการสร๎างโครงขํายควบคุมทางราบหรือ
ทางดิ่งเพื่อการทําแผนที่
224112 การทาแผนที่
3(2-2-5)
Cartography
ความหมายและประเภทของแผนที่ การอําน
และแปลความหมายแผนที่ ความหมายและความสําคัญ
ของวิชาการเขียนแผนที่ ธรรมชาติของการแสดงข๎อมูลบน
แผนที่ เส๎น โครงแผนที่ การออกแบบแผนที่ และการทํ า
แผนที่เฉพาะเรื่อง
224131 เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ
3(2-2-5)
Geoinformatics Technology
ระบ บส าร ส น เท ศภู มิ ศ าส ตร๑ ก าร รั บ รู๎
ระยะไกล ระบบกําหนดตําแหนํงบนโลกด๎วยดาวเทียม โฟ
โตแกรมเมตรี และหลักการสํารวจเบื้องต๎น

S
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224171

ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
Physical Geography
แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร๑กายภาพ
ระบบพลั ง งานของโลก ระบบภู มิ อ ากาศของโลก การ
กระจายของพื ชพรรณและสั ต ว๑ ต ามธรรมชาติ ลั ก ษณะ
และวัฏจักรของเปลือกโลก ดิน หิน แรํ น้ําใต๎ดินและ วั ฏ
จักรของน้ํา ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกรํอนและ
การทั บ ถมอั น เนื่ อ งมาจากการกระทํ า ของน้ํ า น้ํ า ใต๎ ดิ น
คลื่น ลม และธารน้ําแข็ง
224181 ภูมิศาสตร์มนุษย์
3(2-2-5)
Human Geography
หลั ก การและแนวคิ ด ภู มิ ศ าสตร๑ ม นุ ษ ย๑ การ
กระจายของประชากรและการย๎ า ยถิ่ น รู ป แบบและ
กระบวนการทางวัฒนธรรม การจัดรูปพื้นที่ทางการเมือง
การเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง
224211 ระบบกาหนดตาแหนํงบนโลกด๎วยดาวเทียม
3(2-2-5)
Global Navigation Satellite Systems
เทคโนโลยี ก ารกํ า หนดตํ า แหนํ ง บนโลกโดย
เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณจากดาวเที ย ม การตรวจแก๎ เ ชิ ง
เรขาคณิตของข๎อมูลจากดาวเทียม การนํารํอง การติดตาม
การเคลื่อนที่ของวัตถุ การใช๎งานระบบกําหนดตําแหนํงบน
โลกรํ ว มกั บ การรั บ รู๎ ร ะยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร๑ในการจัดทําแผนที่และการวิเคราะห๑เชิงพืน้ ที่
224221 การรับรู๎ระยะไกล
3(2-3-6)
Remote Sensing
วิ วั ฒ นาการของการรั บ รู๎ จ ากระยะไกล
หลักการพลังงานคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา หลักการอําน การ
วิเคราะห๑ การแปลความหมาย และการจําแนกข๎อมูลภาพ
224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
Geographic Information Systems
แนวคิดการจัด การข๎อมูลเชิง พื้นที่ด๎วยระบบ
สารสนเทศภูมิ ศ าสตร๑ ซอฟต๑แ วร๑ ฮาร๑ ดแวร๑ โครงสร๎ า ง
ฐานข๎ อ มู ล และฐานข๎ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ๑ การนํ า เข๎ า การ
วิเคราะห๑และการนําเสนอข๎อมูล

224232

การจัดการฐานข๎อมูลและฐานข๎อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Database and Geo-database
Management
ความหมายและความแตกตํา งระหวํางระบบ
ฐานข๎ อมูล และระบบฐานข๎ อมูลทางภู มิศาสตร๑ ประเภท
ข๎ อ มู ล การจั ด เก็ บ การออกแบบและจั ด การฐานข๎ อ มู ล
รูป แบบการเชื่อ มโยงฐานข๎ อมู ล ความสั มพั นธ๑ ข องข๎อ มู ล
ทางภู มิ ศ าสตร๑ มาตรฐานโครงสร๎ า งข๎ อ มู ล สารสนเทศ
ภูมิ ศ าสตร๑ ในชั้ น ฐานข๎อ มู ล ตํา งๆ การปู อ งกัน ฐานข๎ อ มู ล
ภาษาคอมพิ ว เตอร๑ ท่ี ใ ช๎ ใ นการจั ด การฐานข๎ อ มู ล และ
ฐานข๎ อ มูล ทางภูมิ ศาสตร๑ การใช๎โ ปรแกรมประยุ ก ต๑เ พื่ อ
การจัดการฐานข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑
224271 ธรณีวิทยาเบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introduction to Geology
สํว นประกอบ โครงสร๎า ง และกระบวนการ
ทางธรณีวิทยาของโลก ปฏิสัมพันธ๑ของมนุษย๑กับธรณีภาค
อุ ท กภาค บรรย ากา ศภาค แ ล ะชี ว ภาค แล ะกา ร
เปลี่ยนแปลงของโลก
224281 ภูมิศาสตร์เมือง
3(2-2-5)
Urban Geography
หลั ก การภู มิ ศ าสตร๑ เ ศรษฐกิ จของเมือ งและ
ภูมิภาคตํางๆ ของโลก สารัตถะที่สัมพันธ๑กับการวางแผน
และผังเมือง โครงสร๎างภายในเมื อง ระบบการตั้งถิ่นฐาน
กระบวนการเติบ โตของเมือง การเติ บโตและการพัฒนา
ภูมิ ภ าค การอพยพเคลื่ อ นย๎ า ยประชากร การคมนาคม
ขนสํง และการเคหะ
224311 มาตรฐานแผนที่
3(2-2-5)
Map Standardization
ความสํ า คั ญของมาตราสํ วนทางภู มิ ศาสตร๑
กับฐานข๎อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑และการนําเสนอ
บนแผนที่ ความสัมพันธ๑ระหวํางมาตราสํวนทางภูมิศาสตร๑
กั บ การอธิ บ ายปรากฏการณ๑ เทคนิ ค และปฏิ บั ติ ก าร
เกี่ยวกับการจัดกลุํม การลดรูปแผนที่ และการแปลงสภาพ
ข๎อมูลในการทําแผนที่ การกําหนดมาตรฐานข๎อมูลแผนที่
ของทั่วโลกและประเทศไทย
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224312

การทาแผนที่เสมือนจริง
3(2-2-5)
Virtual Cartography
หลักการและปฏิบัติการทําแผนที่เสมือนจริง
การจัดการ การนําเสนอ การวิเคราะห๑และการสื่อสารของ
สารสนเทศที่สามารถอ๎างอิงเชิงพื้นที่ได๎อยํางหลากหลาย
ประเด็นตามความสนใจของสังคม การนําเสนอในรูปแบบ
ที่สามารถโต๎ตอบได๎ พลวัต และหลายมิติของการสัมผัส
ด๎วยการใช๎มัลติมีเดียและมัลติโมดอล
224321 โฟโตแกรมเมตรี
3(2-3-6)
Photogrammetry
พั ฒ นาการของการรั ง วั ด ด๎ ว ยภาพถํ า ยทาง
อากาศ รูปทรงเรขาคณิตของภาพถํายทางอากาศ ระบบ
การควบคุมภาพถํายทางอากาศและการรังวัดสร๎างแผนที่
หลักการสร๎างแผนที่ภาพถํายทางอากาศ
224322 การประยุกต์ใช๎การรับรู๎ระยะไกล 3(2-2-5)
Application in Remote Sensing
เทคนิคการประยุกต๑ใ ช๎การรับรู๎ร ะยะไกลกั บ
งานด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ การจัดการข๎อมูลภาพ
ดิ จิ ทั ล ขั้ น สู ง การวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล หลายชํ ว งคลื่ น การ
วิ เ คราะห๑ คุ ณ สมบั ติ ด๎ า นเวลา การวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล ภาพ
ดาวเที ย มด๎ า นปรากฏการณ๑ ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช๎
ประโยชน๑ที่ดิน
224331 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Spatial
Management
การวิเคราะห๑พื้นที่เชิงกริด การใช๎ฟังก๑ชันการ
วิเคราะห๑ทางราสเตอร๑ตํางๆ ในการวิเคราะห๑เชิงพื้นที่ การ
วิเ คราะห๑ โ ครงขํ า ยและการประยุ ก ต๑ ใช๎ ใ นเชิง ธุ ร กิจ การ
กําหนดข๎อมูล แปลงข๎อมูล เพื่อสร๎างแบบจําลองแผนที่ใน
การอธิบายสถานการณ๑ตํางๆ

224332

การเขียนโปรแกรมประยุกต์สาหรับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Applied Programming for Geographic
Information Systems
โครงสร๎างข๎อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร๑ และ
การจั ด การฐานข๎ อ มู ล ด๎ ว ยภาษาโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ เ พื่ อ
จัดการฐานข๎อมูล ทฤษฎีและปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม
ประยุ ก ต๑ท่ี เ กี่ย วข๎อ งกับ ระบบสารสนเทศภูมิ ศ าสตร๑แ ละ
เทคโนโลยี ท่ี เ กี่ ย วข๎ อ งเพื่ อ การทํ า งานอั ต โนมั ติ แ ละการ
สร๎างแบบจําลองสถานการณ๑
224333 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด๎านสุขภาพ
3(2-2-5)
Geographic Information Systems in
Health
การประยุก ต๑ใ ช๎ร ะบบสารสนเทศภู มิศ าสตร๑
เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบ สาเหตุ การเคลื่ อ นย๎ า ย การแจก
กระจายของการเกิ ด โรคระบาด การเตรี ยมการปู องกั น
และการเฝูาระวังโรค
224341 วิธีเชิงปริมาณทางภูมศิ าสตร์ 3(2-2-5)
Quantitative Methods in Geograph
พืน้ ฐานทางสถิติและวิธเี ชิงปริมาณที่ใช๎ในการ
วิเ คราะห๑ข๎ อ มูล และปั ญหาทางภูมิ ศ าสตร๑ การแสดงผล
ข๎ อ มู ล สถิ ติ พ รรณนา สถิ ติ เ ชิ ง พื้ น ที่ เ บื้ อ งต๎ น การสุํ ม
ตั ว อยํ า ง การทดสอบสมมติ ฐ าน สหสั ม พั น ธ๑ และการ
ถดถอย
224351 การจาลองแบบปรากฏการณ์เชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Spatial Simulation and Modeling
รูป แบบและวิ ธีก ารจํ า ลองแบบ การทํา นาย
ปรากฏการณ๑โดยวิธีการจําลองสถานการณ๑การใช๎ข๎อมูล
ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ๑ เ ชิ ง พื้ น ที่ ก า ร พั ฒ น า แ บ บ จํ า ล อ ง
ปรากฏการณ๑เชิงพลวัตโดยใช๎เครื่องมือระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร๑
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224371

ธรณีสัณฐานวิทยา
3(2-2-5)
Geomorphology
กระบวนการทางธรณีวิทยาที่สร๎างรูปทรงของ
พืน้ ผิวโลก กระบวนการผุพัง การเคลื่อนที่ของมวลสารการ
พังทลาย การพัดพา และการสะสมตัวของตะกอนน้ําพา
กระบวนการแลกเปลี่ ย นพลัง งานและวั ต ถุ เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ละ
เวล า การสํ า รวจภาคส นามแล ะทด ล องเกี่ ย วกั บ
กระบวนการทางธรณีสัณฐาน
224372 ภูมิอากาศวิทยา
3(2-2-5)
Climatology
องค๑ประกอบ ปัจจัยควบคุมและความผันแปร
ของอากาศ เครื่องมือที่เกี่ยวข๎อง วิธีพยากรณ๑อากาศ การ
กระจาย การจําแนก และลักษณะภูมิอากาศประเภทตํางๆ
ของโลก
224373 ภูมิศาสตร์ดิน
3(2-2-5)
Soil Geography
กระบวนการเกิดของดิน สมบัติของดิน การ
จํ า แนกและการกระจายของกลุํ ม ดิ น ในประเทศไทย
ความสัมพันธ๑ระหวํางกลุํมดินและปัจจัยทางภูมิศาสตร๑
224374 ชีวภูมศิ าสตร์
3(2-2-5)
Biogeography
กระบวนการพื้ น ฐานที่ ค วบคุ ม รู ป แบบการ
กระจายทางภู มิ ศ าส ตร๑ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต การย๎ า ย ถิ่ น
วิวัฒนาการ การแยกตัว และรูปแบบเฉพาะของสิ่งมีชีวิต
ขอบเขตพืน้ ที่และประวัติศาสตร๑เกี่ยวกับพืชและภูมิศาสตร๑
ของพืช ทฤษฎีและการประยุกต๑การจําแนก การทําแผนที่
และการทําบัญชีพืชพรรณธรรมชาติ การประยุกต๑ใช๎การ
สํารวจระยะไกล การสํารวจตัวอยํางในภาคสนาม และการ
วิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล ด๎ ว ยวิ ธี ก ารคํ า นวณ และการใช๎ ร ะบบ
คอมพิวเตอร๑ชํวยวิเคราะห๑พืชพรรณตํางๆ
224381 ทฤษฎีทาเลที่ตั้งทางภูมศิ าสตร์ 3(3-0-6)
Location Theory in Geography
การวิ เ คราะห๑ ทํ า เลที่ ตั้ ง ของกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจทั้งในเชิงเศรษฐกิจและพฤติกรรม ผลจากรูปแบบ
ของปั จ จั ย ทางภู มิ ศ าสตร๑ ท่ี มี ตํ อ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ

ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งทฤษฎี ทํ า เลที่ ตั้ ง และการสร๎ า ง
แบบจําลองทางภูมิศาสตร๑
224382 ภูมิศาสตร์การเกษตร
3(3-0-6)
Geography of Agriculture
ลัก ษณะทางกายภาพและที่ ตั้ง รูป แบบและ
กระบวนการทางภูมิศาสตร๑ของการเพาะปลูกและปศุสัตว๑
ประเด็นของดินและแปลงที่ดิน พฤติกรรมของมนุษย๑ สาระ
ด๎ า นสิ่ ง แวดล๎ อ ม และทฤษฎี ทํ า เลที่ ตั้ ง ของกิ จ กรรม
การเกษตร
224383 ภูมิศาสตร์การทํองเที่ยว
3(2-2-5)
Geography of Tourism
องค๑ ป ระกอบการทํ อ งเที่ ย ว ปั จ จั ย ทาง
ภูมิศาสตร๑ท่ีสํงเสริมให๎เกิดการทํองเที่ยว พฤติกรรมการ
ทํองเที่ยวความสําคัญและผลกระทบจากการทํองเที่ยวตํอ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคตํางๆ และในประเทศ
ไทย
224384 ภูมิศาสตร์การเคหะและอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Geography of Housing and Real Estate
ภู มิ ศ าสตร๑ ก ารเคหะในประเทศพั ฒ นาและ
กําลังพัฒนา ความฝันเกี่ยวกับบ๎านที่อยูํอาศัยของคนเมือง
ความสามารถในการซื้ อ บ๎ า นและความแตกตํ า งในการ
เข๎าถึงการเป็นเจ๎าของบ๎านการไร๎ที่อยูํอาศัย ประวัติศาสตร๑
การจัดหาบ๎านสาธารณะ ประชากรศาสตร๑ของบ๎านเรือน
การหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงที่อยูํอาศัยและเพื่อนบ๎าน
และการวิ เ คราะห๑ ป ระเภทของตลาดที่ อ ยูํ อ าศั ย และ
อสังหาริมทรัพย๑
224431 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Internet Based Geographic Information
Systems
การจั ด การระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร๑ บ น
เครื อ ขํ า ยอิ น เทอร๑ เ น็ ต ตั ว แบบ TCP/IP การใช๎ ง าน
โปรโตคอล การเขียนโปรแกรมเพื่อเข๎าถึงฐานข๎อมูลในแมํ
ขํ า ยเพื่ อ การนํ า เข๎ า การแก๎ ไ ขการแปลงข๎ อ มู ล การ
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วิ เ คราะห๑ แ ละการนํ า เสนอข๎ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ บ นเครื อ ขํ า ย
อินเทอร๑เน็ต
224432 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Spatial Decision Support Systems
องค๑ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เชิ ง พื้ น ที่ หลั ก การและกระบวนการตั ด สิ น ใจ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร๑ในฐานะที่เป็นเครื่องมือพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ และการประยุกต๑ใช๎ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ ที่ในด๎านตํางๆ
224451 แบบจาลองตัวแทนและเซลลูลา 3(2-2-5)
Agent-Based and Cellular Automata
models
ความสัมพันธ๑ระหวํางทฤษฎีความมีระเบียบ
ทฤษฎี ค วามซั บ ซ๎ อ น และทฤษฎี ค วามโกลาหลในการ
จําลองแบบเชิงพื้นที่แบบพลวัต แบบจําลองเกมชีวิตของ
คอนเวย๑ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสร๎ า งแบบจํ า ลองตั ว แทน และ
แบบจําลองเซลลูลาเชิงพื้นที่ และการประยุกต๑ใช๎ในด๎าน
ตํางๆ
224461 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
Research in Geographic Information
Science
ระเบียบวิธีการวิจัยและกระบวนการกําหนด
ประเด็นโครงงานที่นําสนใจทางด๎านภูมิสารสนเทศศาสตร๑
การนําเสนอโครงงานและสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนองค๑
ความรู๎
224471 สภาวะโลกร๎อน
3(3-0-6)
Global Warming
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของสภาวะโลกร๎ อ นแล ะ
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศโลก
ความสัมพันธ๑ระหวํางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
สังคม การเมือ ง ประวัติศ าสตร๑เ กี่ย วกับ สภาวะโลกร๎อ น
และกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก

224472

พื้นที่เปราะบางและเสี่ยงภัย 3(2-2-5)
Spatial Vulnerability and Hazard Risk
ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด จ า ก ปั ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม
แนวความคิด กระบวนการสาเหตุ แนวโน๎ม และรูปแบบใน
การกระจายตั ว ทางพื้ น ที่ ข องความเปราะบางและ
ผลกระทบที่ เ ป็ น อั น ตราย การวิ เ คราะห๑ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎น และการจัดการสิ่งแวดล๎อมของพื้นที่
เหลํานั้น
224481 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
Geographic Thought
วิวัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร๑
ด๎ า นแนวคิ ด ทฤษฎี และปรั ช ญา จากสมั ย คลาสสิ ก สูํ
ปัจจุบันนักภูมิศาสตร๑ท่ีสําคัญและอิทธิพลที่มีตํอสาขาวิชา
วิธีการค๎นคว๎าของภูมิศาสตร๑รํวมสมัย
224482 การวางผังเมืองและภาค
3(2-2-5)
Urban and Regional Planning
ความสํา คัญของเมืองและภูมิภาคในฐานะที่
เป็ น แหลํ ง ที่ อ ยูํ อ าศั ย หลั ก ของมนุ ษ ย๑ ลั ก ษณะของเมื อ ง
สํ า คั ญ ทั่ ว โลก การแยกแยะเหตุ แ ละปั จ จั ย ที่ ทํ า ให๎ เ มื อ ง
เจริญเติบโต ซึ่งมีความสําคัญในการวิเคราะห๑และวางแผน
เมืองที่เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและระดับโลก
224491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านภูมิสารสนเทศศาสตร๑
224492 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข๎อทางด๎านภูมิสารสนเทศศาสตร๑
224493 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั กษะในงานที่เกี่ย วข๎อ งกับภู มิสารสนเทศศาสตร๑ใ น
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
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224494

สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั กษะในงานที่เกี่ย วข๎อ งกับภู มิสารสนเทศศาสตร๑ใ น
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐ
หรือเอกชน
225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น 3(3-0-6)
Introduction to Computer Science
พั ฒ นาการของคอมพิ ว เตอร๑ คอมพิ ว เตอร๑
ฮาร๑ดแวร๑ คอมพิวเตอร๑ซอฟต๑แวร๑ เครือขํายคอมพิวเตอร๑
อินเทอร๑เน็ตและการประยุกต๑ใช๎งาน ระบบจํานวนและการ
แทนข๎อมูล การจัดการข๎อมูลและระบบฐานข๎อมูล ระบบ
สารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑เบื้องต๎น ความ
เสี่ยงในการใช๎คอมพิวเตอร๑ กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ
ทางคอมพิวเตอร๑
225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
Programming Methodology
กระบวนการทํ า งานของคอมพิ ว เตอร๑ การ
วิเคราะห๑ปัญหา ผังงาน โครงสร๎างควบคุม โครงสร๎างของ
โปรแกรม ตัวกระทําการและนิพจน๑ การรับและแสดงผล
ข๎อ มูล คํ าสั่ งควบคุม ฟั งก๑ ชัน แถวลํ าดั บ ชนิ ดข๎ อมู ลแบบ
โครงสร๎าง
225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Computer Architecture
ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร๑ ระบบจํานวน
รู ป แบบการแทนข๎ อ มู ล พี ชคณิ ต บู ลี น และดิ จิ ทั ล ตรรกะ
ภาษาแอสเซมบลี รู ป แบบคํ า สั่ ง วิ ธี การอ๎ างถึ ง ข๎อ มู ล ใน
หนํ ว ยความจํ า ระบบหนํ ว ยความจํ า ระบบไอโอ ระบบ
คอมพิวเตอร๑สมัยใหมํ
225211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 3(2-2-5)
Object Oriented Programming I
การออกแบบเชิ ง วั ต ถุ คลาสและซั บ คลาส
คุณสมบัติและพฤติกรรม การรับทอด ลําดับชั้นของคลาส
การรวมคลาสและการวนซ้ํ าโพรโทคอล การหํอหุ๎ มและ
การซํ อนข๎อ มู ล การเริ่ มต๎ นและตัว สร๎า ง การพ๎อ งรู ป โอ

เวอร๑โหลดดิ้ง สํวนตํอประสาน การอ๎างอิงภายในของวัตถุ
และตารางวิธี การแบํงพฤติกรรมและการนําไปใช๎
225241 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Design and Analysis of Algorithm
การออกแบบและวิ เ คราะห๑ ขั้ น ตอนวิ ธี การ
วิเคราะห๑ความซับซ๎อน ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ การแบํงแยก
และเอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิง
กราฟ ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ๑
225312 แนวคิดของภาษาโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming language Concept
กรอบแนวคิดหลักของการเขียนโปรแกรมและ
การเปรี ย บเที ย บ ตั ว แปลคํ า สั่ ง และตั ว แปลโปรแกรม
เครื่ อ งเสมื อ น ขั้ น ตอนการแปลภาษา แบบจํ า ลองการ
ประกาศตัวแปร การสํงพารามิเตอร๑ การหาคํานิพจน๑ การ
ควบคุมโปรแกรมยํอย
225313 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2 3(2-2-5)
Object Oriented Programming II
วิชาบังคับกํอน : 225211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ1
Prerequisite
: 225211 Object Oriented
Programming I
การรับ และแสดงผลข๎ อมู ล เทรด การเขี ย น
โปรแกรมเครื อ ขํ า ย การติ ด ตํ อ กั บ ฐานข๎ อ มู ล ความ
ปลอดภัย โปรแกรมเสริมด๎านเทคโนโลยี เจเนริคและคอล
เลคชั่น สวิง แอปเพล็ต การจัดการเหตุการณ๑ การจัดการ
ข๎อยกเว๎น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต๑
225314 หัวข๎อปัจจุบันทางการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Current Topics in Programming
ภาษาคอมพิ ว เตอร๑ ส มั ย ใหมํ ท่ี เ ป็ น ที่ นิ ย ม
เทคโนโลยีหรือมาตรฐานสมัยใหมํท่ีเกี่ยวข๎องกับการเขียน
โปรแกรม แนวคิ ด พื้ น ฐานของภาษา รู ป แบบภาษา
ความสามารถของภาษา ไวยากรณ๑ ข องภาษา การ
ประยุกต๑ใช๎งาน
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225342

ทฤษฎีการคานวณ
3(3-0-6)
Theory of Computation
เครื่องสถานะจํากัด ออโตมาตาแบบกดลง ไว
ยกรณ๑ ไ มํ อิ ง บริ บ ท ฟั ง ก๑ ชั น เวี ย นเกิ ด ปั ญ หาที่ ตั ด สิ น ได๎
เครื่องทัวริงและการคํานวณได๎ ข๎อจํากัดของการคํานวณ
แบบขัน้ ตอนวิธี
225361 ระบบฐานความรู๎
3(2-2-5)
Knowledge Based System
การแทนความรู๎ แ ละกระบวนการใช๎ เ หตุ ผ ล
ระบบฐานความรู๎ แ บบกฎเกณฑ๑ ระบบฐานความรู๎ แ บบ
เฟรม ระบบฐานความรู๎ แ บบตรรกศาสตร๑ ข๎ อ ดี แ ละ
ข๎อจํากัด การรวบรวมความรู๎ การทวนสอบและตรวจสอบ
ความสมเหตุ สมผลของฐานความรู๎ เทคนิค ในการสร๎ า ง
คําอธิบาย ระบบรักษาข๎อมูลความจริง ระบบการวางแผน
งานอัตโนมัติ
225381 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Technology
การวิ เ คราะห๑ แ ละออกแบบระบบโดยใช๎
แบบจําลองเชิงวัตถุ การจําลองกระบวนการทางธุรกิจโดย
ใช๎แบบจําลองเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมตามทฤษฎีของ
แบบจํ าลองเชิ ง วั ตถุ การออกแบบจํ าลองฐานข๎ อมู ล เชิ ง
วัตถุ เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
225391 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-2)
Computer Science Project I
การเตรียมหัวข๎อโครงงาน เก็บรวบรวมข๎อมูล
ความเป็นไปได๎ของการทําโครงงาน ความรู๎ที่จําเป็นสําหรับ
การจั ด ทํ า โครงงาน ศึ ก ษางานวิ จั ย หรื อ โครงงานอื่ น ที่
เกี่ ยวข๎อ งกั บหั วข๎ อโครงงาน ตารางเวลาการดํา เนิ นงาน
กํ า หนดขอบเขต วิ เ คราะห๑ แ ละออกแบบระบบ จั ด ทํ า
ต๎นแบบ จัดทําเอกสารแผนการดําเนินโครงงาน และการ
นําเสนอหัวข๎อโครงงาน
225443 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
Computer Graphic
พืน้ ฐานของคอมพิวเตอร๑กราฟิก การสร๎างจุด
ก า ร ว า ด ภ า พ ก า ร เ ป ลี่ ย น ตํ า แ ห นํ ง ก า ร ส ร๎ า ง

ภาพเคลื่อนไหว การแปลง 2 มิติและ 3 มิติ การประยุกต๑
และโครงงานด๎านคอมพิวเตอร๑กราฟิก
225471 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Decision Support System Development
ทฤษฎี พื้ น ฐานของระบบส นั บ ส นุ น การ
ตัดสินใจ การตัดสินใจและการสนับสนุนการตัดสินใจ การ
จัดการองค๑ความรู๎ ฮาร๑ดแวร๑และซอฟต๑แวร๑สําหรับระบบ
สนับสนุนการตั ดสินใจ การประยุกต๑ระบบสนับสนุนการ
ตั ด สิ น ใจ การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ การ
ประเมินผลระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 2(0-4-2)
Computer Science Project II
วิชาบังคับกํอน : 225391 โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร๑ 1
: 225391 Computer Science Project I
Prerequisite
ก า ร ท ด ล อ ง ห รื อ พั ฒ น า โ ค ร ง ง า น ต า ม
สมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห๑และออกแบบระบบตาม
ความต๎องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบ
ระบบยํ อ ย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ
สมเหตุ ส มผลและการทวนสอบ แก๎ จุ ด บกพรํ อ ง การ
วิเคราะห๑ผลลัพธ๑และสรุปผล จัดทําเอกสารระบบ นําเสนอ
ผลการดําเนินโครงงาน
225493 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข๎อทางด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร๑
225494

การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับวิทยาการคอมพิวเตอร๑ ใน
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
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225495

สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับวิทยาการคอมพิวเตอร๑ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐ
หรือเอกชน
225496 หัวข๎อปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Current Topics in Computer Science
หัวข๎อที่นําสนใจด๎านเทคโนโลยีหรือมาตรฐาน
สมั ย ใหมํ ท่ี เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร๑ ทฤษฏี
พื้นฐานที่เ กี่ยวข๎อง เทคโนโลยีห รือมาตรฐานที่ เกี่ย วข๎อ ง
วิ เ คราะห๑ แ นวโน๎ ม วิ เ คราะห๑ ข๎ อ ดี แ ละข๎ อ เสี ย ของการ
ประยุกต๑
226101 การเขียนโปรแกรมมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
หลักการทางคอมพิวเตอร๑ สํวนประกอบของ
คอมพิ ว เตอร๑ การทํ า งานรํ ว มกั น ระหวํ า งฮาร๑ ด แวร๑ แ ละ
ซอฟต๑แวร๑ หลักการประมวลผลข๎อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส๑
วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
ด๎วยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต๑ใช๎ใน
การแก๎ไขปัญหาทางวิศวกรรมโยธา
226111
หลักการแก๎ปัญหาและเขียนโปรแกรม
2(1-2-3)
Principles of Problem Solving and Basic
Programming
ผังมโนภาพ ตรรกะและขั้น ตอนพื้ นฐานเพื่ อ
การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห๑ปัญหา กระบวนการใน
การหาคํ า ตอบ ผลลั พ ธ๑ ท่ี ต๎ อ งการ การวางแผนและ
ออกแบบการเขียนโปรแกรมโดยใช๎ ผังงาน และรหัสเทียม
226121 การออกแบบระบบดิจิทัล 1
3(2-3-6)
Digital System Design I
ทฤษฎี เ บื้ อ งต๎ น ของระบบดิ จิ ทั ล ลอจิ ก เกต
ตารางความจริง พีชคณิตบูลีน วิธีการลดรูปสมการบูลีน
วงจรคํ า นวณ ตั ว เข๎ า รหั ส ตัว ถอดรหั ส มั ล ติ เ พล็ ก เซอร๑

ดี มั ล ติ เ พล็ ก เซอร๑ ฟลิ บ ฟล อบ ตั ว นั บ เรจิ ส เตอ ร๑
การออกแบบวงจรเชิงผสมและวงจรเชิงลําดับ
226222 การออกแบบระบบดิจิทัล 2 3(2-3-6)
Digital System Design II
วิชาบังคับกํอน : 226121 การออกแบบระบบดิจิทัล 1
: 226121 Digital System Design I
Prerequisite
วงจรตรรกะเชิงผสม วงจรลําดับแบบประสาร
เวลาและไมํประสานเวลา เทคนิคขนานและไปป์ไลน๑ พีเอ
แอล ซี พี แ อลดี เอฟพี จี เ อ ภาษาบรรยายฮาร๑ ด แวร๑
แบบจํ า ลองและการจํ า ลอง การทวนสอบแบบ การ
ทดสอบและแบบจําลองความผิดพลาด การออกแบบเพื่อ
ความสามารถในการทดสอบ การประยุกต๑ใช๎ระบบดิจิทัล
226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟูาทางคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
Computer Electrical Circuit Analysis
นิยาม หนํวยวัด ตัวแบบและการจําลองวงจร
ตัวต๎านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา กฏของโอห๑ม กฎ
ของเคอร๑ชอฟฟ์ กําลังไฟฟูา การวิเคราะห๑โหนดและเมช
ทฤษฎีการซ๎อนทับ ทฤษฎีเทวินินและนอร๑ตัน การสํงผําน
กําลังสูงสุด วงจรอนุพันธ๑อันดับหนึ่ง วงจรอนุพันธ๑อั นดับ
สอง เฟสเซอร๑ เรโซแนนซ๑ การวิ เคราะห๑ วงจรกระสตรง
การวิเคราะห๑วงจรกระแสสลับ
226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-6)
Principles of Electronics
วิชาบังคับกํอน 226231 : การวิเคราะห๑วงจรไฟฟูาทาง
คอมพิวเตอร๑
Prerequisite
: 226231 Computer Electrical Circuit
Analysis
คุณสมบัติทางไฟฟูาของฉนวน สารกึ่งตัวนํา
และตัวนํา ทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวนําแบบบริสุทธิ์
และแบบเติม สารเจือ คุ ณสมบัติ ตํา งๆ ของสารกึ่ งตั วนํ า
คุณสมบัติรอยตํอพีเอ็น คุณลักษณะกระแสตรงของไดโอด
ทรานซิสเตอร๑ เฟทและมอสเฟท ไดโอดชนิดตํางๆ อุปกรณ๑
รับสัญญาณชนิดตํางๆ และการประยุกต๑ใช๎งาน อุปกรณ๑
อิเล็กทรอนิกส๑กําลัง การไบแอสทรานซิสเตอร๑ และ เฟท
การวิ เ คราะห๑ เ สถี ย รภาพของไบแอส การคํ า นวณ
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อั ต ราขยาย อิ ม พิ แ ดนซ๑ ด๎ า นเข๎ า และด๎ า นออกในวงจร
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ การเชื่ อ มตํ อ วงจรแบบตํ า งๆ วงจรออป
แอมป์พื้นฐาน กระบวนการผลิตวงจรรวม
226241 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมตํอ
4(3-3-8)
Microprocessor and Interfacing
โครงสร๎างภายในและการทํ างานของไมโคร
โพรเซสเซอร๑ หนํวยคํานวณและตรรกะ เรจิสเตอร๑ ระบบ
บั ส หนํ ว ยควบคุ ม หนํ ว ยความจํ า อุ ป กรณ๑ รั บ เข๎ า และ
สํงออก การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ประเภทการ
เข๎ า ถึ ง การจั ด การการขั ด จั ง หวะ อุ ป กรณ๑ รับ สั ญ ญาณ
การเชื่อมตํอกับ อุปกรณ๑นํา เข๎า และสํ งออก มาตรฐานใน
การรับสํงสัญญาณ การเชื่อมตํอไมโครคอนโทรเลอร๑และ
คอมพิวเตอร๑ การประยุกต๑ใช๎ไมโครโพรเซสเซอร๑
226312 การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Algorithm Analysis and Design
ปัญ หาและขั้ นตอนวิ ธี อั ต ราการเติบ โตของ
ฟังก๑ชัน หลักเกณฑ๑โลปิตาล สัญกรณ๑เชิงเส๎นกํากับ การ
วิ เ คราะห๑ ขั้ น ตอนวิ ธี ต๎ น ไม๎ จํ า ลองการเวี ย นเกิ ด การ
วิเคราะห๑ถัวเฉลี่ ย โครงสร๎างข๎อ มูล รายการ ตารางแฮช
ฮี ป ต๎ น ไม๎ ส เปลย๑ เซตไมํ มี สํ ว นรํ ว ม การแบํ ง แยกและ
เอาชนะ กําหนดการพลวัตร ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ วิธีการ
ย๎อนรอย การขยายและจํากัดเขต ขั้นตอนวิธีเชิงสุํม เอ็นพี
บริบูรณ๑
226313 หัวข๎อปัจจุบันด๎านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Software Technologies
เทคโนโลยี ซ อฟต๑ แ วร๑ ส มั ย ใหมํ พื้ น ฐานที่
เกี่ ย วข๎ อ งกรอบการทํ า งาน สถาปั ต ยกรรมซอฟต๑ แ วร๑
ทฤษฎี ก ารใช๎ ง าน การตรวจสอบความผิ ด พลาด การ
ประยุกต๑ใช๎งาน
226323 วงจรรวมดิจิทัล
3 (2-2-5)
Digital Integrated Circuit
ประวั ติ แ ละภาพรวม คุ ณ สมบั ติ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ ข อง
สสาร โครงสร๎ า งตั ว ผกผั น โครงสร๎ า งตรรกะเชิ ง ผสม

โครงสร๎างตรรกะเชิงลําดับ หนํวยความจําและแถวลําดับ
ตรรกะ การวางผัง เทคนิคการออกแบบ
226342 โครงสร๎างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture and Organization
ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของคอมพิ ว เตอร๑
องค๑ ป ระกอบคอมพิ ว เตอร๑ การประเมิ น สมรรถนะ การ
เชื่ อ มตํ อ และการสื่ อ สาร โครงสร๎ า งและสถาปั ต ยกรรม
ระบบหนํ ว ยความจํ า การจั ด การติ ด ตํ อ อุ ป กรณ๑ รั บ เข๎ า
สํ ง ออก โครงสร๎ า งและการออกแบบหนํ ว ยประมวลผล
ชุดคําสั่ง มัลติโพรเซสเซอร๑ หลักการออกแบบฮาร๑ดแวร๑
คอมพิวเตอร๑ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร๑ท่มี ีสมรรถนะสูง
226343 สมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง 3(2-2-5)
Real-time embedded system
หลักการระบบเรียลไทม๑ สถาปัตยกรรมสมอง
กลฝังตัว การทํางานพร๎อมกั น การเขียนโปรแกรมระบบ
สมองกลฝั ง ตั ว และเครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา การหาคํ า
เหมาะที่สุดในการโปรแกรม การบูรณาการฮาร๑ดแวร๑และ
ซอฟต๑แวร๑ในแงํของสถาปัตยกรรมโพรเซสเซอร๑แบบฝังตัว
การประยุกต๑ระบบสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง
226344 หุนํ ยนต์เบื้องต๎น
3 (2-2-5)
Introduction to Robotics
ป ร ะ วั ติ หุํ น ย น ต๑ ป ร ะ เ ภ ท หุํ น ย น ต๑
สํ ว นประกอบหุํ น ยนต๑ อุ ป กรณ๑ รั บ สั ญ ญาณ การเขี ย น
โปรแกรมเพื่ อ ควบคุ ม หุํ น ยนต๑ การออกแบบและสร๎ า ง
หุํนยนต๑ขนาดเล็ก การประยุกต๑ใช๎งานหุํนยนต๑
226345 หัวข๎อปัจจุบันทางด๎านระบบฮาร์ดแวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Hardware System
หลั ก การออกแบบระบบฮาร๑ ด แวร๑ ส มั ย ใหมํ
ภาษาสมัยใหมํท่ีเกี่ยวข๎องกับการออกแบบระบบฮาร๑ดแวร๑
เทคโนโลยี ห รื อ มาตรฐานสมั ย ใหมํ ท่ี เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ระบบ
ฮาร๑ ด แวร๑ การออกแบบระบบฮาร๑ ด แวร๑ ส มั ย ใหมํ ด๎ ว ย
แบบจําลอง การประยุกต๑ระบบฮาร๑ดแวร๑สมัยใหมํเพื่อการ
ควบคุม
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226351

คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข๎อมูล 3(2-2-5)
Computer and Data Communications
เครื อ ขํ า ยการสื่ อ สารข๎ อ มู ล และมาตรฐาน
ระบบเปิด การสํงข๎อมูล การควบคุมระบบเชื่อมโยงข๎อมูล
เทคโนโลยีของขํายงานบริเวณเฉพาะที่และขํายงานบริเวณ
กว๎าง สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล
226352 หลักการเครือขํายคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)
Principles of Computer Networks
วิชาบังคับกํอน 226351 : คอมพิวเตอร๑และการ
สื่อสารข๎อมูล
226351 : Computer and Data
Prerequisite
Communications
หลั กการเบื้อ งต๎น การออกแบบ การปฏิ บั ติ
และประสิทธิภาพของเครือขํายคอมพิวเตอร๑ การเชื่อมโยง
ระหวํางเครือขําย การจัดเส๎นทาง การประยุกต๑ใช๎เครือขําย
คอมพิวเตอร๑ คุณภาพของการให๎บริการ ความมั่นคง
226353 ระบบแบบกระจายและขนาน 3(3-0-6)
Distributed and Parallel System
ระบบและสถาปัตยกรรมขนานและกระจาย
การเขีย นโปรแกรมขนานและกระจาย ขั้ นตอนวิธี ข นาน
หนํ ว ยประมวลผลหลายแกน ระบบคลั ส เตอร๑ ระบบ
คลาวด๑ ระบบกริด การประยุกต๑ระบบขนานและกระจาย
226356 หัวข๎อปัจจุบันด๎านระบบเครือขําย
3(2-2-5)
Current Topics in Network Systems
เทคโนโลยีระบบเครือขําย อุปกรณ๑เครือขําย
สมัยใหมํ เทคนิคการอกแบบเครือขํายการสื่อสารข๎อมูลใน
เครือขําย มาตรฐานการสื่อสารในเครือขํายสมัยใหมํการ
ประยุกต๑ใช๎งาน
226371 การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Image Processing
การได๎ มาของภาพและการแสดง ระบบการ
รับรู๎ภาพของมนุษย๑ การแทนสี การสุํมและจัดระดับ การ
รับรู๎ภาพ การแปลงภาพและการปรับปรุงคุณภาพของภาพ
การกรองและรหัสภาพ การแปลงดีสครีตโคไซน๑ การแปลง
ฟูเรียร๑แบบเร็ว การแปลงเวฟเลท

226372

การประมวลผลเสียงพูด
3(2-2-5)
Speech Processing
เทคโนโลยีการประมวลผลเสียงพูด การผลิต
เสี ย งพู ด การได๎ ยิ น ระบบเสี ย ง การวิ เ คราะห๑ เ สี ย งพู ด
พื้ น ฐานการประมวลผลสั ญ ญาณเสี ย งพู ด การแทน
เสี ยงพู ด การรู๎จํ า เสี ย งพู ด การสั งเคราะห๑ เ สีย งพู ด การ
ประยุกต๑การประมวลผลเสียงพูด
226374 หัวข๎อปัจจุบันด๎านเทคโนโลยีข๎อมูล
3(2-2-5)
Current Topics in Data Processing
เทคโนโลยี ก ารประมวลผลข๎ อ มู ล สมั ย ใหมํ
พื้นฐานเกี่ยวข๎อง วิทยาศาสตร๑ข๎อมูล วิธีการประมวลผล
ข๎ อ มู ล การวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล การแสด งข๎ อ มู ล การ
ประยุกต๑ใช๎งาน
226391 โครงงานด๎านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1(0-3-2)
Computer Engineering Project I
การเตรี ย มโครงรํ า งโครงงานวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร๑ เก็บรวบรวมข๎อมูลและทบทวนวรรณกรรม
วัตถุประสงค๑และขอบเขต ตารางเวลา การวิเคราะห๑และ
ออกแบบระบบ การนําเสนอหัวข๎อและเอกสาร
226454 ขํายงานบริเวณเฉพาะที่ไร๎สาย 3(2-2-5)
Wireless Local Area Networks
วิชาบังคับกํอน : 226351 คอมพิวเตอร๑และการ
สื่อสารข๎อมูล
: 226351 Computer and Data
Prerequisite
Communications
เครือขํายไร๎สาย ขํายงานบริเวณเฉพาะแบบไร๎
สาย เทคโนโลยี และมาตรฐาน ชั้นการควบคุมการเข๎าใช๎
สื่อและชั้นกายภาพ คุณภาพการบริการ ความมั่นคง การ
ใช๎งาน หัวข๎องานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
226455 ความมั่นคงอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
Internet Security
พื้นฐานมั่นคงคอมพิ วเตอร๑ ความมั่น คงการ
สื่อสารอิ นเทอร๑เ น็ต การให๎บ ริการจํา เป็น ทางด๎านความ
ปลอดภัยได๎แกํ การพิสูจน๑ตัวจริง การควบคุมการเข๎าถึง
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บู ร ณภาพและการรั ก ษาความลั บ ของข๎ อ มู ล การจั ด
เส๎ น ทาง ไฟร๑ว อลล๑ เครื อ ขํา ยสํ ว นตั ว เสมือ น และความ
มั่นคงเว็บ
226462 เหมืองข๎อมูล
3(3-0-6)
Data Mining
คุณลักษณะของข๎อมูล เทคนิคการทําเหมือง
ข๎ อ มู ล ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารจํ า แนก ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารจั ด กลุํ ม
ขัน้ ตอนวิธีเหมืองกฎ การวัดประสิทธิภาพของเหมืองข๎อมูล
การประยุกต๑ใช๎เหมืองข๎อมูล
226463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5)
Natural Language Processing
การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต๎น การ
วิเคราะห๑โครงสร๎างของภาษาธรรมชาติ การตีความหมาย
ทางอรรถศาสตร๑ ไวยกรณ๑ ตัวแจงสํ วน การประยุก ต๑ใ ช๎
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
226473 หลักการกรรมวิธีสื่อประสม 3(3-0-6)
Principles of Multimedia Processing
ประเภทของสื่ อ การจํ า แนกประเภทสื่ อ
คุณลักษณะและความต๎องการของสื่อผสม โครงสร๎างและ
แบบจํ า ลองสํ ว นเก็ บ สื่ อ ประสม ระบบสารสนเทศสื่ อ
ประสม หลั ก การฐานของภาพและภาพเคลื่ อ นไหว
มาตรฐานการรหัส ภาพ มาตรฐานรหัส ภาพเคลื่ อนไหว
มาตรฐานรหัสเสียง มาตรฐานรหัสเสียงพูด การประยุกต๑
สื่อประสม
226481 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงขําย
สังคมออนไลน๑ ทรัพย๑สินทางปัญญา สิทธิบัตร กฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทย
และสากล

226492

โครงงานด๎านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
2 (0-6-3)
Computer Engineering Project II
วิชาบังคับกํอน : 226491 โครงงานด๎านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร๑ 1
: 226491 Computer Engineering
Prerequisite
Project I
การพั ฒ นาโครงงาน การทบสอบโครงงาน
การทบทวนและการทวนสอบโครงงาน ผลการทดลงและ
สรุปโครงงาน การนําเสนอโครงงานและเอกสาร
226493 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ใน
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
226494 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-Operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค๑กรภาครัฐ
หรือเอกชน
227111
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต๎น 3(3-0-6)
Introduction to Software Engineering
พืน้ ฐานทางวิศวกรรมซอฟต๑แวร๑ กระบวนการ
ซอฟต๑ แ วร๑ แบบจํ า ลองกระบวนการซอฟต๑ แ วร๑ ความ
ต๎องการซอฟต๑แวร๑ การออกแบบซอฟต๑แวร๑ การทําให๎เกิด
ซอฟต๑ แ วร๑ การทดสอบซอฟต๑ แ วร๑ การบํ า รุ ง รั ก ษา
ซอฟต๑ แ วร๑ การจั ด การซอฟต๑แ วร๑ การจัด การโครงแบบ
ซอฟต๑แวร๑ คุณภาพของซอฟต๑แวร๑
227212 กระบวนการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Processes
นิยามกระบวนการ แบบจําลองกระบวนการ
วิ ศ วกรรมซอฟต๑ แ วร๑ การพั ฒ นาแล ะปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการ การประเมินคุณภาพกระบวนการ มาตรฐาน
กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต๑แวร๑
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227221

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5)
Object-Oriented Software Engineering
กระบวนการพัฒ นาซอฟต๑แ วร๑เ ชิง วั ตถุ การ
วิเคราะห๑และออกแบบเชิงวัตถุ การค๎นหาความต๎องการ
แนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิงวัตถุ ยูเอ็มแอล แผนภาพ
ยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพกิจกรรม แผนภาพลําดับ
แผนภาพสถานะ แผนภาพการปฏิสัมพันธ๑ กรอบงาน แบบ
รู ป การออกแบบ การแปลงฐานข๎ อ มู ล สั ม พั น ธ๑ เ ชิ ง วั ต ถุ
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบซอฟต๑แวร๑เชิง
วัตถุ การประยุกต๑เทคโนโลยีเชิงวัตถุ หัวข๎อทางเทคโนโลยี
เชิงวัตถุท่กี ําลังอยูํในความสนใจ
227231 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
Principles of Object-Oriented
Programming
การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ แ ละการพั ฒ นา
ซอฟต๑แวร๑ ความแตกตํางระหวํางการเขียนโปรแกรมเชิง
โครงสร๎ า งและเชิ ง วั ต ถุ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ คลาส
อินสแตนท๑ ความสัมพันธ๑ระหวํางคลาส การสร๎างและการ
ทําลาย การสืบทอดและการพ๎องรูป การเขียนโปรแกรม
เชิ ง เหตุ ก ารณ๑ สํ ว นตํ อ ประสานกราฟิ ก เชิ ง วั ต ถุ การ
ทดสอบฟังก๑ชันเชิงวัตถุ
227313 ความต๎องการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Requirements
วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว า ม ต๎ อ ง ก า ร ซ อ ฟ ต๑ แ ว ร๑
กระบวนการความต๎องการ คุณลักษณะของความต๎องการ
ความต๎องการเชิงหน๎าที่ ความต๎องการที่ไมํใชํหน๎าที่ การ
รวบรวมความต๎ อ งการและเทคนิ ค การกํ า หนดความ
ต๎องการ การเจรจาตกลงความต๎องการ ข๎อกําหนดความ
ต๎องการซอฟต๑แวร๑ การจัดการความต๎องการ การจัดการ
ความต๎องการที่เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบความต๎องการ
227314 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
Software Quality and Measurement
ภาพรวมของคุ ณภาพและการวัด ซอฟต๑แวร๑
แบบจําลองคุณภาพซอฟต๑แวร๑ ระเบียบวิธีและมาตรฐาน
คุณภาพ ทฤษฏีการวัด กรอบงานเปูาหมายสําหรับการวัด
ซอฟต๑แวร๑ การสืบค๎นเชิงประจักษ๑ การวัดผลิตภัณฑ๑และ

กระบวนการซอฟต๑ แ วร๑ แอดทริ บิ ว ต๑ ภ ายในผลิ ต ภั ณ ฑ๑
แอดทริ บิ วต๑ ภ ายนอกผลิต ภั ณฑ๑ การจัด การการวั ดและ
คุณภาพ
227315 สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Architecture and Design
หลักการสถาปัตยกรรมซอฟต๑แวร๑ ระเบียบวิธี
ที่ ใ ช๎ ใ นการกํ า หนดสถาปั ต ยกรรมโดยใช๎ แ นวคิ ด การ
วิ เ คราะห๑ เ ค๎ า โครงเรื่ อ ง รู ป แบบสถาปั ต ยกรรม การ
วิเคราะห๑และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต๑แวร๑ หลักการ
ของการออกแบบซอฟต๑ แ วร๑ ยู เ อ็ ม แอลเบื้ อ งต๎ น แบบ
รู ป การออกแบบซอฟต๑ แ วร๑ แบบรู ป การสร๎ า ง แบบรู ป
โครงสร๎าง แบบรูปเชิงพฤติกรรม
227316 การสร๎างและวิวัฒนาการซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Construction and Evolution
วิธีการและสัญกรณ๑รายละเอียดการออกแบบ
เครื่องมือการพัฒนา มาตรฐานและรูปแบบการเขีย นรหัส
คํ า สั่ ง การทบทวนในระดั บ เดี ย วกั น การทํ า เอกสาร
ประกอบซอฟต๑ แ วร๑ การทํ า ความเข๎ า ใจโปรแกรม การ
บํารุงรักษาซอฟต๑แวร๑ กระบวนการบํารุงรักษาซอฟต๑แวร๑
วิ ศ วกรรมย๎ อ นกลั บ การเปลี่ ย นองค๑ ป ระกอบ การ
ปรับเปลี่ยนและวิเคราะห๑ผลกระทบซอฟต๑แวร๑ การจัดการ
ข๎อยกเว๎น การทนทานตํอความผิด พรํอง การจัดการโครง
แบบซอฟต๑แวร๑ มาตรวัดผลิตภัณฑ๑ซอฟต๑แวร๑
227322 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
Software Project Management
แนวคิ ด เรื่ อ งคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ซ อฟต๑ แ วร๑
กระบวนการผลิตซอฟต๑แวร๑ แนวคิดการจัดการโครงการ
ซอฟต๑แวร๑ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได๎
การประมาณความเสี่ ย งโครงการและการจั ด การ การ
ประมาณงบประมาณและเวลา เครื่องมือและเทคนิคที่ใช๎
ประมาณการณ๑ คณะทํ า งานโครงการ การควบคุ ม
โครงการ การจัด การโครงแบบซอฟต๑แวร๑ การประยุก ต๑
การสอบทานกระบวนการ มาตรวัดและวิธีการสําหรับการ
ประเมินโครงการ
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227324

หัวข๎อปัจจุบันทางด๎านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Software Engineering
หัวข๎อปัจจุบันที่นําสนใจทางด๎านกระบวนการ
และขัน้ ตอนวิธีหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข๎องทางด๎านวิศวกรรม
ซอฟต๑ แ วร๑ หลั ก การและวิธี ก ารที่ เกี่ ย วข๎ อ ง แบบจํ าลอง
ทางด๎านวิศวกรรมซอฟต๑แวร๑ การวิเคราะห๑แนวโน๎ม การ
ประยุกต๑ใช๎กับภาคอุตสาหกรรมซอฟต๑แวร๑
227332 หัวข๎อคัดสรรทางด๎านการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Current Topics in Computer
Programmimg Development
หั ว ข๎ อ ปั จ จุ บั น ที่ นํ า สนใจทางด๎ า นเทคนิ ค
สมั ย ใหมํ ใ นการพั ฒ นาโปรแกรม ภาษาคอมพิ ว เตอร๑
สมัยใหมํท่ีเป็นที่นิยม กรอบการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบ
ภาษา การประยุกต๑ใช๎งาน
227341 หัวข๎อปัจจุบันทางด๎านวิธีการจัดการ
ข๎อมูล
3(2-2-5)
Current Topics in Data Management
Methodologies
หัวข๎อ ปัจจุ บันที่ นําสนใจด๎ านเทคโนโลยีหรื อ
มาตรฐานที่เกี่ยวข๎องกับวิธีการจัดการข๎อมูล หลักการและ
วิธีการที่เกี่ยวข๎องข๎อง สถาปัตยกรรมข๎อมูล การจัดการ
องค๑ความรู๎ การประยุกต๑ใช๎กับกรณีศึกษาทางธุรกิจ
227351 หัวข๎อปัจจุบันทางด๎านความมั่นคงทาง
ซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Software Security
หัวข๎อ ปัจจุ บันที่ นําสนใจด๎ านเทคโนโลยีหรื อ
มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ความมั่ น คงทางซอฟต๑ แ วร๑
หลักการและวิธีการที่เกี่ยวข๎อง นโยบายความมั่นคงทาง
ซอฟต๑ แ วร๑ การต รวจสอบระดั บ ความมั่ น คง การ
ประยุกต๑ใช๎งาน

227352

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบ
3(2-2-5)
Component-based Software
Development
แนวคิดการพัฒนาซอฟต๑แวร๑เชิงองค๑ประกอบ
วั ฎ จั ก รการพั ฒ นาซอฟต๑ แ วร๑ เ ชิ ง องค๑ ป ระกอบ การ
วิ เ คราะห๑ ค วามต๎ อ งการเชิ ง องค๑ ป ระกอบ การเลื อ ก
สถาปั ตยกรรมซอฟต๑แวร๑เชิ งองค๑ ประกอบ การระบุและ
ปรั บ แ ตํ ง อง ค๑ ป ร ะ กอ บ ก า ร บู ร ณ า ก า รร ะ บ บ เ ชิ ง
องค๑ประกอบ การทดสอบซอฟต๑แวร๑เชิงองค๑ประกอบ การ
บํารุงรักษาซอฟต๑แวร๑เชิงองค๑ประกอบ
227391 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
1(0-3-2)
Software Engineering Project 1
การเตรียมหัวข๎อโครงงาน เก็บรวบรวมข๎อมูล
ความเป็นไปได๎ของการทําโครงงาน ความรู๎ที่จําเป็นสําหรับ
การจัด ทํา โครงงาน ศึก ษางานวิ จัย หรื อโครงงานอื่น ๆ ที่
เกี่ ยวข๎อ งกั บหั วข๎ อโครงงาน ตารางเวลาการดํา เนิ นงาน
กํ า หนดขอบเขต วิ เ คราะห๑ แ ละออกแบบระบบ จั ด ทํ า
ต๎นแบบ จัดทําเอกสารแผนการดําเนินโครงงาน และการ
นําเสนอหัวข๎อโครงงาน
227417 การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Verification and Validation
พื้ น ฐ า น ก า ร ท ว น ส อ บ แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
ซอฟต๑แวร๑ การวิเคราะห๑และตามรอยความต๎องการ การ
ตรวจตราการออกแบบและชุ ด คํ า สั่ ง การทดสอบแบบ
กลํองดํา การทดสอบแบบกลํองขาว การทดสอบเชิงสถิติ
การทดสอบข๎อ บกพรํอ ง การวิเ คราะห๑ และออกรายงาน
ปัญหา
227423 จริยธรรมและกฎหมายสาหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
1(1-0-2)
Law and Ethic for Software Engineering
จรรยาบรรณและการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ
สํา หรั บวิ ศ วกรรมซอฟต๑ แ วร๑ หลั กเกณฑ๑ ความประพฤติ
ความมั่นคงของคอมพิวเตอร๑ ภาวะสํวนตัว ทรัพย๑สินทาง
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ปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร๑
พระราชบั ญ ญั ติ วํ า ด๎ ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร๑
227492 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
2(0-6-3)
Software Engineering Project 2
ก า ร ท ด ล อ ง ห รื อ พั ฒ น า โ ค ร ง ง า น ต า ม
สมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห๑และออกแบบระบบตาม
ความต๎องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบ
ระบบยํ อ ย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก๎จุดบกพรํอง วิเคราะห๑
ผลลัพธ๑และสรุปผล จัดทําเอกสารระบบ นําเสนอผลการ
ดําเนินโครงงาน
227493 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เกี่ ย วข๎ อ งกั บวิ ศ วกรรมซอฟต๑แ วร๑ ใน
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
227494 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เกี่ ย วข๎ อ งกั บวิ ศ วกรรมซอฟต๑แ วร๑ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐ
หรือเอกชน
228201 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
เบื้องต๎น
3(2-3-6)
Principles of Information and
Communication Engineering
หลักการวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
เบื้องต๎ น ระบบคอมพิ วเตอร๑ ฮาร๑ด แวร๑ และ ซอฟต๑แ วร๑
รูป แบบของข๎ อ มูล อุป กรณ๑ รับ สํ งข๎ อมู ล การจั ดเก็ บและ
ดู แ ลข๎ อ มู ล โปรแกรมคอมพิ ว เตอร๑ เ บื้ อ งต๎ น โปรแกรม
ระบบปฏิ บั ติ ก าร โปรแกรมประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ง าน โปรแกรม
ประมวลผลคํ า โปรแกรมประเภทสเปรตชี ท โปรแกรม
นําเสนองาน ระบบอินเทอร๑เน็ต

228202

วงจรดิจิทัลและตรรกะ
3(2-3-6)
Digital and Logic Circuit
ทฤษฎีพื้นฐานพีชคณิตบูลีนและตรรกะ รหัส
ดิจิทัล วงจรเข๎ารหัสและถอดรหัสดิจิทัล ตารางความจริง
วิธีการลดรูปสมการและวงจรดิจิทัลแบบบูลีนและการใช๎
แผนผังคาร๑นอร๑แม็ป มัลติเพล็กเซอร๑และดีมัลติเพล็กเซอร๑
วงจรบวกลบ วงจรตรรกะเชิงลําดับ ฟลิปฟล็อป วงจรนับ
ภาษาวีเอชดีแอล และการประยุกต๑ใช๎งาน ชนิดของข๎อมูล
อาร๑เรย๑และตัวปฏิบัติการ การประมวลผลแบบอนุกรมและ
แบบขนาน การเลื่ อ นข๎ อมู ล เครื่ องจั กรสถานะ อุ ปกรณ๑
ดิจิทัลที่สามารถโปรแกรมได๎
228203 การวิเคราะห์วงจรไฟฟูาทางวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-3-6)
Circuit Analysis Information and
Comunication Engineering
วงจรไฟฟูา กฎของโอห๑ม กฎของเคอร๑ ซอฟ
วงจรเที ย บเคี ย งเทวี นิ น และนอร๑ ตั น การวิ เ คราะห๑ ว งจร
แบบโหนดและแบบเมช ทฤษฎีการทับซ๎อน วงจรเก็บข๎อมูล
วงจรไฟฟูากระแสสลับ วงจรแมํเหล็กไฟฟูา เครื่องจักรกล
กระแสตรงและกระแสสลั บ เบื้ อ งต๎ น หม๎ อ แปลงไฟฟู า
เบื้ อ งต๎ น วงจรสวิ ต ชิ่ ง พี ช คณิ ต บู ลี น และตารางคํ า
ความจริง ลอจิกเกตพืน้ ฐาน วงจรคอมไบเนชันนอล
228204 การสือ่ สารข๎อมูล
3(2-2-5)
Data Communications
พื้ น ฐานการสื่ อ สารข๎ อ มู ล สถาปั ต ยกรรม
เครือขํายแบบลําดับชั้น ข๎อมูลและสัญญาณ ความสูญเสีย
ตํอการสํงผํานและความจุของชํองสัญญาณ อุปกรณ๑สื่อ
ที่ อ าศั ย ตั ว นํ า และไมํ อ าศั ย ตั ว นํ า การสํ ง ผํ า นสั ญ ญาณ
ดิจิทัลและแอนะล็อก มัลติเพล็กซ๑และการประยุกต๑ใช๎งาน
การเชื่ อ มตํ อ กั บ ตั ว นํ า การตรวจสอบและการแก๎ ไ ข
ความผิ ดพลาด การควบคุมการไหลและความผิ ดพลาด
เทคนิค การสวิตชิ่ง การหาเส๎นทาง การควบคุมความคับ
คั่ง มาตรฐานเอ็กซ๑ 25 และ เฟรมรีเลย๑ เอทีเอ็ม มาตรฐาน
ระบบเครื อ ขํ าย ระบบเครื อขํ า ยความเร็ วสู ง การบี บ อั ด
สัญญาณภาพและเสียง การบริการมัลติมีเดีย ความมั่นคง
ในระบบการสื่อสาร
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228301

หลักการระบบการสื่อสาร
3(3-0-6)
Principles of Communication Systems
การวิเคราะห๑สัญญาณและการประมวลผลใน
ระบบการสื่อสาร หลักการมอดูเลต เทคนิคการมอดูเลต
แบบดิ จิ ทั ล วิ ธี ก ารมั ล ติ เ พล็ ก ซ๑ สั ญ ญาณรบกวนใน
ร ะ บ บ สื่ อ ส า ร ก า ร สํ ง ผํ า น ข๎ อ มู ล ส า ย สํ ง แ ล ะ
การแพรํกระจายของสัญญาณวิทยุ เสาอากาศ หลักการ
การสื่อสาร การสื่อสารโทรคมนาคมเบื้องต๎น เทคโนโลยี
การสื่อสาร
228302 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทาง
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-3-6)
Electronic Analysis of Information and
Comunication Engineering
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง วิ ศ ว ก ร ร ม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ คุ ณ ลั ก ษณะกระแสแรงดั น ของอุ ป กรณ๑
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ เ บื้ อ งต๎ น วงจร
ภ า ค ข ย า ย ว ง จ ร ภ า ค ข ย า ย เ ชิ ง ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล ะ
การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ง านในวงจรเชิ ง เส๎ น และวงจรไมํ เ ชิ ง เส๎ น
เครื่ องกําเนิด สัญ ญาณ วงจรภาคขยายกํา ลัง วงจรภาค
จํ า ย ไ ฟ ว ง จ ร ภ า ค ค ว บ คุ ม แ ร ง ดั น พื้ น ฐ า น ว ง จ ร
อิเล็กทรอนิกส๑กําลัง
228303 ทฤษฎีการสื่อสารดิจิทัล
3(2-3-6)
Digital Communication Theory
ทฤษฎีการสุํมตัวอยําง สัญญาณแบบสุํมและ
สัญญาณแบบไมํสุํม สัญญาณสุํมแบบผํานตํ่า ระบบดิจิทัล
แบบเบสแบนด๑ การควอนไทซ๑ รหั ส ต๎ น กํ า เนิ ด พี ซี เ อ็ ม
ดี เ อ็ ม ระบบดิ จิ ทั ล แบบผํ า นแถบ เอเอสเค พี เ อสเค
เอ็ ฟ เอสเค การเข๎ า รหั ส ชํ อ งสั ญ ญาณ การสํ ง ผํ า นและ
การซิงโครไนซ๑
228304 เครือขํายคอมพิวเตอร์และการจัดการ
3(2-3-6)
Computer Network and Administration
หลั ก การสื่ อ สารเครื อ ขํ า ยคอมพิ ว เตอร๑
รู ป แบบของเครื อ ขํ า ย เทคนิ ค การรั บ สํ ง ข๎ อ มู ล เทคนิ ค
การเข๎าถึงสื่อสายสัญญาณ สถาปัตยกรรมของโครงสร๎าง

เครื อ ขํ า ย โพรโทคอลของการสื่ อ สารฮาร๑ ด แวร๑ แ ละ
ซอฟท๑ แ วร๑ ท่ี ใ ช๎ ใ นระบบเครื อ ขํ า ยคอมพิ ว เตอร๑ การใช๎
ประโยชน๑ข องเครื อขํ ายและตัว อยํา งของระบบเครือ ขํา ย
คอมพิ ว เตอร๑ การรั ก ษาความปลอดภั ย และการบริ ห าร
จัดการของเครือขํายคอมพิวเตอร๑
228305 ไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรเลอร์
3(2-3-6)
Microprocessor and Microcontroller
ไมโครโพรเซสเซอร๑เบื้องต๎น สถาปัตยกรรม
ของไมโครโพรเซสเซอร๑ ภาษาเครื่อง ชุดคําสั่ง การเขียน
โปรแกรมภาษาแอส เซมบลี ฮาร๑ ด แวร๑ ข องระบ บ
ไมโครโปรเซสเซอร๑ หนํ ว ยประมวลผลกลาง รี จิส เตอร๑
แฟลก แอดเดรสซิ งโหมด หนํวยความจํา หนํ วยอินพุท เอาท๑ พุ ท การเชื่ อ มตํ อ ร ะบบไมโครโพรเซส เซอ ร๑
การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ง าน การออกแบบและการพั ฒ นา
ไมโครโพรเซสเซอร๑
228306 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-3-6)
Digital Signal Processing
ห ลั ก ก า ร ร ะ บ บ เ ว ล า ไ มํ ตํ อ เ นื่ อ ง
การสุํม สัญ ญาณคาบเวลาตํอ เนื่ อง ผลการแปลงฟูริ เยร๑
แบบไมํ ตํ อ เนื่ อ ง การแปลงแบบแซด การแปลงแบบ
อินเวิร๑สแซด การตอบสนองความถี่ การออกแบบวงจร
กรองสัญญาณแบบดิจิทัลและการประยุกต๑ใช๎งาน
228307 เครื่องมือทางวิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร
2(1-3-4)
Information and Communication
Engineering Tools
การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ง านอิ น เทอร๑ เ น็ ต ระบบ
ไคลเอนท๑ แ ละเซิ ฟ เวอร๑ การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ง านฐานข๎ อ มู ล
การวิเคราะห๑และวัดโปรโตคอล โครงขํายคอมพิวเตอร๑
228308 โครงงานด๎านวิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร 1
1(0-3-2)
Information and Communication
Engineering Project I
ก า ร เ ต รี ย ม หั ว ข๎ อ โ ค ร ง ง า น วิ ศ ว ก ร ร ม
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข๎ อ มู ล
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ความเป็ น ไปได๎ ข องโครงงาน วั ต ถุ ป ระสงค๑แ ละขอบเขต
ตารางเวลา การวิ เ คราะห๑ แ ละออกแบบระบบ จั ด ทํ า
ต๎นแบบ จัดทํา เอกสารแผนการดําเนินการโครงงานและ
การนําเสนอหัวข๎อโครงงาน
228401 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
Information Technology Management
พื้ น ฐานระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ห ลั ก ก า ร ส า ร ส น เ ท ศ
การประมวลผลสารสนเทศบุ ค คล หลั ก การด๎ า นระบบ
การวางแผนและควบคุ ม โครงสร๎ า งองค๑ ก รและระบบ
สนับ สนุ นการตัด สิน ใจ การวิเ คราะห๑ต๎ นทุ นและผลตอบ
แมน ระบบสนับสนุนด๎านความรู๎ ข๎อกําหนดความต๎องการ
สารสนเทศ การจั ด การทรั พ ยากรด๎ า นสารสนเทศ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหลํงภายนอก
228402 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ
3(2-3-6)
Information Systems Analysis and
Design
แนวคิดและความหมายของระบบวงจรชีวิ ต
ของระบบสารสนเทศ การเสนอ พิ จ ารณาและคั ด เลื อ ก
โครงการสารสนเทศ แนวคิ ด และการวิ เ คราะห๑ แ ละ
รวบรวมระบบข๎ อ มู ล แผนภู มิ ข องการไหลของข๎ อ มู ล
พจนานุกรมข๎อมูลและตารางของการตัดสินใจและพัฒนา
ข๎ อ เสนอของระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบชนิ ด
โครงสร๎ า งและการออกแบบซอฟท๑ แ วร๑ แ ละการจั ด ทํ า
เอกสารสํ าหรั บซอฟท๑ แวร๑ การพั ฒนาระบบสารสนเทศ
การบริหารระบบสารสนเทศ
228403 โครงงานด๎านวิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2
2(0-6-3)
Information and Communication
Engineering Project II
การพั ฒ นาโครงงาน การทดสอบโครงงาน
การทบทวนและการทวนสอบโครงงาน ผลการทดลองและ
สรุปโครงงาน การนําเสนอโครงงานและเอกสาร

228404

การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับวิศวกรรมสารสนเทศและ
การสื่ อ สารในสถานประกอบการ องค๑ ก รภาครั ฐ หรื อ
เอกชน
228405 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-Operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎ องกับวิศวกรรมสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ
องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
228501 การสื่อสารทางแสงและเครือขําย 3(2-3-6)
Optical Communication and Network
ทํ อ นํ า คลื่ น ไดอิ เ ล็ ก ตริ ก ทรงกระบอกและ
เงื่ อนไขการแพรํ กระจาย ชนิด ของเคเบิ้ล ใยแสง ตัว แปร
การสํงผํานทางแสง หลักการของเลเซอร๑ เทคนิคการมอดู
เลทเลเซอร๑ โ ดยการปู อ นแถบฐาน ไอเอ็ ฟ หรื อ อาร๑ เ อ็ ฟ
การตรวจจับทางแสง เครื่องทวนสัญญาณแบบสร๎างพัลส๑
ใหมํ การประยุกต๑ ใช๎ งานของสํ วนประกอบทางแสง การ
แบํงและรวมแสง ตัวเชื่อมตํอ เลนส๑ กระบวนการผลิตเส๎น
ใยแสง
228502 ระบบสารสนเทศสาหรับโครงขําย
โทรคมนาคม
3(3-0-6)
Telecommunication Network
Information Systems
การวิ เ คราะห๑ สั ญ ญาณและกระบวนการ
ในระบบการสื่อสาร หลักการมอดูเลตชนิดตํางๆ วิธีการ
มัลติเพล็กซ๑ สัญญาณรบกวนในระบบสื่อสาร การสํงผําน
ข๎ อ มู ล สายสํ ง และการแพรํ ก ระจายของสั ญ ญาณวิ ท ยุ
สายอากาศ การสื่ อ สารขั้ น พื้ น ฐาน ระบบสื่ อ สารตํ า งๆ
โทรเลข โทรศั พ ท๑ วิ ท ยุ ไมโครเวฟ และโทรทั ศ น๑ การ
สื่อสารวิทยุแบบหลายชํอง เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมํ
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228503

โครงขํายสารสนเทศไร๎สาย
3(2-3-6)
Wireless Information Network
การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด๎วยคลื่นวิทยุ
อิ น ฟาเรด ปรากฏการณ๑ ข องคลื่ น วิ ท ยุ ใ นยํ า นตํ า งๆ
การเข๎ า ถึ ง ชํ อ งสั ญ ญาณของระบบการเชื่ อ มโยงทาง
คลื่นวิทยุ ทีดีเอ็มเอ ซีดีเอ็มเอ การเข๎าชํองสัญญาณแบบ
กระจายสเปคตรั ม ระบบโทรศั พ ท๑ ไ ร๎ ส าย ระบบและ
โครงขํายโทรศัพท๑เคลื่ อนที่ การเข๎ารหัสข๎ อมูลของการ
สื่อสารเคลื่อนที่ ระบบเครือขํายท๎องถิ่นไร๎สาย การจัดการ
ระบบสารสนเทศไร๎สาย
228504 วิธีการคานวณทางคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)
Computational Methods
ความรู๎พื้นฐานการวิเคราะห๑ ผลเฉลยสมการ
เชิงเส๎นและเมทริกซ๑ผกผัน ระเบียบวิธีการกําจัดแบบเกาส๑
ระเบียบวิธีแบบแยกสํวน ระเบียบวิธีทําซ้ําผลเฉลย สมการ
ไมํ เ ป็ น เชิ ง เส๎ น ส มการพี ช คณิ ต ระเบี ย บวิ ธี ทํ า ซ้ํ า
การวิเคราะห๑การคลาดเคลื่อน การคํานวณคําเจาะจงและ
เวกเตอร๑ เ จาะจง การแปล งเมตริ ก ซ๑ ด๎ ว ย วิ ธี กํ า ลั ง
การประมาณคํ าฟัง ก๑ชันและการประมาณคํา ภายในชํว ง
ผลเฉลยสมการเชิ ง อนุ พั น ธ๑ เทคนิ ค และระเบี ย บวิ ธี ก าร
คํานวณของผลการแปลงฟู ริเยร๑แบบไมํตํ อเนื่อ ง ผลการ
แปลงฟูริเยร๑แบบเร็ว การประมาณคําสเปคตอลแบบเร็ว
การแยกสเปคตอล ฟังก๑ชันกํอกําเนิดแบบสุํม
228505 หัวข๎อปัจจุบันทางด๎านวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Current Topics in Information and
Communication Engineering
หัวข๎อเทคโนโลยีในปัจจุบันทางด๎านวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ทฤษฎี พื้ น ฐานแนวคิ ด
มาตรฐานที่เกี่ยวข๎อง วิเคราะห๑แนวโน๎ม ข๎อดี ข๎อเสีย และ
การประยุกต๑ใช๎งาน
228601 โทรคมนาคมมัลติมเี ดีย
3(3-0-6)
Multimedia Telecommunications
โครงสร๎ า งและรู ป แบบการเก็ บ ข๎ อ มู ล ของ
ระบบมั ลติ มี เดี ย ระบบการให๎ บริ ก ารด๎ วยภาพและเสี ย ง
ค ว า ม เ ข๎ า กั น ข อ ง สื่ อ ก า ร คํ า น ว ณ เ กี่ ย ว กั บ ภ า พ

การออกแบบซอฟท๑แวร๑ท่ีมีการโต๎ตอบกับผู๎ใช๎ มัลติมีเดีย
ในการเชื่ อ มโยงระบบโครงขํ า ยท๎ อ งถิ่ น ตลอดจนระบบ
การปูองกันการสื่อสารของข๎อมูล
228602 การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
Satellite Communications
หลักการสื่อสารดาวเทียม การคํานวณมุมเงย
และมุมทิศของจานสายอากาศภาคพื้นดิน การคํานวณหา
ระดับสัญญาณ อัตราสํวนคลื่นพาหะตํอเสียงรบกวนของ
ขํายสื่อสารดาวเทียมทางด๎านขาขึ้ นและขาลง ดาวเทีย ม
อิ น เทลแซท ดาวเที ย มปาลาปู า ดาวเที ย มไทยคม
เทคโนโลยีทางดาวเทียมสื่อสาร ระบบเอฟดีเอ็มเอ ระบบที
ดีเอ็มเอ ระบบซีดีเอ็มเอ และระบบวีแซท การแทรกสอด
ของสัญญาณรบกวนทางดิจิทัลในระบบสื่อสารดาวเทียม
ระบบจานสายอากาศ ระบบติ ด ตามดาวเที ย มของ
จานสายอากาศ อุปกรณ๑ขยายสัญญาณชนิดเสียงรบกวน
ตํ่า เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
228603 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
3(3-0-6)
Mobile Telephone Systems
ทฤษฎีเบือ้ งต๎นสําหรับระบบโทรศัพท๑เคลื่อนที่
แ บ บ รั ง ผึ้ ง ทั้ ง ร ะ บ บ แ อ น ะ ล อ ก แ ล ะ ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล
แนวความคิ ด การนํ า ความถี่ เ ดิ ม กลั บ มาใช๎ ใ หมํ พื้ น ที่
ครอ บคลุ มสํ า หรั บ สั ญ ญ าณแ ล ะท ราฟ ฟิ ก ระบ บ
สายอากาศของสถานี ฐ านและเครื่ อ งโทรศั พ ท๑ เ คลื่ อ นที่
สั ญ ญาณรบกวนและการแทรกสอด ผลกระทบของ
การแพรํ ก ระจายคลื่ น หลายวิ ถี การจั ด ความถี่ แ ละ
การกําหนดชํองสัญญาณ การมอดูเลตแบบแอนะลอกและ
ดิจิทัลสําหรับระบบโทรศัพท๑เคลื่อนที่ สถาปัตยกรรมการ
เข๎าถึงหลายทางสําหรับระบบโทรศัพท๑เคลื่อนที่
228604 การสื่อสารบรอดแบรนด์
3(3-0-6)
Broadbrand Communications
โครงขํ า ยโทรศั พ ท๑ ดิ จิ ทั ล วงจรสวิ ท ซ๑ แ ละ
แพ็กเกตสวิทซ๑ ระบบสัญญาณการเชื่อมตํอระหวํางชุมสาย
แบบชํ อ งสั ญ ญาณรํ ว มกั น และชํ อ งสั ญ ญาณทั่ ว ไป
หลั ก การของระบบโทรศั พ ท๑ ผํ า นโครงขํ า ยอิ น เทอร๑ เ น็ ต
โปรโตคอลตํ า งๆ ของโครงขํ า ยอิ น เทอร๑ เ น็ ต เอช. 323
เอสไอพี เอ็ ม จี ซี พี ระบบโครงขํ า ยยุ ค ถั ด ไป หลั ก การ
สื่ อ สารทางเสี ย งและข๎ อ มู ล โดยใช๎ แ ถบสั ญ ญาณกว๎ า ง
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แบบใช๎สาย โมเด็ม เอ็กซ๑ดี เอสแอล แถบสัญญาณกว๎าง
ไร๎สาย อาร๑เอฟไอดี ไวไฟร๑ ไวแม็กส๑ ซีดีเอ็มเอ
228605 หัวข๎อปัจจุบันทางด๎านวิศวกรรม
โทรคมนาคม
3(3-0-6)
Current Topics in Telecommunication
Engineering
หัวข๎อเทคโนโลยีในปัจจุบั นทางด๎ านวิศวกรรม
โทรคมนาคม ทฤษฎีพื้ นฐานแนวคิ ด มาตรฐานที่ เกี่ ยวข๎ อง
วิเคราะห๑แนวโน๎ม ข๎อดี ข๎อเสีย และการประยุกต๑ใช๎งาน
228701 การจัดการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Center Management
การบริ ห ารแล ะอํ า น าจหน๎ า ที่ ข องศู น ย๑
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร๑ ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ จั ด อ ง ค๑ ก ร ศู น ย๑
คอมพิวเตอร๑ การจัดบุคลากรศูนย๑คอมพิวเตอร๑ การเลือก
เครื่องคอมพิวเตอร๑และการติดตามวัดผล การวั ดผลและ
การจั ด โปรแกรม การจั ด การคอมพิ ว เตอร๑แ ละอุ ป กรณ๑
สํานักงานอัตโนมัติ
228702 คอมพิวเตอร์ชํวยงานออกแบบและการ
ผลิต
3(2-3-6)
Computer Aided Design and
Manufacturing
ซอฟต๑แวร๑ชํวยงานออกแบบ ความต๎องการ
และเทคนิคในการพัฒนาของ ซีเอดี แบบแสดง 2 มิติและ
3 มิติ โครงสร๎างข๎อมูล คอมพิวเตอร๑กราฟฟิกส๑ การศึกษา
ความก๎าวหน๎าทางวิชากา ในสาขาวิศวกรรมการออกแบบ
เครื่ อ งจั ก รกลและการบริ ห ารโดยคอมพิ ว เตอร๑ ทฤษฎี
การออกแบบ คณิตศาสตร๑ ทางด๎านกราฟฟิกส๑ออกแบบ
การจําลองการออกแบบ และการปฏิบัติกับเครื่องซีเอ็นซี
228703 ระบบผู๎เชี่ยวชาญ
3(3-0-6)
Expert Systems
หลั ก การระบบผู๎ เ ชี่ ย วชาญ หลั ก พื้ น ฐานใน
การสร๎างระบบผู๎เชี่ยวชาญ โครงสร๎างของระบบผู๎เชี่ยวชาญ
การถํ ายทอดความรู๎ ความเชี่ ยวชาญเพื่ อนํ า มาสร๎ า งเป็ น
ระบบผูเ๎ ชี่ยวชาญ โปรแกรมและเครื่องมือสําหรับชํวยสร๎าง
ระบบผูเ๎ ชี่ยวชาญ

228704

การออกแบบระบบเครือขําย 3(2-3-6)
Internetworking Design
เทคโนโลยี ข องระบบเครื อขํ า ยท๎ อ งถิ่ น และ
เครื อ ขํ า ยบริ เ วณกว๎ า ง อี เ ทอร๑ เ นต โทเคนริ ง เอ็ ฟ ดี ดี ไ อ
ฟาสท๑ อี เ ทอร๑ เ นต กิ ก ะบิ ต อี เ ทอร๑ เ นต และเอที เ อ็ ม
คุณสมบัติของอุปกรณ๑ตํางๆ เราเตอร๑ สวิตช๑ บริดจ๑ และ
สายสัญญาณแบบตํางๆ รูปแบบของโทโปโลยีการเชื่อมตํอ
เครือขํายแบบตํางๆ การออกแบบแบ็ คโบน การประเมิ น
ความจุของชํองสั ญญาณตามบริการชนิดตํางๆ ลักษณะ
บริการ ตํางๆ บนเครือขําย บอร๑ดคาสท๑ มัล ติคาสท๑ วิดีโอ
ตามสั่ ง การออกแบบเครื อ ขํ า ยที่ มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได๎ สู ง
การออกแบบเครื อ ขํา ยแบบตํา งๆ เอสอาร๑ บี เอสเอ็ น เอ
เอพี พี เ อ็ น ดี แ อลเอสดั บ เบิ้ ล ยู พ ลั ส เอที เ อ็ ม ดี ดี อ าร๑
ไอเอสดีเอ็น ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบตํางๆ บน
เครือขําย วีพีเอ็น วีแอลเอเอ็น ไฟร๑วอลล๑
228705 หัวข๎อปัจจุบันทางด๎านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Current Topics in Computer Engineering
หัวข๎อเทคโนโลยีในปัจจุบั นทางด๎ านวิศวกรรม
คอมพิ วเตอร๑ ทฤษฎี พื้ นฐานแนวคิ ด มาตรฐานที่ เกี่ ยวข๎ อง
วิเคราะห๑แนวโน๎ม ข๎อดี ข๎อเสีย และการประยุกต๑ใช๎งาน
228801 พื้นฐานสนามแมํเหล็กไฟฟูา 3(3-0-6)
Principles of Electromagnetic Fields
สนามไฟฟู า สถิ ต ตั ว นํ า และไดอิ เ ล็ ก ตริ ก
ความจุ การพาและการนํ า กระแส สนามแมกนี โ ตสถิ ต
ความเหนี่ยวนํ า การเปลี่ยนตามเวลาของสนามแมํเหล็ ก
ไฟฟูา สมการของแมกซ๑ เวลล๑ คลื่ น ระนาบ สมการคลื่ น
ในแนวระนาบ สมการคลื่ น ในตั ว กลางที่ เ ป็ น ตั ว นํ า และ
ฉนวน การวัดขัว้ คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา การสะท๎อน การหักเห
การเบี่ ย งเบนของคลื่ น แมํ เ หล็ ก ไฟฟู า ทํ อ นํ า คลื่ น และ
การประยุกต๑ใช๎งาน
228802 วิศวกรรมสมองกลฝังตัว
3(2-3-6)
Embedded Systems Engineering
เครื่ องจักรแบบวอนนอแมน โครงสร๎างและ
การทํางานภายในของไมโครโปรเซสเซอร๑ หนํวยคํานวณ
และตรรกะ โครงสร๎างเรจิสเตอร๑ ระบบบัส หนํวยควบคุม
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หนํวยความจํา อุปกรณ๑รับเข๎าและสํงออก สถาปัตยกรรม
ไมโครโปรเซสเซอร๑ แ บบตํ า งๆ การเขี ย นโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี ตั วแปลภาษา รหั ส คํ า สั่ง คํ า สั่ง เที ย ม
การเข๎ า ถึ ง ข๎ อ มู ล แบบตํ า งๆ การกระโดดไปทํ า งานแบบ
มีเงื่อนไขและไมํมีเงื่อนไข การเขียนและเรียกใช๎โปรแกรม
ยํ อ ย การทํ า งานกั บ สแตก การจั ด การอิ น เทอร๑ รั บ
การเชื่อมตํอกับอุปกรณ๑ภายนอก
228803 วิศวกรรมหุํนยนต์
3(2-3-6)
Robotics Engineering
ชนิดของหุํนยนต๑ การวางแผนขององค๑ประกอบ
ตํางๆ ภายในตัวหุํนยนต๑ การควบคุมทางเดินของหุํนยนต๑
การควบคุมองค๑ประกอบตํางๆ ภายในตัวหุํนยนต๑ หุํนยนต๑
ตรวจวั ด การมองเห็ น ในวิ สั ย ทั ศ น๑ ใ นระดั บ ต่ํ า ภาษา
การเขียนโปรแกรมหุํนยนต๑ หุํนยนต๑ปัญญาประดิษฐ๑และ
การวางแผนงานของตัวหุํนยนต๑
228804 เซ็นเซอร์และการตรวจจับสัญญาณรบกวน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-6)
Sensors and Transducers Noise in
Electronic Systems
แนวคิดพื้นฐานของเทคนิคการวัดและวิธีการ
การลดขนาดของข๎ อ มู ล และการวิ เ คราะห๑ ข๎ อ ผิ ด พลาด
ลักษณะการทํางานทั่วไปของเซ็นเซอร๑ ภาพรวมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเซ็นเซอร๑ (การจําลองการวัด)
228805 หัวข๎อปัจจุบันทางด๎านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Current Topics in Electronic Engineering
หั ว ข๎ อ เทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น ทางด๎ า นกั บ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส๑ทฤษฎีพื้นฐานแนวคิด มาตรฐานที่
เ กี่ ย ว ข๎ อ ง วิ เ ค ร า ะ ห๑ แ น ว โ น๎ ม ข๎ อ ดี ข๎ อ เ สี ย แ ล ะ
การประยุกต๑ใช๎งาน
228806 หัวข๎อปัจจุบันทางด๎านวิศวกรรมไฟฟูา
3(3-0-6)
Current Topics in Electrical Engineering
หั ว ข๎ อ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ปั จ จุ บั น ท า ง ด๎ า น
วิ ศ วกรรมไฟฟู า ทฤษฎี พื้ น ฐานแนวคิ ด มาตรฐานที่

เกี่ ย วข๎ อ ง วิ เ คราะห๑ แ นวโน๎ ม ข๎ อ ดี ข๎ อ เสี ย และการ
ประยุกต๑ใช๎งาน
229101 การวาดเส๎นพื้นฐานสาหรับกราฟิกและ
มัลติมีเดีย
3(1-4-4)
Fundamental Drawing for Graphics
and Multimedia
หลั ก การวาดเส๎ น การวาดเส๎ น ภาพหุํ น นิ่ ง
การวาดเส๎นภาพเหมือน การวาดเส๎นภาพทิวทัศน๑ การวาด
เส๎ นสามมิ ติ แบบเพอร๑ส เพคที ป การวาดเส๎น สร๎า งสรรค๑
เทคนิ ค การลงสี การประยุ ก ต๑ ก ารวาดเส๎ น มาใช๎ ใ นงาน
ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
229102 พื้ น ฐ า น ศิ ล ป ะ ส า ห รั บ ก ร า ฟิ ก แ ล ะ
มัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Fundamental Art for Graphics and
Multimedia
แนวคิ ด ศิ ล ปะ ทั ศ นธาตุ ปรั ช ญาศิ ล ปะ
สุนทรียภาพทางศิลปะ ศิลปะวิจารณ๑ องค๑ประกอบศิล ป์
ทฤษฎี สี การออกแบบกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น การค๎ น หา
แนวทางสร๎างสรรค๑เฉพาะบุคคล หลักจิตวิทยาสําหรับนัก
ออกแบบ พืน้ ฐานศิลปะสําหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย การ
ผสมผสานทักษะทางศิลปะรํวมกับเทคโนโลยี
229111
ประวัตศิ าสตร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
History of Graphics and Multimedia
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร๑ ก ร า ฟิ ก แ ล ะ มั ล ติ มี เ ดี ย
ประวั ติ ศ าสตร๑ ศิ ล ปะตะวั น ตก ประวั ติ ศ าสตร๑ ศิ ล ปะ
ตะวั น ออก ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งวั ฒ นธรรมกั บ งาน
ออกแบบกราฟิ ก ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งงานออกแบบ
กราฟิ ก กั บ สภาพแวดล๎ อ มทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
การเมือง
229112 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
Computer Graphics Design
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น งานออกแบบคอมพิ ว เตอร๑
กราฟิ ก หลั ก การออกแบบ การสร๎ า งสี แ ละแสงในงาน
คอมพิ ว เตอร๑ ก ราฟิ ก ศิ ล ปะกั บ การออกแบบกราฟิ ก
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ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ว า ม คิ ด ส ร๎ า ง ส ร ร ค๑ ง า น อ อ ก แ บ บ
คอมพิ ว เตอร๑ก ราฟิ ก การใช๎ ซอฟต๑แ วร๑สํ า เร็ จ รูป ตกแตํ ง
ภาพดิ จิ ทั ล และสร๎ า งงานคอมพิ ว เตอร๑ ก ราฟิ ก การ
นําเสนอผลงานคอมพิวเตอร๑กราฟิก การประยุกต๑ใช๎งาน
ออกแบบกราฟิกกับงานด๎านอื่นๆ
229113 ภาพประกอบดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Illustration
หลั ก การออกแบบและวาดภาพประกอบ
ดิจิทัล หลักการเลําเรื่องด๎วยภาพ การวาดภาพสิ่งมีชีวิต
การวาดภาพสัดสํวนมนุษย๑ การวาดภาพสิ่งของ การวาด
การ๑ตู น การปะติ ดปะตํ อวั ตถุ ตํา ง ๆ การประยุก ต๑ศิ ลปะ
ไทยและศิลปะชาติพันธุ๑ในงานภาพประกอบดิจิทัล การใช๎
ซอฟแวร๑สําเร็จรูปสร๎างภาพประกอบดิจิทัล
229201 ก า ร ถํ 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
ความรู๎เบื้องต๎นการถํายภาพ การทํางานของ
กล๎องถํายภาพ สํวนประกอบและอุปกรณ๑เสริมของกล๎อง
ถํายภาพ ความเร็วชัตเตอร๑และรูรับแสงกับการถํายภาพ
การถํ า ยภาพโดยแสงธรรมชาติ การถํ า ยภาพในห๎ อ ง
สตู ดิ โ อ การใช๎ ซ อฟต๑ แ วร๑ สํ าเร็ จ รู ป ตกแตํ ง ภาพ การสื่ อ
ความหมายด๎ว ยภาพอยํา งมี ประสิท ธิภ าพ การประยุก ต๑
การถํ า ยภาพสํา หรั บ งานกราฟิ ก และมั ล ติมี เ ดี ย การจั ด
นิทรรศการภาพถํายขนาดเล็ก
229211 การขึ้นรูป 3 มิติ
3(2-2-5)
3D Modeling
ความรู๎ เ บื้องต๎ น เกี่ ย วกั บ งาน 3 มิ ติ สั ด สํ ว น
มนุษย๑เพื่อในงานออกแบบตัวละคร 3 มิติ การสร๎างฉาก
ประกอบ 3 มิติ การใช๎ซอฟต๑แวร๑สําเร็จรูปในการออกแบบ
และขึ้นรูป 3 มิติ การตกแตํงแสงสีให๎กับวัตถุ 3 มิติ การใสํ
พืน้ ผิวให๎กับวัตถุ 3 มิติ การประยุกต๑ใช๎โมเดล 3 มิติกับงาน
ด๎านอื่นๆ

229213

คอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Computer Graphics for Printing
ความรู๎ทั่วไปของสื่อสิ่งพิมพ๑ ระบบเทคโนโลยี
และวัสดุสื่อสิ่งพิมพ๑ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ๑ การจัด
องค๑ประกอบ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ๑ สีในการออกแบบ
ระบบกริ ด การจั ด วาง เลย๑ เ อาท๑ การใช๎ ซ อฟต๑ แ วร๑
สํ า เร็ จ รู ป สํ า หรั บ ออกแบบสิ่ ง พิ ม พ๑ การใช๎ ซ อฟต๑ แ วร๑
สําเร็จรูปสําหรับออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส๑ ประวัติ
ความเป็นมาของตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร การใช๎
ซอฟต๑แวร๑สําเร็จรูปสร๎างสรรค๑ตัวอักษร
229214 การสร๎ า งสรรค์ ก ราฟิ ก เพื่ อ สิ่ ง แวดล๎ อ ม
3(2-2-5)
Environmental Graphics Design
ความรู๎เบื้องต๎นการออกแบบสิ่งแวดล๎อม การ
ชี้ นํ า ทาง การสื่ อ ความหมายของสถานที่ การสร๎ า ง
เอกลั ก ษณ๑ ใ ห๎ กั บ สถานที่ ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น งานออกแบบ
นิทรรศการ หลักการออกแบบนิทรรศการ การประยุก ต๑
เทคโนโลยี ม าใช๎ เ พื่อ นํ า เสนอในการจัด นิ ท รรศการ งาน
กราฟิกและมัลติมีเดียในการออกแบบการจัดแสดงผลงาน
เพื่อสํงเสริมการตลาด เทคนิคการสร๎างสรรค๑และนําเสนอ
สื่อศิลปะดิจิทัล ศิลปะการจัดวาง
229221 แนวคิดการออกแบบมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
Concepts of Multimedia Design
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น งานออกแบบมั ล ติ มี เ ดี ย
องค๑ ป ระกอบของมั ล ติ มี เ ดี ย แนวคิ ด การออกแบบงาน
มัล ติมี เดี ย เทคนิค และกระบวนการสร๎า งงานมั ลติ มีเ ดี ย
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข๎องกับงานมัลติมีเดีย การออกแบบจาก
ประสบการณ๑ผใู๎ ช๎งาน การใช๎ซอฟต๑แวร๑สําเร็จรูปออกแบบ
งานมัลติมีเดียเบื้องต๎น การนําเสนอผลงานมัลติมีเดีย การ
ประยุกต๑ใช๎งานออกแบบมัลติมีเดียกับงานด๎านอื่นๆ
229222 การสร๎างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3(2-2-5)
2D Animation
ค ว า ม รู๎ เ บื้ อ ง ต๎ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส ร๎ า ง
ภาพเค ลื่ อ น ไ หว 2 มิ ติ เ ทคโน โล ยี ท่ี เกี่ ย ว ข๎ อ งกั บ
ภาพเคลื่ อ นไหว 2 มิ ติ เทคนิ ค และกระบวนการสร๎ า ง
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ภาพเคลื่ อนไหว 2 มิ ติ การใช๎ซ อฟต๑แ วร๑ คอมพิ วเตอร๑ใ น
การสร๎ า งภาพเคลื่ อ นไหวแบบ 2 มิ ติ การผลิ ต งานแอนิ
เมชั่น 2 มิติ การผลิตงานโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เบื้องต๎น การ
ประยุกต๑ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติกับงานด๎านอื่นๆ
229223 ทฤษฎีแอนิเมชั่น
3(2-2-5)
Theory of Animation
ความหมายและประวัติความเป็นมาของแอนิ
เมชั่น ประเภทงานแอนิเมชั่น เทคนิคและความรู๎พื้นฐาน
งานแอนิเมชั่น ขั้นตอนการผลิตงานแอนิเมชั่น ขั้นตอนการ
ออกแบบการเคลื่อนไหวของตัวละครมนุษย๑ ขั้นตอนการ
ออกแบบการเคลื่อ นไหวของสัตว๑และสิ่งของ วิ ธีการเลํ า
เรื่อง การประยุกต๑ใช๎งานแอนิเมชั่นกับงานมัลติมีเดีย
229311 กราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย ส าหรั บ เว็ บ ไซต์
3(2-2-5)
Graphics and Multimedia for Website
คว าม รู๎ เบื้ อ งต๎ น กา รอ อ กแ บ บเ ว็ บไ ซ ต๑
องค๑ป ระกอบและโครงสร๎างของเว็บไซต๑ การใช๎สี ในการ
ออกแบบเว็บไซต๑ หลักการออกแบบเว็บไซต๑ ปฏิสัมพันธ๑
ระหวํางผู๎ใช๎กับเว็บไซต๑ การกําหนดกลุํมเปูาหมาย การใช๎
ซอฟต๑ แ วร๑ สํ า เร็ จ รู ป ในการสร๎ า งเว็ บ ไซต๑ การพั ฒ นา
เว็ บ ไซต๑ ติ ด ตํ อ กั บ ฐานข๎ อ มู ล ภาษา เครื่ อ งมื อ และ
กระบวนการพั ฒนาเว็ บไซต๑ การประยุก ต๑ ง านออกแบบ
กราฟิกและมัลติมีเดียกับการสร๎างเว็บไซต๑
229312 การสร๎างโครงเรื่องและออกแบบตัวละคร
3(2-2-5)
Storyboarding and Character Design
ความรู๎เบื้องต๎นในการเขียนบท กระบวนการ
ถํายทอดความคิด พืน้ ฐานทักษะการเลําเรื่อง การวางโครง
เรื่อง การวางแกํนเรื่อง การสร๎างปมขัดแย๎งในเรื่อง การ
เขียนบทสนทนา การสร๎างอารมณ๑ความรู๎สึกในงานเขียน
การเขียนสตอรีบอร๑ด หลักการออกแบบตัวละครสําหรับ
งานแอนิเมชั่น สัดสํวนที่เหมาะสําหรับตัวละคร การระดม
แนวคิ ด และการสร๎ า งสรรค๑ บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะตั ว ละคร
การแสดงออกถึงลักษณะนิสั ยของตัวละครในแบบตํางๆ
การออกแบบทําทางตัวละคร การออกแบบฉากประกอบ

229313

การสร๎างสรรค์อัตลักษณ์แบรนด์
3(2-2-5)
Brand Identity Design
การสร๎ า งสรรค๑ อั ต ลั ก ษณ๑ การออกแบบ
สั ญ ลั ก ษณ๑ แ ละตราสิ น ค๎ า การสื่ อ สารแบรนด๑ ความ
แตกตํ า งระหวํ าง แบรนด๑ ผลิต ภั ณ ฑ๑ และเครื่อ งหมาย
การค๎า กลยุทธ๑แบรนด๑ ความรู๎เบื้องต๎นการออกแบบบรรจุ
ภั ณ ฑ๑ หลั ก การออกแบบกราฟิ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ๑ การ
พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ๑ ใ ห๎ ส อดคล๎ อ งกั บ ความต๎ อ งการของ
ผูบ๎ ริโภค
229314 กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อมวลชน
3(2-2-5)
Universal Graphics and Multimedia
หลั ก การมี จิ ต สาธารณะ หลั ก การของการ
ออกแบบเพื่อมวลชน งานออกแบบเพื่อมวลชนในประเทศ
ไทย การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อสิ่งแวดล๎อม
การออกแบบกราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ ผู๎ พิ ก ารและ
ผู๎สูงอายุ การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียสําหรับงาน
สาธารณสุข การออกแบบกราฟิก และมัลติมี เดียสําหรั บ
การศึ ก ษา การออกแบบกราฟิ ก และมั ล ติ มี เดี ย เพื่ อ การ
ทํองเที่ยว
229315 ความคิดสร๎างสรรค์ท๎องถิ่นกับนวัตกรรม
กราฟิกและมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Creative Local Community Wisdom
and Innovation of Graphics and
Multimedia Design
งานสร๎างสรรค๑ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การจัดการ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
กราฟิกและมัลติมีเดีย กระบวนการประยุกต๑องค๑ความรู๎
กับภูมิปัญญาท๎องถิ่น ความสัมพันธ๑ชุมชนและสิ่งแวดล๎อม
เ พื่ อ ใ ช๎ รํ ว ม กั บ ง า น ก ร า ฟิ ก แ ล ะ มั ล ติ มี เ ดี ย
กระบวนการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑และนําเสนอด๎วย
รูปแบบตํางๆ
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229316

แอนิเมชั่นแบบดั้งเดิม
3(2-2-5)
Traditional Animation
ประวัติงานแอนิเมชั่น สร๎างแอนิเมชั่นโดยการ
ทําสมุดดีด การวาดลงบนฟิล๑มโดยตรง การวาดบนกระจก
แอนิเมชั่นเม็ดทราย แอนิเมชั่นแบบสต็อปโมชั่นแบบตํางๆ
เชํน เคลย๑แอนิเมชั่น คัตเอาท๑แอนิเมชั่น พิกซิลเลชั่น การ
ประยุ ก ต๑ ง านแอนิ เ มชั่ น แบบดั้ ง เดิ ม กั บ งานกราฟิ ก และ
มัลติมีเดีย
229321 การสร๎างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 3(2-2-5)
3D Computer Graphics and Animations
ค ว า ม รู๎ เ บื้ อ ง ต๎ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส ร๎ า ง
ภาพเค ลื่ อ นไห ว 3 มิ ติ เทค โนโล ยี ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ งกั บ
ภาพเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ เทคนิ ค และกระบวนการสร๎ า ง
ภาพเคลื่อนไหว3 มิติ การเคลื่อนไหวของตัวละคร 3 มิติ
การใช๎ซอฟต๑แวร๑คอมพิวเตอร๑ในการสร๎างภาพเคลื่อนไหว
แบบ 3 มิ ติ การผลิต งาน แอนิเ มชั่น 3 มิ ติ การผลิต งาน
โมชั่นกราฟิก 3 มิติ เบื้องต๎น การประยุกต๑ภาพเคลื่อนไหว
3 มิติกับงานด๎านอื่นๆ
229322 ดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ
3(2-2-5)
Digital Video and Audio
ความรู๎เ บื้อ งต๎น งานดิจิ ทั ล วิ ดีโ อและออดิ โ อ
กระบวนการผลิตวิดีทัศน๑ การกําหนดกลุํมเปูาหมายในงาน
วิดีทัศน๑ มุมกล๎อง การเคลื่อนไหวกล๎อง องค๑ประกอบภาพ
สําหรับงานวิดีทั ศน๑ การจัดแสงสําหรับงานวิดีทั ศน๑ การ
เขียนบทและสตอรีบอร๑ดสําหรับงานวิดีทัศน๑ การวางแผน
การถํายทํา การบันทึกภาพและเสียง การตัดตํอภาพและ
เสี ย ง การออกแบบเสี ย ง การออกแบบสื่ อ ดี วี ดี การใช๎
ซอฟต๑แวร๑สําเร็จรูปสร๎างงานวิดีทัศน๑
229323 การนาเสนอผลงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
Multimedia Presentation
กระบวนการคิดการนําเสนอ รูปแบบของการ
นําเสนอสื่อมัลติมีเดีย การสร๎างผลงานสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
นําเสนอ การใช๎ซอฟแวร๑สําเร็จรูปสร๎างสรรค๑การนําเสนอ
ผลงานมั ล ติ มี เ ดี ย แอ็ ค ชั่ น สคริ ป ต๑ เ บื้ อ งต๎ น สํ า หรั บ การ
นํ า เสนอผลงานมั ล ติ มี เ ดี ย การสร๎ า งสรรค๑ แ ฟู ม สะสม

ผลงาน การพู ด เพื่ อ การนํ า เสนอผลงาน การพั ฒ นา
บุคลิกภาพสําหรับการนําเสนอ
229324 การสร๎างสรรค์อินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Interactive Multimedia Design
ความรู๎เบื้องต๎นงานอินเตอร๑แอคทีฟ ลักษณะ
และประเภทของงานอินเตอร๑แอคทีฟมัลติมีเดีย พฤติกรรม
ของกลุํ ม ผู๎ ใ ช๎ สื่ อ เชิ ง โต๎ ต อบ ปฏิ สั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งคนกั บ
คอมพิวเตอร๑ การออกแบบอินเตอร๑แอคทีฟ การออกแบบ
อิ น เตอร๑ เ ฟส การใช๎ ซ อฟต๑ แ วร๑ สํ า เร็ จ รู ป สํ า หรั บ การ
ออกแบบสื่ออินเตอร๑แอคทีฟมัลติมีเดีย การประยุกต๑ใ ช๎
อินเตอร๑แอคทีฟกับงานด๎านอื่นๆ
229325 การสร๎างสรรค์เกมเบื้องต๎น
3(2-2-5)
Basic Game Production
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของเกม หลั ก การ
ออกแบบเกม การออกแบบปฎิ สั ม พั น ธ๑ ข องเกม การ
ออกแบบระดับความยากงํายของเกม ศิลปะของเกม การ
ออกแบบคาแรกเตอร๑ในเกม การออกแบบฉากหลังในเกม
การจั ด การกราฟิ ก ของเกม การจั ด การเสี ย งของเกม
ระบบเกมอัจฉริยะ การผลิตเกมโดยใช๎เครื่องมือและภาษา
โปรแกรมอยํางงําย
229326 โมชั่นกราฟิก
3(2-2-5)
Motion Graphics
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น โมชั่ น กราฟิ ก สํ า หรั บ งาน
อินเตอร๑แอคทีฟ กระบวนการสร๎างสรรค๑งานโมชั่นกราฟิก
เทคโนโลยีงานโมชั่นกราฟิก การสร๎างสรรค๑โมชั่นกราฟิก 2
มิติ และ 3 มิ ติ มิ ติ เทคนิค พิ เศษสํ า หรั บการสร๎า งสรรค๑
โมชั่นกราฟิก การใช๎ซอฟแวร๑สําเร็จรูปกับการสร๎างสรรค๑
โมชั่น กราฟิ ก การออกแบบโมชั่น กราฟิ กในงานอิน เตอร๑
แอคทีฟ
229327 อินเตอร์แอคทีฟกับดิจิทัลคอนเทนต์
3(2-2-5)
Interactive Digital Content
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับสื่ออินเตอร๑
แอคที ฟ ในอนาคต สื่ อ อิ น เตอร๑ แ อคที ฟ กั บ กลยุ ท ธ๑ ท าง
การตลาด พื้ น ฐานการสื่ อ สารการตลาด องค๑ ป ระกอบ

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 951

ดิจิทัลคอนเทนต๑ หลักการสร๎างสรรค๑สื่ออินเตอร๑แอคทีฟ
พฤติกรรมผู๎บริ โภคกั บงานดิ จิทัลคอนเทนต๑ การวิจารณ๑
งานอินเตอร๑แอคทีฟกับดิจิทัลคอนเทนต๑
229328 การสร๎างดิจิทัลวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์
3(2-2-5)
Digital Visual Effect
ความรู๎ เบื้องต๎ นในการสร๎า งวิชวลเอ็ฟ เฟ็ ก ต๑
ศัพ ท๑เ ทคนิ ค ที่เ กี่ ยวข๎ องกั บงานภาพยนตร๑ และวิชวลเอ็ ฟ
เฟ็กต๑ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการสร๎างวิชวลเอ็ฟ
เฟ็ก ต๑ เทคนิคการแทรคกิ้ งวัต ถุกั บมุม กล๎ อง เทคนิค การ
ซ๎ อ นภาพเคลื่ อ นไหว เทคนิ ค การสร๎ า งวิ ชวลเอ็ ฟ เฟ็ ก ต๑
รูปแบบตํางๆ เชํน ระเบิด พายุ ไฟ ควัน การใช๎ซอฟต๑แวร๑
สําเร็จรูปสร๎างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต๑ การประยุกต๑งานวิชวลเอ็ฟ
เฟ็กต๑กับงานด๎านอื่นๆ
229391 จรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ กราฟิ ก และ
มัลติมีเดีย
1(1-0-2)
Graphics and Multimedia Professional
Ethics
กา ร พั ฒน า บุ ค ลิ ก ภ า พสํ ว น บุ คค ล แ ล ะ
บุ ค ลิ ก ภาพทางสั ง คมเพื่ อ ใช๎ ใ นการประกอบวิ ช าชี พ
จริ ย ธรรมและคุณ ธรรมในการประกอบวิ ชาชีพ ด๎ านงาน
กราฟิกและมัลติมีเดีย ผลกระทบที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพด๎าน
งานกราฟิ ก และงานมั ล ติ มี เ ดี ย ลิ ข สิ ท ธิ์ ทรั พ ย๑ สิ น ทาง
ปัญญา กฎหมายและข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพด๎าน
งานกราฟิกและงานมัลติมีเดีย
229392 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู๎ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย หลั ก การ
ตํ า งๆ ขั้ น ตอนและวิ ธี วิ จั ย ทางคอมพิ ว เตอร๑ ก ราฟิ ก และ
มั ล ติ มี เ ดี ย การเลื อ กสรรหั ว ข๎ อ งานวิ จั ย สมมติ ฐ านใน
งานวิ จั ย การรวบรวมและวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล การสรุ ป ผล
ข๎อเสนอแนะ การเขียนรายงานและนําเสนอผลงานวิจัย
229411 การออกแบบกราฟิกเชิงข๎อมูล 3(2-2-5)
Information Graphics Design
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น การออกแบบเชิ ง ข๎ อ มู ล
ประสิทธิภาพการสื่อข๎อมูล หลักการออกแบบการสื่อสาร

หลักการออกแบบเชิงข๎อมูลเปรียบเทียบกับงานออกแบบ
กราฟิก การวิเคราะห๑และตีความข๎อมูล การสร๎างกราฟิก
นําเสนอข๎อมูลเชิงปริมาณด๎วยแผนที่ แผนผัง และแผนภูมิ
ภาพ การประยุกต๑กราฟิกเชิงข๎อมูลกับงานด๎านอื่นๆ
229413 การสร๎างสรรค์ภาพยนตร์เบื้องต๎น
3(2-2-5)
Basic Film Production
ความรู๎เ บื้องต๎นงานภาพยนตร๑ ความสําคั ญ
ของสื่ อ ภาพยนตร๑ ประวั ติ ศ าสตร๑ ภ าพยนตร๑ ส ากล
วิวัฒนาการของสื่อภาพยนตร๑ในประเทศไทย ประเภทของ
ภาพยนตร๑ อุ ป กรณ๑ ท่ี เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การถํ า ยภาพยนตร๑
กระบวนการงานถํายทําภาพยนตร๑ การสื่อความหมายใน
ภาพยนตร๑ สุ น ทรี ย ศาสตร๑ ใ นภาพยนตร๑ บทบาทสื่ อ
ภาพยนตร๑ตํองานกราฟิกและมัลติมีเดีย
229492 โครงงานด๎ า นคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก และ
มัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Computer Graphics and Multimedia
Project
นําเสนอหัวข๎อ บรรยายผลงาน อภิปรายงาน
ในหั ว ข๎ อ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ งานกราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย การ
พั ฒ นาโครงงานกราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย การประยุ ก ต๑ ใ ช๎
ซอฟต๑แวร๑คอมพิวเตอร๑ในการจัดทําผลงานตามความคิด
สร๎ า งสรรค๑ แ ละความถนั ด ของตนเอง การนํ า เสนอ
โครงงานด๎านกราฟิกและมัลติมีเดีย
229493 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
229494 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐ
หรือเอกชน
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230111

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Mobile Computing Technology
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร๑ เ คลื่ อ นที่ เ บื้ อ งต๎ น
องค๑ประกอบของคอมพิวเตอร๑เคลื่อนที่ สถาปัตยกรรมของ
เครือขํายไร๎สาย การสื่อสารข๎อมูลแบบเคลื่อนที่ เทคโนโลยี
เครื อ ขํ า ยไร๎ ส าย โปรแกรมประยุ ก ต๑ ข องคอมพิ ว เตอร๑
เคลื่ อ นที่ ความนํ าเชื่ อ ถือ และความปลอดภั ย ของข๎ อ มู ล
อุ ป ก ร ณ๑ ท่ี เ กี่ ย ว ข๎ อ ง แ ล ะก า ร บริ ห า รจั ด ก าร ข ย ะ
อิเล็กทรอนิกส๑
230212 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
3(3-0-6)
Mobile Computing Architecture
ความรู๎ทั่วไประบบคอมพิวเตอร๑ การแทนคํา
และคําสั่งของข๎อมูล รูปแบบการแทนข๎อมูล พีชคณิตบูลีน
และดิ จิ ทัล ตรรกะ รู ป แบบคํ า สั่ง การประเมิน สมรรถนะ
การเชื่อมตํอและการสื่อสาร โครงสร๎างและสถาปัตยกรรม
ระบบหนํ ว ยความจํ า การจั ด การติ ด ตํ อ อุ ป กรณ๑ รั บ เข๎ า
สํ ง ออก โครงสร๎ า งและการออกแบบหนํ ว ยประมวลผล
มั ล ติ โ พ ร เ ซ ส เ ซ อ ร๑ ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ฮ า ร๑ ด แ ว ร๑
คอมพิ วเตอร๑ ระบบคอมพิ ว เตอร๑ บ นอุ ป กรณ๑ พ กพาและ
ระบบคอมพิวเตอร๑สมัยใหมํ
230221 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสาหรับ
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
Object-Oriented Programming for
Mobile Computing
การวิ เ คราะห๑ แ ละออกแบบระบบสํ า หรั บ
คอมพิ ว เตอร๑ เ คลื่ อ นที่ ยู เ อ็ ม แอล แบบจํ า ลองยู ส เคส
แบบจําลองเชิงโครงสร๎าง แบบจําลองเชิงพฤติกรรม การ
เขี ยนโปรแกรมเชิง วัต ถุ คลาสและ ซั บคลาส คุณ สมบั ติ
และพฤติกรรม การสืบทอด การหํอหุ๎มและการซํอนข๎อมูล
การเริ่ม ต๎นและตั วสร๎ าง โอเวอร๑ ไรด๑ ดิ้ง โอเวอร๑ โหลดดิ้ ง
การพ๎ อ งรู ป สํว นประสาน การรับ และแสดงข๎ อ มูล เทรด
การเขียนโปรแกรมติดตํอกับฐานข๎อมูล

230222

การเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ 1
3(2-2-5)
Mobile Programming I
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเคลื่อ นที่ วงรอบ
ชีวิตของโปรแกรม สํวนตํอประสานผูใ๎ ช๎ การสํงผํานข๎อมูล
ภายใน การควบคุ ม และหนํ ว ยเก็ บ ข๎ อ มู ล การเขี ย น
โปรแกรมฐานข๎อมูลบนคอมพิวเตอร๑เคลื่อนที่ การเชื่อมตํอ
อินเทอร๑เน็ต การเขียนโปรแกรมไคล๑เอ็นท๑เซิร๑ฟเวอร๑
230223 รูปแบบการออกแบบโปรแกรม 3(2-2-5)
Software Design Pattern
การนํ า รหั ส ต๎ น ฉบั บ กลั บ มาใช๎ ใ หมํ รู ป แบบ
การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ ลักษณะเฉพาะของแตํละ
รูปแบบการออกแบบตํางๆ การวิเคราะห๑ข๎อดีข๎อเสียของ
รูป แบบการออกแบบตํา งๆ การเลื อกใช๎ งานรู ปแบบการ
ออกแบบตํางๆ อยํางเหมาะสม
230313 ระบบปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ เ คลื่ อ นที่
3(2-2-5)
Mobile Operating System
แนวคิดของระบบปฏิบัติการ โครงสร๎างการ
ค ว บ คุ ม ก า ร จั ด ก า ร ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร จั ด ก า ร
หนํ ว ยความจํ า อุ ป กรณ๑ เ คลื่ อ นที่ โปรแกรมประยุ ก ต๑
เคลื่ อ นที่ หน๎ า ที่ แ ละสถาปั ต ยกรรมของระบบปฏิ บั ติ
เคลื่อนที่
230314 เครือขํายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ไร๎สาย
3(2-2-5)
Computer Network and Wireless
Communication
เครือขํายการสื่อสารข๎อมูลและคอมพิวเตอร๑
อินเทอร๑เน็ต มาตรฐานระบบเปิด ขํายงานบริเวณเฉพาะที่
ขํายงานบริเวณกว๎าง ขํายงานสื่อสารข๎อมูลไร๎สาย ขํายงาน
สื่อสารข๎อ มูล บนคอมพิ วเตอร๑เ คลื่ อนที่ การนํ าไปปฏิบั ติ
และการประยุกต๑
230315 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
3(2-2-5)
Service Oriented Architecture
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ การบริการตําง ๆ
การจั บ คูํ อ ยํ า งหลวม ชํ อ งทางบริ ก าร ระดั บ องค๑ ก าร
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ประเภทของบริ ก าร การบริ ห ารกระบวนการธุ ร กิ จ
สถาปัตยกรรมบริก ารในองค๑กร รูปแบบการแลกเปลี่ย น
ข๎อความ วงจรชีวิ ตของบริ การ การจัดการรุํ นของระบบ
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย บริการทางเว็บ การบริหาร
บริการ
230324 การเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ 2
3(2-2-5)
Mobile Programming II
อุ ป กรณ๑ รั บ รู๎ บ นคอมพิ ว เตอร๑ เ คลื่ อ นที่ แ ละ
บริ ก ารเบื้อ งต๎ น การเชื่ อ มตํ อ งานบริ ก ารเชิ ง พื้ น ที่ การ
โปรแกรมโดยอาศัยแผนที่ การเชื่อมตํอกล๎อง ไมโครโฟน
อุปกรณ๑วัดความเอียงและเข็มทิศดิจิทัล การควบคุมการ
สั่น การตรวจสอบการสัมผั สหลายตํา แหนํง การพัฒนา
และประยุกต๑ใช๎งานกับศาสตร๑ด๎านอื่นๆ
230325 การปฏิสัมพันธ์และจัดการเนื้อหาบน
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Interaction and Content
Management
หลั ก การของการปฏิ สัม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งมนุ ษ ย๑
และคอมพิวเตอร๑ การออกแบบที่ มีมนุ ษย๑เ ป็นศู นย๑ก ลาง
การสร๎างต๎นแบบ การพัฒนาสํวนตํอประสานงานกับผู๎ใช๎
แบบกราฟิ ก การออกแบบระบบเชิ ง โต๎ ต อบ การสร๎ า ง
เนือ้ หาบนคอมพิวเตอร๑เคลื่อนที่ การติดตํอกับผู๎ใช๎แบบสื่อ
โต๎ต อบ การสํง เนื้อหาแบบหลายชํ องทาง ระบบแมํ แบบ
เฉพาะเจาะจง การสํงเนือ้ หาโดยใช๎พืน้ ที่เป็นฐาน
230326 การเขียนโปรแกรมเกมและมัลติมีเดียบน.
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Game and Multimedia
Programming
หลั ก การออกแบบเกมบนคอมพิ ว เตอร๑
เคลื่อนที่ การออกแบบปฎิสัมพันธ๑ของเกมบนคอมพิวเตอร๑
เคลื่ อ นที่ การพั ฒ นาเกมบนคอมพิ ว เตอร๑ เ คลื่ อ นที่ การ
ออกแบบระดั บ ความยากงํ า ยของเกมบนคอมพิ ว เตอร๑
เคลื่อนที่ ศิลปะของเกมส๑บนอุปกรณ๑เคลื่อนที่ การจัดการ
กราฟิกเกมบนอุปกรณ๑เคลื่อนที่ การจัดการเสียงของเกม
บนอุปกรณ๑เคลื่อนที่ ระบบเกมอัจฉริยะ

230327

เทคโนโลยีเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Web Technology
พื้น ฐานเว็ บ ไซต๑ การพั ฒ นาเว็ บ ไซต๑ แ บบไมํ
ยื ด หยุํ น และแบบยื ด หยุํ น การพั ฒ นาเว็ บ ไซต๑ ติ ด ตํ อ กั บ
ฐานข๎ อ มู ล หลั ก การออกแบบเว็ บ ไซต๑ แ ละข๎ อ จํ า กั ด การ
พัฒนาเว็บไซต๑สําหรับคอมพิวเตอร๑เคลื่อนที่ การออกแบบ
สํ ว น ติ ด ตํ อ ผู๎ ใ ช๎ ภาษาตํ า งๆ แส ด งผล เว็ บ ไซต๑ บ น
คอมพิวเตอร๑เคลื่อนที่
230391 โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 1
1(0-3-2)
Mobile Computing Project I
การเตรียมหัวข๎อโครงงาน เก็บรวบรวมข๎อมูล
ความเป็นไปได๎ของการทําโครงงาน ความรู๎ที่จําเป็นสําหรับ
การจั ด ทํ า โครงงาน ศึ ก ษางานวิ จั ย หรื อ โครงงานอื่ น ที่
เกี่ ยวข๎อ งกั บหั วข๎ อโครงงาน ตารางเวลาการดํา เนิ นงาน
กํ า หนดขอบเขต วิ เ คราะห๑ แ ละออกแบบระบบ จั ด ทํ า
ต๎นแบบ จัดทําเอกสารแผนการดําเนินโครงงาน และการ
นําเสนอหัวข๎อโครงงาน
230416 การประมวลผลแบบกลุํมเมฆ 3(2-2-5)
Cloud Computing
พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุํมเมฆ กรอบ
งานทางสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุํมเมฆ การ
คํานวณข๎อมูลแบบกระจายด๎วยแมปรีดิวส๑ ระบบไฟล๑แบบ
กลุํมเมฆและศูนย๑กลางข๎อมู ล ความเสมือน ความมั่นคง
และความสํ ว นตั ว แบบกลุํ ม เมฆ เว็ บ เซอร๑ วิ ส รู ป แบบ
เครื่องมือโปรแกรมประยุกต๑ โปรแกรมประยุกต๑โต๎ตอบทาง
เว็บ
230417 ความมั่นคงขํายงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
และขํายงานไร๎สาย
3(2-2-5)
Mobile Network and Wireless Network
Security
หลั ก การความมั่ น คงคอมพิ ว เตอร๑ การ
คุกคามและชํองโหวํขํายงานบนคอมพิวเตอร๑เคลื่อนที่และ
ขํายงานไร๎สาย การรักษาความมั่นคงขํายงานไร๎สายการ
พิสูจน๑ตัวตนและการเข๎ารหัสข๎อมูล มาตรฐานความมั่นคง
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ขํา ยงานไร๎ สาย ความมั่น คงการประยุ กต๑ การสื่ อสารบน
คอมพิวเตอร๑เคลื่อนที่
230418 การประมวลผลแบบไร๎ขอบเขต 3(2-2-5)
Ubiquitous Computing
พื้ น ฐานการประมวลผลแบบไร๎ ข อบเขต
สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบไร๎ขอบเขต การเรียนรู๎
แบบไร๎ขอบเขต การตระหนักและการรับรู๎ การประมวลผล
แบบลํ ว งรู๎ บ ริ บ ท การค๎ น หาบริ บ ทสํ ว นบุ ค คล อุ ป กรณ๑
ประมวลผลแบบไร๎ ข อบเขต การออกแบบการโต๎ ต อบ
รู ป แบบการออกแบบ เทคโนโลยี ก ารนํ า เข๎ า ข๎ อ มู ล การ
รายงาน การติดตามแสดงผล ผลกระทบ ความเป็นสํวนตัว
และปัญหาทางสังคมของการประมวลผลแบบไร๎ขอบเขต
230419 หัวข๎อปัจจุบันทางด๎านระบบคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่
2(2-2-5)
Current Topics in Mobile Computing
System
หั ว ข๎ อ เทคโนโลยี ปั จ จุ บั น วิ วั ฒ นาการของ
เทคโนโลยี มาตรฐาน สภาปั ต ยกรรม รู ป แบบ และการ
ประยุกต๑ใช๎ทางด๎านระบบคอมพิวเตอร๑เคลื่อนที่
230421 การตลาดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Marketing
ภาพรวมอุตสาหกรรมโปรแกรมประยุกต๑บน
คอมพิ ว เตอร๑ เ คลื่ อ นที่ พั ฒ นาการของตลาดโปรแกรม
ประยุกต๑บนคอมพิวเตอร๑เคลื่อนที่ ลักษณะการแขํงขันใน
อุ ต สาหกรรม แบบจํ า ลองทางธุ ร กิ จ ระบบการค๎ า
กระบวนการทางการตลาด การพั ฒ นากลยุ ท ธ๑ ท าง
การตลาด ตลาดผู๎บริโภคและพฤติกรรมการซื้อผู๎บริโภค
การให๎ ค ะแนนของผู๎ บ ริ โ ภค กลยุ ท ธ๑ ก ารตั้ ง ราคา การ
สํ ง เสริ ม การขาย การตลาดบนบริ ก ารเครื อ ขํ า ยสั ง คม
ออนไลน๑
230422 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Electronic Commerce
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น พาณิ ช ย๑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑
วิวัฒนาการสูํพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑เคลื่อนที่ การสื่อสาร

เคลื่อนที่และอินเทอร๑เน็ตเคลื่อนที่ หลักการตลาดออนไลน๑
หํวงโซํคุณคําของพาณิชย๑เคลื่อนที่ รูปแบบบริการพาณิชย๑
เคลื่ อ นที่ แ ละแบบจํ า ลองทางธุ ร กิ จ การรั ก ษาความ
ปลอดภั ย และ การจํ า ยเงิ น บนคอมพิ ว เตอร๑ เ คลื่ อ นที่
กฎหมายและภาษี พ าณิ ช ย๑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ การพั ฒ นา
โปรแกรมพาณิชย๑อเิ ล็กทรอนิกส๑เคลื่อนที่
230428 ความเป็ น จริ ง เสริ ม บนคอมพิ ว เตอร์
เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Augmented Reality
ประวัติของความเป็นจริงเสริม หลักการของ
ความเป็นจริงเสริมบนคอมพิวเตอร๑เคลื่อนที่ ความตํอเนื่อง
ในสถานการณ๑จริงและในสถานการณ๑เสมือนของมิลแกรม
การประมวลผลติด ตามทํ าทางการเคลื่อ นไหว การเพิ่ ม
ข๎อมูลตําแหนํงบนสื่อและการระบุตําแหนํง ความเป็นจริง
เสริมโดยการใช๎เครื่องหมายและไมํใช๎เครื่องหมาย ความ
เป็ น จริ ง เสริ ม เบราว๑ เ ซอร๑ บ นคอมพิ ว เตอร๑ เ คลื่ อ นที่
โปรแกรมประยุกต๑ความเป็นจริงเสริม
230429 หัวข๎อปัจจุบันเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Current Topics in Mobile Programming
หัวข๎อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน๎มเทคโนโลยี
มาตรฐาน ทฤษฎี นวัต กรรม เทคนิ ค อุ ปกรณ๑ และการ
ประยุกต๑ใช๎ที่เกี่ยวกับโปรแกรมบนคอมพิวเตอร๑เคลื่อนที่
230492 โครงงานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2
2(0-4-2)
Mobile Computing Project II
วิชาบังคับกํอน : 230391 โครงงานคอมพิวเตอร๑
เคลื่อนที่ 1
:
230391
Mobile Computing Project I
Prerequisite
ก า ร ท ด ล อ ง ห รื อ พั ฒ น า โ ค ร ง ง า น ต า ม
สมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห๑และออกแบบระบบตาม
ความต๎องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบ
ระบบยํ อ ย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ
สมเหตุ ส มผลและการทวนสอบ แก๎ จุ ด บกพรํ อ ง การ
วิเคราะห๑ผลลัพธ๑และสรุปผล จัดทําเอกสารระบบ นําเสนอ
ผลการดําเนินโครงงาน
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230493

การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข๎อทางด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร๑
230494 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั กษะในงานที่เ กี่ ย วข๎ อ งกั บเทคโนโลยีค อมพิว เตอร๑
เคลื่อนที่ ในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
230495 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั กษะในงานที่เ กี่ ย วข๎ อ งกั บเทคโนโลยีค อมพิว เตอร๑
เคลื่ อ นที่ ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ
องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
235011 ตรรกะพื้นฐานและการแก๎ปัญหา 3(2-2-5)
Basic Logic and Problem Solving
กระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร๑ การใช๎
เหตุผลและการแก๎ปัญหาด๎วยตรรกศาสตร๑ การวิเคราะห๑
ปัญหา ผัง งาน โครงสร๎ างควบคุ มแบบลําดั บ โครงสร๎า ง
ควบคุ ม แบบทางเลื อ ก โครงสร๎ า งควบคุ ม แบบทํ า ซ้ํ า
หลักการเขียนโปรแกรม รหัสเทียม ผังมโนภาพ
235012 โครงสร๎างข๎อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
โครงสร๎างข๎อมูลขั้นพื้นฐาน อาร๑เรย๑ รายการ
แบบเชื่ อ มโยง สแตก คิ ว ต๎ น ไม๎ กราฟ การวิ เ คราะห๑
ประสิ ท ธิ ภ าพและความซั บ ซ๎ อ นของขั้ น ตอนวิ ธี การ
เรียงลําดับและการค๎นหาข๎อมูล การจัดเก็บข๎อมูลแบบฮีพ
แฮชชิ่ง การเวียนเกิดการประยุกต๑ใช๎โครงสร๎างข๎อมู ลและ
ขัน้ ตอนวิธี

235013

แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Concepts and
Programming
แนวคิด เชิง วัต ถุ การวิเคราะห๑แ ละออกแบบ
ระบบด๎วยยูเอ็มแอล แบบจํา ลองยูสเคส แบบจําลองเชิ ง
โครงสร๎าง แบบจําลองเชิงพฤติกรรม การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ ภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ
คุ ณ ลั ก ษณะ วิ ธี การหํ อ หุ๎ ม และการซํ อ นข๎ อ มู ล การรั บ
ทอด การพ๎องรูป สํวนตํอประสาน
235014 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
แนวคิ ด พื้ น ฐานของระบบปฏิ บั ติ ก าร การ
จัดการกระบวนการ การประสานจังหวะกระบวนการ การ
จัดตารางและการสํงตํอกระบวนการ การขัดจังหวะ การ
ติดตาย การจัดการหนํวยความจําหลักและหนํวยความจํา
เสมือน การจัดการอุปกรณ๑ การจัดการแฟูมข๎อมูล ความ
มั่นคงและการปกปูองระบบ การประเมินประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีใหมํของระบบปฏิบัติการ
235015 ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
หลั ก การและประวั ติ ข องปั ญ ญาประดิ ษ ฐ๑
ปริภูมิสถานะและการค๎นหา ขั้นตอนวิธีการค๎นหาการแทน
ความรู๎โดยใช๎ตรรกะเพรดิเคต วิศวกรรมความรู๎ โปรล็อก
เบื้อ งต๎ น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เ บื้ อ งต๎ น การ
เรียนรู๎ของเครื่องจักร โครงขํายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธี
เชิงพันธุกรรม หุํนยนต๑
235021 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร๎าง 3(2-2-5)
Structure Programming
โครงสร๎างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัว
กระทํ า การและนิ พ จน๑ ไลบรารี ฟั ง ก๑ ชั่ น การรั บ และ
แสดงผลข๎อมูล คําสั่งควบคุมแบบลําดับ คําสั่งควบคุมแบบ
ทางเลื อ ก คํ า สั่ ง ควบคุ ม แบบทํ า ซ้ํ า แถวลํ า ดั บ ฟั ง ก๑ ชั น
ชนิดข๎อมูลแบบโครงสร๎าง ตัวชีต้ ําแหนํง การดําเนินการกับ
ไฟล๑
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235022

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
สถาปั ต ยกรรมของอุ ป กรณ๑ เ คลื่ อ นที่ ร ะบบ
ปฏิ บั ติ ก าร พื้ น ฐานของโปรแกรมประยุ ก ต๑ อุ ป กรณ๑
เคลื่อนที่วัฏจักรโปรแกรมประยุกต๑ การออกแบบและการ
พัฒ นาสํว นติด ตํอ กั บผู๎ ใช๎ แบบกราฟิ ก การสํง ผํ านข๎อ มู ล
การเก็บข๎อมูล การเชื่อมตํอกับอุปกรณ๑ภายใน การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต๑สําหรับอุปกรณ๑เคลื่อนที่
235023 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Internet Programming
อินทราเน็ตและอินเทอร๑เน็ต สถาปัตยกรรม
ซอฟต๑แ วร๑ แบบกระจาย การเขีย นโปรแกรมด๎ านลูก ขํา ย
การเขี ย นโปรแกรมด๎ า นแมํ ขํ า ย ภาษา เครื่ อ งมื อ และ
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต๑ เฟรมเวิร๑คทั่วไปและเฟรมเวิร๑ค
ทางภู มิ ส ารสนเทศ การออกแบบเว็ บ ไซต๑ แ ละเว็ บ เพจ
กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต๑
235024 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5)
Visual Programming
องค๑ ป ระกอบของภาษาวิ ช วล การเขี ย น
โปรแกรมประยุ ก ต๑ แ บบวิ น โดวส๑ การใช๎ ก ลํ อ งเครื่ อ งมื อ
การสร๎างวินโดว๑ฟอร๑ม การสร๎างวัตถุ การเขียนโปรแกรม
แบบอิ ง เหตุ ก ารณ๑ การแก๎ จุ ด บกพรํ อ งและการจั ด การ
ข๎อผิดพลาด การติดตํอกับฐานข๎อมูล การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต๑
235031 ระบบฐานข๎อมูล
3(2-2-5)
Database System
แนวคิ ด เบื้ อ งต๎ น ของระบบฐานข๎ อ มู ล และ
ระบบจัดการฐานข๎อมูล แบบจําลองข๎อมูล ฐานข๎อมูลเชิง
สั ม พั น ธ๑ การวิ เ คราะห๑ แ ละการออกแบบฐานข๎ อ มู ล เชิ ง
สัม พั น ธ๑ การทํ า ให๎ อ ยูํ ใ นรู ป บรรทั ด ฐาน ภาษาสอบถาม
การประมวลผลรายการ ฐานข๎ อ มู ล แบบกระจาย การ
ออกแบบฐานข๎อมูลเชิงกายภาพ การบูรณภาพและความ
มั่นคงของข๎อมูล การควบคุมภาวะพร๎อมกัน ความมั่นคง
และการปูองกันฐานข๎อมูล การสํารองข๎อมูลและการคื น

สภาพ การล็ อ คเทคโนโลยี ใ หมํ ท่ี เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ระบบ
ฐานข๎อมูล ข๎อมู ลเชิงพื้นที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต๑
ฐานข๎อมูล
235032 ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Computer Networks
เทคโนโลยี เ ครื อ ขํ า ยคอมพิ ว เตอร๑ การสํ ง
ข๎อมูลและสื่อที่ใช๎ในการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารข๎อมูล
แบบ อน าล อกแ ล ะ ดิ จิ ตอ ล แ บบ จํ า ล อง โอ เอ ส ไ อ
โปรโตคอลเครือขําย อินเทอร๑เน็ต แบบโครงสร๎างเครือขําย
ชนิด ของเครื อขํ าย อุป กรณ๑ส ลับ เส๎ นทาง อุป กรณ๑ค๎ นหา
เส๎นทางอุปกรณ๑เชื่อมเครือขําย ไอพีแอดเดรส เครือขําย
ยํอย การจัดเส๎นทางแบบคงที่และแบบพลวัต ความมั่นคง
ของเครือขําย
235033 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร๎าง
3(2-2-5)
Structured Analysis and Design
องค๑ประกอบของระบบ กระบวนการพัฒนา
ระบบ การศึ ก ษาความเป็ น ไปได๎ การวิ เ คราะห๑ ค วาม
ต๎ อ งการ การออกแบบระบบ การออกแบบซอฟต๑ แ วร๑
รับเข๎า ประมวลผล สํงออก หนํวยเก็บข๎อมู ล แบบจําลอง
เพื่อการวิเคราะห๑และออกแบบ ข๎อกําหนดความต๎องการ
กรณีศึกษาการวิเคราะห๑และออกแบบระบบ
235034 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือขําย
3(2-3-6)
Security in Computer Systems and
Networks
การบุ ก รุ ก และการรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
ระบบเครื อ ขํ า ยคอมพิ ว เตอร๑ การรั ก ษาความปลอดภั ย
เบื้องต๎น การเข๎ารหัสลับเบื้องต๎น กุญแจสํวนตัวและกุญแจ
สาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน๑สิทธิ์และ การยืนยัน
ตัว บุ คคลใบรั บ รองสิ ทธิ์ การบริ หารกุญ แจ ความมั่ น คง
ของระบบเมล๑ ความมั่นคงไอพีความมั่นคงเว็ปไซต๑ การบุก
รุกในระบบเครือขําย รูปแบบของการบุกรุก ตรวจจับการ
บุกรุกและระบบปูองกัน ไฟล๑วอลล๑ ซอฟต๑แวร๑รักษาความ
ปลอดภัย
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235035

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-3-6)
Software Engineering
หลักการทางวิศวกรรมซอฟต๑แวร๑ ประโยชน๑
ของวิ ศ วกรรมซอฟต๑ แ วร๑ กระบวนการซอฟต๑ แ วร๑
แบบจํ า ลองกระบวนการซอฟต๑ แ วร๑ เครื่ อ งมื อ ชํ ว ยทาง
วิ ศ วกรรมซอฟต๑ แ วร๑ ความต๎ อ งการซอฟต๑ แ วร๑ การ
ออกแบบซอฟต๑แวร๑ การทําให๎เกิดซอฟต๑แวร๑ การทดสอบ
ซอฟต๑ แ วร๑ การบํ า รุ ง รั ก ษาซอฟต๑ แ วร๑ การรื้ อ ปรั บ
ซอฟต๑แวร๑ การจัดการซอฟต๑แวร๑ การจัดการความเสี่ยง
การจั ด การโครงแบบซอฟต๑ แ วร๑ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ซอฟต๑ แ วร๑ หลั ก การเชิ ง วั ต ถุ แ ละยู เ อ็ ม แอล กรอบงาน
หัวข๎อทางวิชาชีพและจริยธรรม
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร๑ ลิ มิ ต และความ
ตํอเนื่องของฟังก๑ชัน อนุพันธ๑ของฟังก๑ชัน และการประยุกต๑
ปริพันธ๑ของฟังก๑ชัน และการประยุกต๑ เมทริกซ๑ และระบบ
สมการเชิงเส๎น
241112
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิ ค การอิ น ทิ ก รั ล อิ น ทิ ก รั ล ไมํ ต รงแบบ
ลําดับและอนุก รมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง ฟังก๑ชัน
หลายตัวแปร ลิมิตและความตํอเนื่องของฟังก๑ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ๑ของฟังก๑ชันหลายตัวแปร
241121
หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร๑และระเบียบวิธพี ิสูจน๑ การพิสูจน๑
ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข๎องกับเซต ความสัมพันธ๑ ฟังก๑ชัน และ
ระบบจํานวนจริง
241151
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
อุป นัย เชิง คณิ ต ศาสตร๑ ลิ มิ ต ความตํ อ เนื่ อ ง
อนุ พั น ธ๑ แ ละปริ พั น ธ๑ ข องฟั ง ก๑ ชั น คํ า จริ ง และฟั ง ก๑ ชั น คํ า
เวคเตอร๑ ข องจํ า นวนจริ ง และการประยุ ก ต๑ เทคนิ ค การ
อินทิ เกรต อินทิ กรั ลไมํ ตรงแบบ การประยุก ต๑ใ ช๎อนุ พัน ธ๑
รูปแบบยังไมํกําหนด

241152

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
พีชคณิตของเวคเตอร๑ในสามมิติ ปริพันธ๑ตาม
เส๎นเบื้องต๎น ลําดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย๑
เลอร๑ของฟังก๑ชันมูลฐาน การหาปริพันธ๑เชิงตัวเลข ระบบ
พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก๑ชันคําจริงสองตัวแปร
241211
ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
Set Theory
พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิง สัจพจน๑ คลาส
และเซต ฟั ง ก๑ ชั น ความสั ม พั น ธ๑ คลาสอั น ดั บ บางสํ ว น
สั จ พจน๑ ก ารเลื อ กและหลั ก การซึ่ ง เกี่ ย วข๎ อ งกั น จํ า นวน
ธรรมชาติ เลขคณิ ต จํ า นวนเชิ ง การนั บ และเลขคณิ ต
จํานวนเชิงอันดับที่
241221 แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
ระบบพิ กั ด เชิ ง ขั้ ว ปริ ภู มิ ส ามมิ ติ เส๎ น ตรง
ระนาบ พืน้ ผิวในปริภูมิสามมิติ อนุพันธ๑ระบุทิศทางและเกร
เดียนต๑ อนุพันธ๑ของฟังก๑ชัน หลายตัวแปรและการประยุกต๑
ปริพันธ๑หลายชั้นและการประยุกต๑ พื้นที่ผิว ปริพันธ๑ หลาย
ชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม
241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
Mathematical Analysis I
ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีของเส๎นจํานวน
จริง ลําดับของจํานวนจริง ลิมิตและความตํอเนื่อง การหา
อนุพันธ๑ อินทิกรัลแบบรีมันน๑ อนุกรมของจํานวนจริง
241223 ทฤษฎีจานวน
3(2-2-5)
Theory of Numbers
ระบบจํานวนเต็ม สมบัติเบื้องต๎นของจํานวน
เต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต๑ สมภาค สมการ
ไดโอแฟนไทด๑ กํ า ลั ง ของจํ า นวนเต็ ม ในระบบมอดุ โ ล n
จํานวนเต็มแบบเกาส๑
241224 พีชคณิตนามธรรม 1
3(2-2-5)
Abstract Algebra I
กรุ ป กรุ ป การเรี ย งสั บ เปลี่ ย น สมสั ณ ฐาน
กรุ ป วั ฏ จั ก ร โคเซต กรุ ป ยํ อ ยปรกติ กรุ ป ผลหาร ริ ง
อินทิกรัลโดเมน และฟีลด๑
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241225

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ๑สามัญอันดับหนึ่ง สมการ
เชิงอนุพันธ๑อันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธ๑สามัญอันดับสูง
การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิง
อนุพันธ๑สามัญ
241253 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ๑ เ บื้ อ งต๎ น และการประยุ ก ต๑
เส๎นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ
ฟังก๑ชันคําจริงหลายตัวแปรและการประยุกต๑
241335 คณิตศาสตร์เต็มหนํวย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
โครงสร๎ างพีชคณิ ต ระบบตรรกศาสตร๑แ ละ
ระบบเซต อันดั บและเซตอันดั บบางสํวน เทคนิคการนั บ
ความสัมพันธ๑เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต๎น
241321 พีชคณิตเชิงเส๎น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
เมทริ ก ซ๑ ส มมู ล คํ า ลํ า ดั บ ชั้ น ของเมทริ ก ซ๑
ระบบสมการเชิ ง เส๎ น และผลเฉลย ตั ว กํ า หนด และ
หลักเกณฑ๑คราเมอร๑ ปริภูมิเวกเตอร๑ การแปลงเชิงเส๎น คํา
ลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร๑ลักษณะเฉพาะเบือ้ งต๎น
241322 ตัวแปรเชิงซ๎อนเบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Variables
จํานวนเชิงซ๎อน ฟังก๑ชันวิเคราะห๑ ฟังก๑ชันมูล
ฐาน การหาอินทิกรัล อนุกรมของเทย๑เลอร๑ อนุกรมของโล
รองต๑ คําเรซิดิวและโพล การสํงคงรูปเบื้องต๎น
241323 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
3(2-2-5)
Numerical Methods I
คําคลาดเคลื่อนการปัดเศษและคําผิดพลาด
แพรํ ก ระจายในการคํ า นวณ การวัด และการทดสอบคํ า
ผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไมํเชิงเส๎น ระเบียบวิธีตรง
สําหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส๎น นอร๑มและการ
วิเคราะห๑คาํ ผิดพลาดสําหรับระบบสมการเชิงเส๎น ระเบียบ
วิธีทําซ้ําสําหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส๎น

241324

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
3(2-2-5)
Numerical Methods II
การประมาณคํ า ในชํ ว งและพหุ น ามสํ า หรั บ
การประมาณคํา อนุพันธ๑และปริพันธ๑เชิงตัวเลข ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ๑สามัญ
241331 แคลคูลัสขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Calculus
การหาอนุ พั น ธ๑ แ ละอิ น ทิ ก รั ล เชิ ง ตั ว เลข
พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต๑
ฟังก๑ชัน คําเวกเตอร๑ อินทิก รัลตามเส๎นและอินทิก รัลตาม
พื้นผิว อนุกรมฟูเรียร๑และผลการแปลงฟูเรียร๑ สมการเชิง
อนุพันธ๑ยํอยเบื้องต๎น
241332 เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Computer Tools in Mathematics
พื้ น ฐานแนวคิ ด ของเอกสาร โครงสร๎ า ง
เอกสาร และกระบวนการสร๎างเอกสารทางคณิตศาสตร๑
พื้ น ฐาน การใช๎ ง านโปรแ กรมคอมพิ ว เตอร๑ ใ นทา ง
คณิตศาสตร๑ เครื่องมือสําหรับแก๎ปัญหาทางคณิตศาสตร๑
เทคนิคการนําเสนอผลงานทางคณิตศาสตร๑
241333 พีชคณิตนามธรรม 2
3(2-2-5)
Abstract Algebra II
ไอดีล ริงผลหาร โดเมนการแยกตัวประกอบ
ได๎ อ ยํ า งเดี ย ว โดเมนแบบยุ ค ลิ ด ริ ง ของพหุ น าม ฟี ล ด๑
ภาคขยาย และทฤษฎีกาลัวเบือ้ งต๎น
241334 พีชคณิตเชิงเส๎น 2
3(2-2-5)
Linear Algebra II
คําเฉพาะและเวกเตอร๑เฉพาะ การดําเนินการ
แนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย๑เลย๑-แฮมินตัน พหุนามเล็กสุด
ผลบวกตรงและปริ ภู มิ ยํ อ ยเสถี ย ร ฟั ง ก๑ ชั น นั ล เชิ ง เส๎ น
ปริ ภู มิ คูํ เ สมอกั น รู ป แบบเชิง เส๎ น คูํ ปริ ภู มิ ผ ลคู ณ ภายใน
กระบวนการแกรม-ชมิดต๑
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241335

คณิตศาสตร์เต็มหนํวย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
โครงสร๎ างพีชคณิ ต ระบบตรรกศาสตร๑แ ละ
ระบบเซต อันดั บและเซตอันดั บบางสํวน เทคนิคการนั บ
ความสัมพันธ๑เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต๎น
241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
Mathematical Analysis II
ทอพอโลยี บ นปริ ภู มิ แ บบยุ ค ลิ ด ลิ มิ ต และ
ความตํ อ เนื่ อ งของฟั ง ก๑ ชั น หลายตั ว แปร อนุ พั น ธ๑ ยํ อ ย
ทฤษฎี บ ทฟั ง ก๑ ชัน โดยปริ ย าย ปั ญ หาคํ า สุ ด ขี ด ปริ พั น ธ๑
หลายชั้น
241337 การวิเคราะห์เชิงซ๎อนเบื้องต๎น 3(2-2-5)
Introduction to Complex Analysis
สมบั ติ ข องจํ า นวนเชิ ง ซ๎ อ น ฟั ง ก๑ ชั น มู ล ฐาน
การหาอนุพันธ๑ ฟังก๑ชันวิเคราะห๑ การหาปริพันธ๑ อนุกรม
กําลัง ทฤษฎีบทสํวนตกค๎าง และการประยุกต๑
241421 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านคณิตศาสตร๑
241422 โครงงาน
3(0-6-3)
Senior Project
การค๎นคว๎าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ
หรือโครงงานด๎านคณิตศาสตร๑ และการบูรณาการทฤษฎี
และการประยุกต๑ทางวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑
241431 ทอพอโลยีเบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introduction to Topology
ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด การลูํเข๎า
และความตํอเนื่องในปริภูมิเมตริก ปริภูมิเมตริกบริบูรณ๑
ปริภูมิเชิงทอพอโลยีโคลสเชอร๑และอินทีเรียร๑ ลําดับและ
การลูํเข๎า ความตํอเนื่อง การคอมแพกต๑และการคอนเนค
เตด

241432

ทฤษฎีกราฟ
3(2-2-5)
Graph Theory
แนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีกราฟ ต๎นไม๎ สภาพ
เชื่อมโยง กราฟออยเลอร๑และกราฟ แฮมิลตัน กราฟระบุ
ทิศทาง กราฟไมํระบุทิศทาง การให๎สีของกราฟ การจับคูํ
กันของกราฟ
241433 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
3(2-2-5)
Vector Analysis
พีชคณิตของเวกเตอร๑ การหาอนุพันธ๑ยํอยของ
เวกเตอร๑ สนามสเกลาร๑ แ ละสนามเวกเตอร๑ การหา
อินทิกรัลของเวกเตอร๑ การประยุกต๑ของเวกเตอร๑ในวิชา
เรขาคณิตและวิชากลศาสตร๑
241434 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(2-2-5)
Fourier Series and Applications
ฟังก๑ชันคาบ ฟังก๑ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร๑
การกระจายครึ่งชํวง ผลการแปลง ฟูเรียร๑ ฟังก๑ชันเบสเซล
พหุนามเลอจองด๑ การประยุกต๑เกี่ยวกับปัญหาคําขอบ
241435 หัวข๎อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
Current Topics in Mathematics
การค๎นคว๎า ประเด็นในปัจจุบัน หรือหัวข๎อ
พิเศษในทางคณิตศาสตร๑ การเขียนเป็นรายงาน และการ
นําเสนอด๎วยปากเปลํา
241441 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย ในหัวข๎อ
ทางด๎านคณิตศาสตร๑
241442 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฎิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร๑ ใ นสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
241443 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร๑ ในฐานะ
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พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการณ๑ องค๑กรภาครัฐหรือ
เอกชน
241461 การสอนคณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics Instruction I
หลักการสอนคณิตศาสตร๑และรูปแบบตํางๆ
ในการสอนคณิตศาสตร๑ การวัดและการประเมินผลการ
สอนคณิตศาสตร๑ แนวการจัดทําแผนการสอนคณิตศาสตร๑
การวิเ คราะห๑ ปัญหาการเรีย นการสอนคณิต ศาสตร๑ และ
การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร๑สําหรับผู๎เรียนอายุ 6-12
ปี ตามหลั กสู ตรการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พ.ศ. 2544 สาระ
การเรียนรู๎ กลุํมคณิตศาสตร๑ ชํวงชั้นปีท่ี 1-2 จํานวนและ
การดําเนินการ การวัดเรขาคณิต พีชคณิตและความนําจะ
เป็น ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร๑
241462 การสอนคณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics Instruction II
หลักการสอนคณิตศาสตร๑ รูปแบบตํางๆ ใน
การสอนคณิตศาสตร๑ การวัดและการประเมินผลการสอน
คณิ ต ศาสตร๑ แนวการจั ด ทํ า แผนการสอนคณิ ต ศาสตร๑
การวิเ คราะห๑ ปัญหาการเรีย นการสอนคณิต ศาสตร๑ และ
การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร๑สําหรับผู๎เรียนอายุ 13-18
ปี ซึ่ ง สอดคล๎ อ งกั บ หลัก สู ต รการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน พ.ศ.
2544 จํ า นวนและการดํ า เนิ น การ การวั ด เรขาคณิ ต
พี ช คณิ ต และความนํ า จะเป็ น ทั ก ษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสาร และการวัด โครงสร๎างอะตอม ระบบพี
ริออดิก พันธะเคมี และโครงสร๎างโมเลกุล ปริมาณสาร
สัมพันธ๑ ปฏิกิริยาเคมี ก๏าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย
อุณหพลศาสตร๑เบื้อ งต๎น จลนพลศาสตร๑เคมี สมดุลเคมี
กรด-เบส เคมีไฟฟูา เคมีนิวเคลียร๑ เคมีสิ่งแวดล๎อม
242103 เคมีทวั่ ไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสัมพันธ๑ โครงสร๎างอะตอม พันธะเคมี
เทอร๑โมไดนามิกส๑ จลศาสตร๑เคมี การเรียกชื่อ การเตรียม
และปฏิกิริยาของสารอินทรีย๑ประเภทตํางๆ ได๎แกํ อัลเคน

อั ล คี น อั ล ไคน๑ สารประกอบอะโรมาติ ก เอคิ ล เอไลด๑
แอลกอฮอล๑ ฟีนอล อีเทอร๑ สารประกอบคาร๑บอนิล เอมีน
กรดคาร๑บอกซิลิก และสารชีวโมเลกุล
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
หลักการพืน้ ฐานทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ๑
โครงสร๎างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี
แก๏ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด๑
การเปลี่ย นแปลงสถานะและเทอร๑ โมไดนามิ ก ส๑เ บื้ องต๎ น
สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี
อินทรีย๑ เคมีสิ่งแวดล๎อม
242105 เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II
จลนศาสตร๑ เ คมี สมดุ ล เคมี กรดเบส
สมดุ ล กรดเบสในน้ํา สมดุ ล ของเกลื อ ที่ ล ะลายได๎ น๎ อ ย
สมดุ ล ของอิ อ อนเชิ ง ซ๎ อ น ไฟฟู า เคมี ธาตุ เ รพรี เ ซน
เตที ฟ ธาตุ ท รานซิ ชั น เคมี นิวเคลียร๑ สารชีวโมเลกุล
เคมีอุตสาหกรรม
242106 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-7)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ๑ โครงสร๎างอะตอม พันธะ
เคมี เทอร๑โมไดนามิกค๑เคมี จลนศาสตร๑เคมี การเรียกชื่อ
การเตรี ย มและปฏิ กิ ริ ย าของสารอิ น ทรี ย๑ ป ระเภทตํ า งๆ
ได๎แกํ อัคเคน อันคีน อัลไคน๑ สารอะโรมาติก ออร๑แกนโน
ฮาโลเจน แอลกอฮอล๑ ฟีนอล อีเธอร๑ อัลดีไฮด๑ คีโตน เอมีน
กรดคาร๑บอกซิลิก และสารชีวโมเลกุล
242106 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ๑ โครงสร๎างอะตอม พันธะ
เคมี เทอร๑โมไดนามิกค๑เคมี จลนศาสตร๑เคมี การเรียกชื่อ
การเตรี ย มและปฏิ กิ ริ ย าของสารอิ น ทรี ย๑ ป ระเภทตํ า งๆ
ได๎แกํ อัคเคน อันคีน อัลไคน๑ สารอะโรมาติก ออร๑แกนโน
ฮาโลเจน แอลกอฮอล๑ ฟีนอล อีเธอร๑ อัลดีไฮด๑ คีโตน เอมีน
กรดคาร๑บอก ซิลิก และสารชีวโมเลกุล
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242111

เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
แก๏ ส และทฤษฎี จ ลน๑ ข องแก๏ ส สมบั ติ ก าร
ถํายเท ได๎ แกํ การแพรํผํ าน ความหนืดและการนํา ความ
ร๎อน แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร๑และการนําไป
ประยุกต๑ ระบบองค๑ประกอบเดี่ยวและหลายองค๑ประกอบ
แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต๑
และอิเล็กโทรไลต๑ ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟูาเคมี สมดุลการ
เกาะกั น ทางโมเลกุ ล จลนศาสตร๑ เ คมี แ ละการประยุ ก ต๑
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับสารจําพวกพอลิเมอร๑ เคมีพื้นผิว
ได๎แกํ แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด๑
242141 เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
ความแตกตํ างระหวํา งสารประกอบอิน ทรี ย๑
และอนิ น ทรี ย๑ การจํ า แนกสารประกอบอิ น ทรี ย๑ ต ามหมูํ
ฟังก๑ชัน ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย๑ การ
เรียกชื่ อ การเตรีย ม สมบัติ ปฏิ กิริยา และประโยชน๑ของ
สารประกอบชนิดอะลิฟาติก และอะโรมาติไฮโดรคาร๑บอน
และสารอนุพันธ๑ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร๑และสเตอริโอเคมี
ของสารประกอบอินทรีย๑
242120 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
การวิ เคราะห๑โ ดยน้ํ าหนัก การวิเคราะห๑โดย
ปริมาตร วิธีการแยกสาร เชํน การสกัดด๎วยตัวทําละลาย
วิธี ทางโครมาโทกราฟี บทนํ าเกี่ย วกับ เครื่อ งมือ ทางเคมี
วิเคราะห๑ เชํน อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี
โพเทนชิโอเมตรี อะตอมมิกแอบซอร๑ปชันสเปกโทรโฟโตเม
ตรี แก๏สโครมาโทกราฟี และไฮเพอร๑ฟอร๑มานซ๑ลิควิดโคร
มาโทกราฟี
242221
เคมีวิเคราะห์
4(3-3-8)
Analytical Chemistry
หลักการพืน้ ฐานทางเคมีวิเคราะห๑ เทคนิคการ
สุํมตัวอยํางและการเตรียมตัวอยํางกํอนทําการวิเคราะห๑
สถิติท่ีใช๎ในเคมีวิเคราะห๑ วิธีการวิเคราะห๑โดยน้ําหนักและ
การตกตะกอน การวิเคราะห๑โดยปริมาตร การไทเทรตกรด
ดํ า ง การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิ ด

สารประกอบเชิงซ๎อน และการไทเทรตแบบรี ด อกซ๑ การ
สกั ด ด๎ ว ยตั ว ทํา ละลาย ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต๑ ข องวิ ธี
ทางโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีกระดาษ โครมาโทก
ราฟี เ ยื่ อ บาง โครมาโทกราฟี ช นิ ด แลกเปลี่ ย นไอออน
คอลัมน๑โครมาโทกราฟี
242241 เคมีอินทรีย์ 1
4(3-3-8)
Organic Chemistry I
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย๑ ไฮบริได
เซชัน พั นธะและโครงสร๎า งในสารประกอบอิ นทรีย๑ การ
จําแนกหมูฟํ ังก๑ชัน การอํานชื่อและสมบัติของสารประกอบ
อินทรีย๑ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบแอลเคน
แอลคี น แอลไคน๑ อะโรมาติก ไฮโดรคาร๑ บ อน ออร๑ กาโน
ฮาโลเจน แอลกอฮอล๑ ฟีนอล อีเทอร๑ รวมทั้งศึกษาไอโซ
เมอร๑และสเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย๑
242242 เคมีอินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Organic Chemistry II
ปฏิ กิ ริ ยาของสารประกอบแอลดี ไ ฮด๑ คี โ ตน
ปฏิ กิ ริ ย าการแทนที่ ท่ี ตํ า แหนํ ง แอลฟุ า คาร๑ บ อนของ
สารประกอบคาร๑บอนิล ปฏิกิริยาของสารประกอบเอมีน
เฮเทอโร ไซคลิ ก ก รด คาร๑ บ อกซิ ลิ ก แ ล ะอนุ พั น ธ๑
คาร๑ โ บไฮเดรต กรดอะมิ โ น โปรตี น และการสั ง เคราะห๑
สารอินทรีย๑เบื้องต๎น
242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physical Chemistry I
แก๏ สและทฤษฎี จลนพลศาสตร๑ เคมี ของแก๏ ส
ปรากฏการณ๑การถํายเท การแพรํผําน ความหนืด การนํา
ความร๎อนและกฎการกระจายของแมกซ๑เวลและโบสแมน
อุ ณ หพลศาสตร๑ เ คมี สมบั ติ แ ละการเปลี่ ย นแปลงทาง
กายภาพของสารบริสุทธิ์และสารผสมอยํางงําย สมดุลวัฏ
ภาค จลนพลศาสตร๑ เ คมี การเรํ ง ปฏิ กิ ริ ย า กลไกการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า หลั ก การและการประยุ ก ต๑ ใ ช๎ เ คมี ข อง
สารละลายอิเล็กโทรไลต๑ เคมีไฟฟูา
242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physical Chemistry II
เคมีควอนตัม เคมีพื้นผิว เคมีเชิงแสง การดูด
ซั บ ทางกายภาพและเคมี การดู ด ซั บ ไอโซเทอม ระบบ
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คอลลอยด๑ ไมเซลล๑ สมบั ติทางกายภาพของแมคโคร
โมเลกุล โครงสร๎าง พลังงาน และผลของสารละลาย
242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี
4(3-3-8)
Instrumentation for Chemical Analysis
หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต๑ใช๎ของ
อัลตร๎าไวโอเลต-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตเมตรี อินฟราเรด
สเปคโตรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร๑พชันสเปคโตร
โฟโตเมตรี โฟลอินเจคชันอะนาลิซิส แก๏สโครมาโทกราฟี
และโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง บทนําสูํเคมี
วิเคราะห๑เชิงไฟฟูาเบื้องต๎น
242331
เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
โครงสร๎ า งของอะตอม ทฤษฏี อ อร๑ บิ ทั ล เชิ ง
อะตอม ทฤษฏีการกําบังประจุในอะตอม สัญลักษณ๑ของ
เทอม พันธะเคมีและทฤษฎีท่ีอธิบายพันธะเคมี โครงสร๎าง
ของโมเลกุ ล และทฤษฎี ท่ี อ ธิ บ ายรู ป รํ า งของโมเลกุ ล
ของแข็งและพันธะในของแข็ง ปฏิกิริยากรด-เบสในตัวทํา
ละลายที่ เป็ นน้ํา และไมํ ใชํ น้ํา และทฤษฎี อธิบ ายพันธะใน
สารประกอบโคออร๑ดิเนชัน
242332 เคมีอนินทรีย์ 2
4 (3-3-8)
Inorganic Chemistry II
ทฤษฎีกลุํมและสมมาตรของโมเลกุล ตาราง
คุณลักษณะ สเปคโตรสโคปีเบื้องต๎นของสารประกอบอนิ
นทรี ย๑ สมบั ติ ตํ า งๆของสารประกอบโคออร๑ ดิ เ นชั น
เสถียรภาพ เทอร๑โมไดนามิกส๑ สมบัติแมํเหล็ก กลไกการ
เกิดปฏิกิริยาของเคมีอนินทรีย๑ และความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับ
สารประกอบโลหะอินทรีย๑
242341 สเปคโตรสโคปีทางเคมีอินทรีย์ 4(4-0-8)
Spectroscopy in Organic Chemistry
หลั กการของสเปคโตรสโคปี ทฤษฎี และการ
ประยุ กต๑ การหาโครงสร๎ างของสารประกอบอิ นทรี ย๑ โดยใช๎
อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปคโตรสโคปี อินฟราเรด สเปค
โตรสโคปี นิวเคลียร๑แมกเนติกเรโซแนนซ๑ สเปคโตรสโคปี
และแมส สเปคโตรสโคปี

242411

การวิจัยแนวใหมํทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6)
New Frontier of Researches in Physical
Chemistry
หลักการและการอภิปรายหัวข๎อ ที่ได๎รับความ
สนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส๑ เชํน นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นา
โนทิ ว บ๑ นาโนชี ท ตั ว เรํ ง ปฏิ กิ ริ ย า ของไหลสภาวะวิ ก ฤต
ซุปเปอร๑คอนดักเตอร๑ คอนดักติ้งพอลิเมอร๑ ผลึกเหลว คว
อสิคริสตัล บล็อกโคพอลิเมอร๑ เทคโนโลยีชีวภาพ การนํา
คอมพิวเตอร๑มาประยุกต๑ใช๎ การออกแบบวัสดุ ตัวเรํง และ
ยาชนิดใหมํ โดยอาศัยคอมพิวเตอร๑ หลักการพื้นฐานของ
เทคนิ ค ตํ า งๆ ที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย ทางเคมี เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส๑ เชํ น
อะตอมมิกฟอร๑สไมโครสโคปี สแกนนิ่งทันเนลลิ่งไมโครส
โคปี สแกนนิ่ ง อิ เ ล็ ก ตรอนไมโครสโคปี ทั น เนลลิ่ ง
อิเล็กตรอนไมโครสโคปี การกระเจิงของรังสีเอ็กซ๑เรย๑และ
นิวตรอน การสะท๎อนของรังสีเอ็กซ๑เรย๑ และ โซลิดสเตท
นิวเคลียร๑แมกเนติกเรโซแนนส๑
242412 เคมีเกี่ยวกับพอลิเมอร์
3(3-0-6)
Polymer Chemistry
หลักการพืน้ ฐานทางเคมีพอลิเมอร๑ โครงสร๎าง
ทางเคมีและพันธะเคมีของพอลิเมอร๑ สัณฐานวิทยาของพอ
ลิเมอร๑ ชนิดของการเกิดพอลิเมอร๑ ปฏิกิริยาการเตรียมพอ
ลิเมอร๑แบบตํางๆ มวลโมเลกุลของพอลิเมอร๑ และเทคนิค
ในการวิ เ คราะห๑ ม วลโมเลกุ ล สมบั ติ ท างความร๎ อ นและ
เชิ ง กลของพอลิ เ มอร๑ การละลายของพอลิ เ มอร๑
กระบวนการสังเคราะห๑พอลิเมอร๑ในอุตสาหกรรม รวมถึง
การประยุกต๑ใช๎พอลิเมอร๑ในเชิงพาณิชย๑
242413 เคมีคานวณเบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introductory Computational Chemistry
วิธีก ารคํานวณทั่วไป รวมทั้ง แอบอินิ ชิโอ เซ
ไมเอ็มไพริกัล กลศาสตร๑ควอนตัม กลศาสตร๑เชิงโมเลกุล
วิ ธี ผ สมผสานกลศาสตร๑ ค วอนตั ม และกลศาสตร๑ เ ชิ ง
โมเลกุล และทฤษฎีฟังก๑ชันความหนาแนํน
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242414

หัวข๎อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(2-2-5)
Special Topics in Physical Chemistry
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก า ร อ ภิ ป ร า ย เ กี่ ย ว กั บ
ความก๎าวหน๎าและทฤษฎีใหมํ ทางเคมีเชิงฟิสิกส๑ในหัวข๎อที่
อาจแตกตํางกันในแตํละปีการศึกษา
242415 อุณหพลศาสตร์เคมี
3(3-0-6)
Chemical Thermodynamics
งานความร๎อน เอนทัลปี เอนโทรปี พลังงาน
ภายในพลั ง งานเสรี กฎตํ า งๆ ของอุ ณ หพลศาสตร๑ การ
ประยุกต๑ใช๎อุณหพลศาสตร๑เคมีในกระบวนการทางเคมีและ
กายภาพ เทอร๑โมไดนามิกส๑สถิติ
242423 การประยุกต์ในเชิงเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
Applications of Analytical Chemistry
การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ เ ทคนิ ค และวิ ธี ก ารของเคมี
วิ เ คราะห๑ ใ นหลากหลายงาน สิ่ ง แวดล๎ อ มการเกษตร
อาหารและยา อุต สาหกรรมอื่น ๆ การประยุก ต๑ กับ ภู มิ
ปัญญาท๎องถิ่น
242424 การเตรียมตัวอยํางเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี
3(2-2-5)
Sample Preparation for Chemical
Analysis
ความสํ าคัญของการเตรียมตั วอยํางสําหรั บ
การวิเคราะห๑ทางเคมี การเก็บตัวอยําง การเตรียมตัวอยําง
ในรูปของเหลว ของแข็ง กึ่งของแข็ง ก๏าซ การประยุกต๑ใช๎
เพื่อการเตรียมตัวอยํางในสิ่งแวดล๎อม อาหารและตัวอยําง
ทางชีวภาพ
242425 เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟูา
3(2-2-5)
Electroanalytical Chemistry
ทฤษฎี เครื่ อ งมื อ และ การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ข อง
เคมีวิเคราะห๑เชิงไฟฟูา วิธีโพแทนชิโอเมตรี คูลอมบ๑เมตรี
คอนดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี
242426 เคมีสภาวะแวดล๎อม
3(3-0-6)
Environmental Chemistry
ระบบนิ เ วศ ภาวะมลพิ ษ ผลกระทบของ
สภาวะแวดล๎อมตํอสังคมและชุมชน สาเหตุ การแก๎ไขและ
การปูองกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล๎อม ความปลอดภัย

ในห๎องปฏิบัติการและในชีวิตประจําวัน จริยธรรมและจร
รณยาบรรณตํอสิ่งแวดล๎อมในชุมชน
242427 หัวข๎อคัดสรรทางเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5)
Selected Topics in Analytical Chemistry
การบรรยายและอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ หั ว ข๎ อ ที่
นําสนใจในปัจจุบั น วิทยาการสมั ยใหมํท างเคมีวิ เคราะห๑
ทั้งทางทฤษฎี และการประยุกต๑ใช๎ โดยเน๎นการใช๎งานเพื่อ
ชุมชน
242431 การวิเคราะห์สารอนินทรีย์
3(3-0-6)
Inorganic Analysis
การวิเคราะห๑เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
ธาตุหลัก ธาตุแทรนซิชัน และธาตุแรเอิร๑ทในสารธรรมชาติ
และสารสังเคราะห๑ เคมีของธาตุแลนทาไนด๑และแอกติไนด๑
เคมีของสารประกอบของธาตุแทรนซิชันแถวที่ 2 แถวที่ 3
242432

เคมีชีวอนินทรีย์
3(3-0-6)
Bioinorganic Chemistry
สารประกอบอนิ น ทรี ย๑ ใ นระบบชี ว ภาพ
อิทธิพลของสารอนินทรีย๑ตํอสิ่งมีชีวิต การเกิดและบทบาท
ของไอออนของโลหะในระบบชีวภาพ
242433 เคมีวัสดุอนินทรีย์
3(3-0-6)
Inorganic Material Chemistry
การสังเคราะห๑วัสดุอนินทรีย๑ ความรู๎พื้นฐาน
ของผลึก สมบัติของออกไซด๑ของโลหะทรานซิชัน สมบัติ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ แมํ เ หล็ ก และแสงของวั ส ดุ อ นิ น ทรี ย๑
สารประกอบที่ มี สู ต รไมํ เ ป็ น ไปตามมวลสารสั ม พั น ธ๑ ซี
โอไลต๑ งานวิจัยปัจจุบันที่เกี่ยวข๎องกับวัสดุอนินทรีย๑
242434 หัวข๎อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5)
Special Topics in Inorganic Chemistry
การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข๎อที่
นําสนใจในปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหมํ ทางเคมี
อนินทรีย๑ ทัง้ ทางทฤษฎี และการประยุกต๑ใช๎
242435 เคมีเกี่ยวกับเซรามิก
3(2-2-5)
Chemistry for Ceramic
โครงสร๎างพืน้ ฐานของสารประกอบอลูมิโนซิลิ
เกต สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และคุณลักษณะเฉพาะ
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ของ วั ส ดุ เซร ามิ ก กร ะบว นกา รผลิ ต เซ รามิ กทา ง
อุตสาหกรรม
242441 เคมีอินทรีย์ประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Organic Chemistry
คาร๑โบเนียมไอออน คาร๑ แบนไอออน อนุมู ล
อิสระและคาร๑ บีน การจั ดเรีย งตั วของโมเลกุล กลไกและ
วิธีการตรวจสอบไอออน การประยุก ต๑ใช๎ในงานวิจัยทาง
เคมีอนิ ทรีย๑ในปัจจุบัน
242442 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
3(3-0-6)
Organic Synthesis
การวิ เ คราะห๑ ออกแบบ และจั ด จํ า พวก
กระบวนการสั ง เคราะห๑ วิ ธี วิ เ คราะห๑ แ บบย๎ อ น กลั บ
ปฏิกิริยาตํางๆ ที่ใช๎เพื่อการสังเคราะห๑ เชํน ออกซิเดชัน รีดักชัน และการสร๎างสารประกอบแบบวง การสังเคราะห๑
โอเลฟิน ปฏิกิริยาของอีโนเลต การสังเคราะห๑โดยใช๎โลหะ
อินทรีย๑ และการสังเคราะห๑สารผลิตภัณฑ๑ธรรมชาติ
242443 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Products
การจํ า แนกสารประกอบจากธรรมชาติ
การสั ง เคราะห๑ ท างชีวเคมี การวิเคราะห๑โครงสร๎างโดย
วิ ธี ท างเคมี วิ ธี ท างกายภาพและการนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ๑
ธรรมชาติไปใช๎ประโยชน๑ตํอชุมชน
242444 สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ 3(3-0-6)
Organic Stereochemistry
สเตอริโอไอโซเมอร๑ สมมาตรและโครงแบบ การ
จําแนกประเภทและการแยกสเตอริโอไอไซเมอร๑ สเตอริโอ
เคมีของโมเลกุลแบบที่เป็นวงและไมํเป็นวง การสังเคราะห๑
แบบสเตอริโอซีแลคทีฟ คุณสมบัติแบบไครอปติคัล ไคราล
ลิตีในโมเลกุลที่ปราศจากศูนย๑กลาง
242445 เคมีเฮเทอโรไซคลิก
3(2-2-5)
Heterocyclic Chemistry
การจําแนกและการเรียกชื่อ สมบั ติทางเคมี
และวิธกี ารสังเคราะห๑สารประกอบของสารประกอบเฮเทอ
โรไซคลิกที่มีเฮเทอโรอะตอมเพียง 1 อะตอม แบบวงแหวน
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห๎าเหลี่ยมและหกเหลี่ยม รวมทั้งแบบ
ที่มีเฮเทอโรอะตอม 2 อะตอม ทั้งชนิดที่อะตอมทั้งสองเป็น

ชนิดเดียวกัน และตํางชนิดกัน สารประกอบเฮเทอโรไซ
คลิ ก ในชี วิ ต ประจํ า วั น และการประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ป ระโยชน๑ ตํ อ
ชุ ม ชน เพื่ อ การสื บ สานวั ฒ นธรรม ประเพณี และภู มิ
ปัญญาท๎องถิ่น
242451 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ทางเคมี ในสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
242452 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
ก า ร ค๎ น ค ว๎ า ก า ร ร ว บ ร ว ม ข๎ อ มู ล ก า ร
วิ เ คราะห๑ การเขี ย นรายงาน การนํา เสนอ และการ
อภิ ป ราย ในหั ว ข๎อ ทางด๎านเคมี
242453 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ เคมี ในฐานะพนั ก งาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการองค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
242454 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน (ถ๎ามี) การนําเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านเคมี
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร๑ คุณสมบัติ การ
จัด ระบบ และสารเคมี ข องชีวิ ต เซลล๑ แ ละเมแทบอลิ ซึ ม
พันธุศาสตร๑ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
โครงสร๎ า งและหน๎ า ที่ ข องพื ช และสั ต ว๑ นิ เ วศวิ ท ยาและ
พฤติกรรม
243102 ชีววิทยา 2
3(2-3-6)
Biology II
โครงสร๎างของพืช หน๎าที่ของพืช ลักษณะทาง
สัณฐานของพืช กายวิภาคศาสตร๑ของพืช สรีรวิทยาของพืช
ความหลากหลาย และวิวัฒนาการของพืช
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243103

ชีววิทยา 3
3(2-3-6)
Biology III
เซลล๑และเนื้อเยื่อสัตว๑ ความหลากหลายและ
วิ วั ฒ นาการของสั ต ว๑ ระบบอวั ย วะและสรี ร วิ ท ย า
เปรียบเทียบ พฤติกรรมและนิเวศวิทยาของสัตว๑
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ท ฤ ษ ฎี เ ซ ล ล๑ ส ม บั ติ พื้ น ฐ า น ข อ ง เ ซ ล ล๑
องค๑ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ
การทํ า งานของเอนไซม๑ ใ นกระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม
โครงสร๎ างและหน๎า ที่ข องเยื่อ หุ๎ม เซลล๑ และองค๑ ประกอบ
ของเซลล๑ การแสดงออกของสารพันธุกรรม สรีรวิทยา
ของเซลล๑ ความสัมพันธ๑ของเซลล๑และออร๑แกเนลล๑
243212 ชีววิทยาของเซลล์
4(3-3-8)
Cell Biology
ชนิดและทฤษฎีเซลล๑ เทคนิคการศึกษาเซลล๑
องค๑ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร๎างละเอียด
องค๑ประกอบ และกระบวนการทางสรีรวิทยา การเจริ ญ
และการเปลี่ยนแปลงของเซลล๑
243251 นิเวศวิทยา
4(3-3-8)
Ecology
หลั กก าร ทา งนิ เว ศวิ ทย า ปั จ จั ย จํ า กั ด
ปฏิ สัม พั นธ๑ ระหวํา งสิ่ง มีชีวิ ตและไมํมี ชีวิต ในสิ่ งแวดล๎ อ ม
การถํายทอดพลังงานและสสาร ประชากร สังคมสิ่งมีชี วิต
ระบบนิเวศ ชีวนิเวศ และการอนุรักษ๑
243261 พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
General Genetics
ค ว า ม รู๎ พื้ น ฐ า น ข อ ง พั น ธุ ศ า ส ต ร๑ ส า ร
พันธุกรรม การถํายทอดลักษณะพันธุกรรมตามหลักของ
เมนเดลและนอกเหนือกฏของเมนเดล การจําลองตัวของดี
เอ็ น เอ การแสดงออกของยี น และการควบคุ ม การ
ซํอมแซมดีเอ็นเอและการเกิดการกลายพันธุ๑ เทคนิคทาง
อณู ชีว วิ ท ยา พั น ธุ ศ าสตร๑ ม นุ ษ ย๑ พั น ธุ ศ าสตร๑ ป ระชากร
และวิวัฒนาการระดับโมเลกุล

243301

วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
Evolution
ทฤษฎี วิ วั ฒ นาการ มโนทั ศ น๑ ข องดาร๑ วิ น
หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ การหาอายุบรรพ
ชีวิน พันธุศาสตร๑ประชากร การคัดเลือกตามธรรมชาติ
และการปรับตัว กลไกการเกิดวิวัฒนาการ วิวัฒนาการมห
ภาค วิวัฒนาการจุลภาค การเกิดสิ่งมีชีวิตใหมํและความ
หลากหลาย การกําเนิดโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลก ต๎นไม๎แหํงวิวัฒนาการและชํวงเวลา วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย๑
243321 สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-6)
Plant Physiology
โครงสร๎างและหน๎าที่ของโครงสร๎างตํางๆ ใน
พืช ความสัมพันธ๑ระหวํางน้ําและพืช ธาตุอาหารพืช การ
สังเคราะห๑แสง การลําเลียง การหายใจเชิงแสง การเจริญ
และพัฒนาของพืช กลไกการตอบสนองตํอความเครียด
243322 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช
3(2-3-6)
Plant Morphology and Anatomy
ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาและวั ฏ จั ก รชี วิ ต
ของพืชในดิวิชันตํางๆ การจัดจําแนก วิวัฒนาการของสํวน
ตํางๆ ของพืช ชนิดของเซลล๑และเนือ้ เยื่อ องค๑ประกอบและ
การเปลี่ยนแปลงรูปรํางของเนื้อเยื่อในพืชชั้นสูง โครงสร๎าง
ภายในอยํางละเอียด การเจริญและพัฒนาของอวัยวะที่ไมํ
เกี่ยวข๎องและเกี่ยวข๎องกับการสืบพันธุ๑
243331 สรีรวิทยาของสัตว์
3(2-3-6)
Animal Physiology
ความสั มพั น ธ๑ ร ะหวํ า งโครงสร๎ า งและหน๎ า ที่
ของระบบอวัยวะตํางๆ ในสัตว๑ ระบบประสาท กล๎ามเนื้อ
และการเคลื่อนที่ กระบวนการยํอยอาหารและเมแทบอลิ
ซึม การแลกเปลี่ยนก๏าซ ระบบหมุนเวียนเลือด การขับถําย
ระบบตํ อ มไร๎ ทํ อ ระบบสื บ พั น ธุ๑ และการควบคุ ม
สิ่งแวดล๎อมภายในรํางกาย
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243332

สัตว์ไมํมกี ระดูกสันหลัง
3(2-3-6)
Invertebrate Zoology
สั ณ ฐ า น วิ ท ย า ส รี ร วิ ท ย า นิ เ วศ วิ ท ย า
อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ๑ทางวิวัฒนาการของสัตว๑
ไมํ มี ก ระดู ก สั น หลั ง ตั้ ง แตํ โ ปรโตซั ว จนถึ ง สั ต ว๑ ท่ี มี แ กน
ลําตัวชั้นต่ํา
243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
3(2-3-6)
Vertebrate Zoology
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร๑ และระบบ
อวัยวะของสัตว๑มีกระดูกสันหลัง อนุกรมวิธานและ
วิวัฒนาการของสัตว๑มีกระดูกสันหลัง
243341 พันธุศาสตร์
4(3-3-8)
Genetics
ประวั ติ แ ละความรู๎ พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร๑
การแบํ ง เซลล๑ แ ละการสร๎ า งเซลล๑ สื บ พั น ธุ๑ หลั ก การ
ถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎและนอกเหนือกฎ
ของเมนเดล ลิ ง เกจและครอสซิ ง โอเวอร๑ การถํ า ยทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด๎วยยีนนอกนิวเคลียส
ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม การจําลองดีเอ็นเอและ
การแสดงออกของยีน การซํอมแซมและการเกิดการกลาย
พันธุ๑ เทคนิคทางอณูชีววิทยาพื้นฐาน พันธุศาสตร๑ปริมาณ
และประชากร พันธุศาสตร๑วิวัฒนาการ
243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์
3(2-3-6)
Cytogenetics
กา รแ บํ งเ ซ ล ล๑ โค ร งส ร๎ าง หน๎ า ที่ แ ล ะ
พฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมที่มีลักษณะพิเศษ การ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง โ ค ร ง ส ร๎ า ง แ ล ะ จํ า น ว น โ ค ร โ ม โ ซ ม
ความสัมพันธ๑ทางวิวัฒนาการ พันธุศาสตร๑ของเซลล๑ทั้งพืช
สัตว๑และมนุษย๑ เทคนิคในการศึกษาพันธุศาสตร๑ของเซลล๑
243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ 3(2-3-6)
Animal Ecology and Behavior
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งระบบนิ เ วศกั บ สั ต ว๑
วิวัฒนาการ การปรับ ตัวในสภาพแวดล๎อมที่ แตกตํ างกั น
ปัจจัยที่มีผลตํอการกระจายตัว การผสมพันธุ๑ ประชากร
สังคม พฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรม การสื่อสาร

ระหวํางสัตว๑ พฤติกรรมทางสังคม เทคนิคทางนิเวศวิทยา
การจัดการทรัพยากรสัตว๑ปาุ เพื่อการอนุรักษ๑
243352 นิเวศวิทยากับการทํองเที่ยว 3(2-3-6)
Ecology and Tourism
ระบบนิ เ วศ การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ห ลั ก การทาง
นิ เ ว ศ วิ ท ย า เ พื่ อ ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ๑
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งระบบนิ เ วศและทรั พ ยากรการ
ทํองเที่ยว
243361 การวาดภาพและถํายภาพทางวิทยาศาสตร์
3(1-4-4)
Drawing and Photography in Science
เทคนิคพื้นฐานการวาดภาพทางวิทยาศาสตร๑
อุปกรณ๑การวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพ การวาดภาพ
ลายเส๎ น การวาดภาพแสดงลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคและ
สั ณ ฐานของพื ช สั ต ว๑ และภาพธรรมชาติ เทคนิ ค และ
หลักการถํายภาพด๎วยกล๎องจุลทรรศน๑ กล๎องดิจิตอลและ
การใช๎ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร๑ ใ นการผลิ ต รู ป ภาพและ
เอกสาร
243401 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8)
Taxonomy and Systematics
แนวคิ ด ในการจั ด หมวดหมูํ หลั ก การทาง
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา การจัดจําแนกความสัมพันธ๑
เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
243421 อนุกรมวิธานของพืช
3(2-3-6)
Plant Taxonomy
หลั ก การอนุ ก รมวิ ธ านพื ช และระบบวิ ท ยา
การจัดจําแนกหมวดหมูํ การกําหนดชื่อวิทยาศาสตร๑ การ
ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ลั ก ษ ณ๑ ลั ก ษ ณ ะ ป ร ะ จํ า ว ง ศ๑ แ ล ะ
ความสัมพันธ๑ทางวิวัฒนาการ
243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
3(2–3-6)
Economic Botany
พืชทางการเกษตร พืชสมุนไพร พืชที่มี
ความสําคัญในสภาวะขาดแคลน และผลิตผลจากพืชที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
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243423

การเจริญเติบโตของพืช
3(2-3-6)
Plant Growth
ปัจ จัย ตํา งๆ ที่ เกี่ ยวข๎ องกับ การเจริ ญเติบ โต
ฮอร๑โมนพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช อิทธิพล
ของสิ่งแวดล๎อม และการตอบสนองของพืชในรูปแบบตํางๆ
243424 ชีววิทยากล๎วยไม๎
3(2-3-6)
Orchid Biology
ชี ว วิ ท ยาของกล๎ ว ยไม๎ การเพาะเลี้ ย ง การ
จํ า แนกสกุ ล และชนิ ด กล๎ ว ยไม๎ ท่ี สํ า คั ญ การขยายพั น ธุ๑
กล๎วยไม๎ด๎วยวิธีการตํางๆ การปลูกกล๎วยไม๎เชิงการค๎าและ
การตลาดเพื่อการสํงออก
243432 ชีววิทยาของแมลง
3(2–3-6)
Insect Biology
ชี ว วิ ท ยาและความหลากหลายของแมลง
พฤติก รรมของแมลง นิ เวศวิท ยาของแมลง แมลงสัง คม
การควบคุมแมลงทีเ่ ป็นโทษ ความสัมพันธ๑ของแมลงกับพืช
สัตว๑ มนุษย๑และสิ่งแวดล๎อม
243433 ชีววิทยาของตํอมไร๎ทํอ
3(2-3-6)
Endocrinology
โครงสร๎างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบ
ตํอมไร๎ ทํอ และเคมี ของฮอร๑โ มนในสัต ว๑มีก ระดูก สัน หลั ง
และสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง การเปรียบเทียบการทํางาน
และการควบคุ มระบบตํอมไร๎ทํอในสัตว๑มี กระดูก สันหลั ง
และไมํมีกระดูกสันหลัง
243434 ปรสิตวิทยาทั่วไป
3(2–3-6)
General Parasitology
รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยาและ
ลักษณะตํางๆ ของปรสิต ความสัมพันธ๑ระหวํางเจ๎าบ๎านกับ
ปรสิต อาการ การวินิจฉัย และการปูองกัน
243435 ปักษีวิทยา
3(2-3-6)
Ornithology
สัณ ฐานวิ ท ยาและหน๎ าที่ ข องอวั ย วะของนก
วิวัฒนาการ สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน
ของนก การอนุรักษ๑นก

243441

พันธุศาสตร์ของมนุษย์
3(3-0-6)
Human Genetics
ความรู๎ พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร๑ ใ นมนุ ษ ย๑
ความผิ ดปกติข องยี นและโครโมโซม โรคทางพัน ธุ กรรม
มะเร็ งกั บ ยี น การประยุ ก ต๑ ใช๎ เ ทคนิ ค ทางอณู ชีว วิท ยาใน
การศึกษาและวิจัยทางด๎านพันธุศาสตร๑ของมนุษย๑
243442 ชีววิทยาโมเลกุล
3(2-3-8)
Molecular Biology
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของชี ว วิ ท ยาระดั บ
โมเลกุลโครงสร๎างและหน๎าที่ของสารพันธุกรรม กลไกการ
ควบคุมระดับเซลล๑และระดับโมเลกุลของการจําลองตัวเอง
ของดีเอ็นเอ การลอกรหัสและการแปลรหัส การกลาย
พันธุ๑ การซํอมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคที่ใช๎ในการวิจัยทางด๎าน
พันธุศาสตร๑ระดับโมเลกุล
243443 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
3(2–3-6)
DNA Technology
หลักการทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซํโพลีเมอเรส เทคโนโลยีรี
คอมบิแนนท๑ดีเอ็นเอ การโคลนยีน การแสดงออกของยีน
และการประยุ ก ต๑ ใ ช๎ เ ทคโนโลยี ดี เ อ็ น เอในงานด๎ า น
เทคโนโลยีชีวภาพ
243451 ชีววิทยาของมลพิษ
3(3-0-6)
Pollution Biology
ลัก ษณะของมลพิ ษ ทางน้ํ า ทางอากาศและ
ทางดิน สาเหตุ ข องการเกิด ปั ญหามลพิ ษในสิ่ง แวดล๎ อ ม
กา ร ปู อ ง กั น แ ล ะ แ ก๎ ไ ข ปั ญ ห าม ล พิ ษ กา ร อ นุ รั ก ษ๑
สภาพแวดล๎อม
243452 ชลธีวิทยา
3(2-3-6)
Limnology
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ของแหลํ ง น้ํ า จื ด ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ
สิ่งแวดล๎อมน้ําจืด
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243453

ชีววิทยาสิ่งแวดล๎อมและภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น
3(2–3-6)
Environmental Biology and Indigenous
Wisdom
ชี ว วิ ท ยาของสิ่ ง แวดล๎ อ ม และระบบนิ เ วศ
ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล๎อม การอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม และทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความ
เชื่ อ ท๎ อ งถิ่ น กั บ การใช๎ ป ระโยชน๑ แ ละการอนุ รั ก ษ๑ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาและการประยุกต๑ใช๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑
243461 เทคนิคทางชีววิทยา
3(2–3-6)
Biological Techniques
การรวบรวมและเก็ บ รัก ษาตัว อยํ าง การทํ า
สไลด๑กึ่ งถาวรและถาวร การตัด เนื้อเยื่อ การใช๎ อุป กรณ๑
และเครื่องมือทางชีววิทยา
243462 เทคโนโลยีชวี ภาพเบื้องต๎น
3(2-3-6)
Introductory Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืช การผลิต
สัตว๑ การเพาะเลีย้ งเซลล๑ต๎นกําเนิด การผลิตวัคซีน เทคนิค
ทางภูมิคุ๎มกัน ชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนและ
บํ า บั ด สิ่ งแ วด ล๎ อม เ ทค โนโ ล ยี กา รหมั กจุ ลิ น ทรี ย๑
เทคโนโลยี ชี ว ภาพทางเคมี การสกั ด และการแย ก
สารประกอบทุติยภูมิเพื่อให๎ได๎สารผลิตภัณฑ๑บริสุทธิ์
243463 หัวข๎อปัจจุบันทางชีววิทยา
3(2–3-6)
Current Topics in Biology
การศึกษา วิเคราะห๑และวิจารณ๑ผลงานวิจัย
ทางชีววิทยาในหัวข๎อตํางๆ ที่มีการเผยแพรํในปัจจุบัน
243471 การเลี้ยงผึ้ง
3(2-3-6)
Apiculture
ชีว วิ ท ยาของผึ้ ง พฤติก รรมและการสื่ อ สาร
การเพิ่มประชากรผึ้งและการแยกรัง โรคและศัตรูของผึ้ง
ผลิตภัณฑ๑จากผึ้งและการใช๎ประโยชน๑ การใช๎ผ้ึงชํวยผสม
เกสรพืชผลทางการเกษตร และการจัดการการเลีย้ งผึ้ง

243472

แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Insects
แมลงกินได๎ แมลงที่ใ ห๎ผลิตภัณฑ๑ แมลงชํว ย
ผสมเกสร แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรู
สัตว๑ แมลงในบ๎านเรือน และแมลงที่เป็นพาหะนําโรค
243473 การควบคุมโดยชีววิธี
3(3-0-6)
Biological Control
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารควบคุ ม ประชากรของ
ศัตรูพืชและศัตรูสัตว๑ ชีววิทยาของศัตรูพืชและสัตว๑ ศัตรู
ทางธรรมชาติ ท่ี นํ า มาใช๎ ในการควบคุ ม โด ย ชี ว วิ ธี
ความสัมพันธ๑และผลกระทบของการควบคุมโดยชีววิธีตํอ
ระบบนิเวศ หลักการการจัดการศัตรูพืชและศัตรูสัตว๑อยําง
บูรณาการ
243474 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6)
Plant Tissue Culture
เทคนิค และวิ ธีก ารในการเพาะเลี้ย งเนื้อ เยื่ อ
จากสํ ว นตํ า งๆ ของพื ช การใช๎ ป ระโยชน๑ ท างด๎ า นการ
ปรับปรุงพันธุพ๑ ืช การขยายพันธุ๑พืชปริมาณมากในเวลาสั้น
การผลิตพืชปลอดโรคและทางการแพทย๑
243491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน (ถ๎ามี) การนําเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านชีววิทยา
243492 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย ในหัวข๎อ
ทางด๎านชีววิทยา
243493 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ชี ว วิ ท ยา ในสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
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243494

สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับชีววิทยา ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
244101 ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics 1
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตําแหนํงใน 1 และ 2
มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลัง งาน กลศาสตร๑
ของอนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร๑ของของ
ไหล การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส๑ ทฤษฎีคลื่น
ของแสง ความร๎ อ นและระบบก๏ า ซอุ ด มคติ เทอร๑ โ ม
ไดนามิกส๑ และกลจักรความร๎อน ทฤษฎีจลน๑
244102 ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics 2
ไฟฟู าสถิ ต ประจุ ไฟฟู า และสนามไฟฟูา กฎ
ของเกาส๑ ศั ก ย๑ ไ ฟฟู า ไฟฟู า กระแสตรงและอุ ป กรณ๑
แมํเหล็กไฟฟูา การเหนี่ยวนําแมํเหล็กและกฏของฟาราเดย๑
การเหนี่ยวนํา การสั่นทางแมํเหล็กไฟฟูาและวงจรไฟฟู า
กระแสสลั บ สนามแมํ เ หล็ ก เนื่ อ งจากกระแสไฟฟู า ที่
เปลี่ ย นแปลง วงจรและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ พื้ น ฐาน ทฤษฎี
สั ม พั ท ธภาพพิ เ ศษ กั ม มั น ตรั ง สี แ ละนิ ว เคลี ย ส กํ า เนิ ด
ทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค
244103 ฟิสิกส์เบื้องต๎น
4(3-3-8)
Introductory Physics
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตําแหนํงใน 1 มิติและ
2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม
และการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลเชิงสถิตและ
สมบัติของสสาร กลศาสตร๑ของไหล เทอร๑โมไดนามิกส๑
คลื่นและการสั่นสะเทือน เสียง ทัศนศาสตร๑ ไฟฟูาและ
แมํเหล็ก วงจรไฟฟูาเบื้องต๎น ฟิสิกส๑ยุคใหมํ
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หนํวยและการวัด จลนศาสตร๑และพลศาสตร๑
การเลื่อนตําแหนํงและการหมุน งาน พลังงานและกําลั ง
ของรํางกาย คุณสมบัติความยืดหยุํนของโครงกระดูกและ

เนื้อเยื่อ กลศาสตร๑แ ละคุณ สมบัติ ทางกายภาพและของ
ของไหล ฟิสิ ก ส๑ ของการหายใจ ความร๎ อ นและอุณ หพล
ศาสตร๑ คลื่ น เสี ย งและการได๎ ยิ น ทั ศ นศาสตร๑ แ ละทั ศ น
อุปกรณ๑ ไฟฟูาและอิเล็กโทรนิกส๑เบื้องต๎น ชีวไฟฟูา ฟิสิกส๑
ของรังสี ฟิสิกส๑ของเวชศาสตร๑นิวเคลียร๑
244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
2(2-0-4)
Medical Physics
สมดุลของแรง กําลังบิด ความยืดหยุํนของ
สาร การหมุน ความเฉื่อยด๎านการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม
กลศาสตร๑ของไหล การลอยตัว ความหนืด การไหลวนของ
กระแสเลือด ความตึงผิว แคพิลารี ออสโมซิส การ
ขยายตัวของปอด ความร๎อนในรํางกาย กล๎ามเนื้อ เสียง
และการตอบสนอง คลื่นอัลทรา โซนิกส๑ กัมมันตภาพรังสี
244181 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์
1(0-3-2)
Scientific Method in Physics
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ คํ า ความผิ ด พลาด
ข๎ อ มู ล ตั ว แปรเดี่ ย ว ทฤษฎี ท างสถิ ติ แ ละวิ ธี ก ารถดถอย
อุปกรณ๑บางชนิดและวิธกี ารวัดที่ถูกต๎อง การวิเคราะห๑การ
ทดลองบางประการ เหตุผล และตรรกในการทดลอง การ
บันทึกผลการทดลอง กราฟชนิดตํางๆ และการวิเคราะห๑
การคํานวณคําผิดพลาด
244201 คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
Mathematics for Physics
เวกเตอร๑และเมตริกซ๑ เวกเตอร๑เชิงวิเคราะห๑
ขั้นสูง อนุกรม การแปลงฟูเรียร๑และลาปลาซ สมการเชิง
อนุ พั น ธ๑ ส ามั ญ และสมการเชิ ง อนุ พั น ธ๑ ยํ อ ย ปั ญ หาคํ า
เริ่มต๎นและขอบเขต ฟังก๑ชันพิเศษ แคลคูลัสของการแปร
ผัน แคลคูลัสของตัวแปรเชิงซ๎อน
244211 กลศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mechanics I
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร๑แบบนิว
ตันของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ การสั่น แรง
ศู น ย๑ ก ลาง การเคลื่ อ นที่ ใ นกรอบอ๎ า งอิ ง ไมํ เ ฉื่ อ ย การ
เคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง

970 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

กลศาสตร๑ของไหล กลศาสตร๑แบบลากรองจ๑และแบบแฮ
มิลตันเบื้องต๎น
244221 อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6)
Thermal Physics
กฎของเทอร๑ โ มไดนามิ ก ส๑ เอนโทรปี ศั ก ย๑
เทอร๑ โ มไดนามิ ก ส๑ แ ละความสั ม พั น ธ๑ ข องแมกซ๑ เ วลล๑
สมการสถานะ การเปลี่ยนเฟส วัฎจักรเครื่องกลความร๎อน
กลศาสตร๑เชิงสถิติเบื้องต๎น
244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
Vibrations and Waves
การสั่นแบบตําง ๆ สมการคลื่นในหลายมิติ
คลื่นเคลื่อนที่ สมบัติของคลื่น การวิเคราะห๑แบบฟูเรียร๑
คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
244232 ทฤษฏีแมํเหล็กไฟฟูา
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
ไฟฟูาสถิต แมํเหล็กสถิต สนามไฟฟูาและ
สนามแมํเหล็กในตัวกลาง ข๎อปัญหาคําขอบเขต สมการ
แมกซ๑เวลล๑ การแผํของสนามแมํเหล็กไฟฟูาในตัวกลาง
244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ฟิสิกส์
3(2-2-5)
Computer Programming for Physics
การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร๑ ด๎ ว ยภาษา
ระดับสูง รูปประโยคและไวยากรณ๑ของภาษาโปรแกรม ตัว
แปรตํางๆ การเลือกทิศทางการทํางาน การเขียนฟังก๑ชัน
คํานวณทางคณิตศาสตร๑และการประยุกต๑ใช๎ในฟิสิกส๑
244251 ฟิสิกส์ยุคใหมํ
3(3-0-6)
Modern Physics
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ทั่วไป, ทฤษฎีควอนไทเซซัน, ฟิสิกส๑ของอะตอม, ทวิภาพ
ของคลื่นและอนุภาค, คลื่นโอกาสและสมการชเรอดิงเจอร๑
, ฟิสิกส๑ของของแข็ง, ฟิสิกส๑นิวเคลียร๑และอนุภาคมูลฐาน
244281 การทดลองฟิสกิ ส์ 1
1(0-3-2)
Experimental Physics I
การทดลองและวิ เ คราะห๑ ผ ลการทดลอง
เกี่ยวกับ การถํายเทความร๎อนของสสาร ความจุความร๎อน

ของสสาร แรง การเคลื่อนที่ การอนุรักษ๑พลังงาน สมบัติ
ของของไหล
244282 การทดลองฟิสกิ ส์ 2
1(0-3-2)
Experimental Physics II
การทดลองและวิ เ คราะห๑ ผ ลการทดลอง
เกี่ยวกับ ไฟฟูาสถิต แมํเหล็ กสถิต สารไดอิเ ล็กทริ กและ
สารแมํเหล็ก สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง
244301 ฟิสิกส์เชิงคานวณ
3(2-2-5)
Computational Physics
การอินเตอร๑โปเลต การประมาณ การหาคํา
ของการอินทิเกรต และอนุพันธ๑ วิธีการอิเทอเรทีฟ การหา
ผลเฉลยของสมการที่ไมํเป็นเชิงเส๎น การหาคําตอบของ
สมการอนุพันธ๑แบบธรรมดา และของระบบสมการเชิงเส๎น
การวิเคราะห๑ความคลาดเคลื่อน การคํานวณคําไอเกน
และไอเกนเวกเตอร๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร๑และ
การใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปแก๎ปัญหาทางฟิสิกส๑
244311 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6)
Quantum Mechanics I
ข๎อจํากัดของกลศาสตร๑แผนเดิม และแนวคิด
เบื้ อ งต๎ น ของกลศาสตร๑ ค วอนตั ม ฟั ง ก๑ ชั น คลื่ น และ
ความหมายของฟั ง ชั น ก๑ ค ลื่ น หลั ก ความไมํ แ นํ น อน ตั ว
ดําเนินการ สมการชเรอดิงเงอร๑ ผลเฉลยของสมการชเรอ
ดิงเงอร๑ในปัญหาหนึ่งมิติ อนุภาคในบํอศักย๑ การเคลื่อนที่
ของอนุภาคทะลุผํานเข๎ากําแพงศักย๑ ตัวสั่นฮาร๑โมนิก และ
โมเมนตัมเชิงมุม
244312 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3(3-0-6)
Quantum Mechanics II
อะตอมคล๎ ายไฮโดรเจน กลศาสตร๑เมทริก ซ๑
การเปลี่ยนเบซิสและการทําเมทริ กซ๑ให๎ทแยงมุม วิธีการ
ประมาณสําหรับสถานะที่ถูกกัก ทฤษฎีการรบกวนแบบไมํ
ขึ้ น กั บ เวลา ทฤษฎี ก ารรบกวนแบบขึ้ น กั บ เวลา ระบบ
อนุภาคเหมือน และทฤษฎีการกระเจิงเบื้องต๎น
244313 กลศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mechanics II
แคลคู ลั ส ของการแปรผั น สมการของลาก
รองจ๑ การประยุกต๑ใช๎กลศาสตร๑แบบลากรองจ๑ สมการของ
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แฮมิ ล ตั น การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ก ลศาสตร๑ แ บบแฮมิ ล ตั น
พลศาสตร๑ของระบบอนุภาค พลศาสตร๑ของวัตถุแข็งเกร็ง
ของไหลสถิต พลศาสตร๑ของไหล
244321 กลศาสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Mechanics
หลักเบื้องต๎นของกลศาสตร๑เชิงสถิติ ฟังก๑ชัน
การแจกแจงแบบตํางๆ ฟังก๑ชันพาร๑ทิชัน สถิติแบบแมกซ๑
เวลล๑-โบลตซ๑มันน๑ สถิติแบบเฟอร๑มี-ดิแรก สถิติแบบโบสไอน๑สไตน๑ การประยุกต๑กลศาสตร๑เชิงสถิติ
244331 ทัศนศาสตร์
3(3-0-6)
Optics
คุณสมบัติของแสง ระนาบเรียบปริซึม ผิวโค๎ง
เลนส๑บาง เลนส๑หนา กระจกเงาโค๎ง การลากเส๎นเส๎นรังสี
อเบอร๑เรชันของเลนส๑ ทัศนอุปกรณ๑ การรวมคลื่นแสง การ
แทรกสอด การเลี้ ย วเบนและการวิเ คราะห๑ ฟู เ รี ยร๑ สลิ ต
เดี่ยว สลิตคูํและเกรตติง โพลาไรเซชัน เลเซอร๑
244332 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Optoelectronics
ความรู๎พื้นฐานทางแสง และความสัมพันธ๑ของ
วัสดุกับแสง สิ่งประดิษฐ๑เปลํงแสง สิ่งประดิษฐ๑ตรวจรับแสง
เลเซอร๑ เซลล๑ แ สงอาทิ ต ย๑ การสื่ อ สารด๎ ว ยแสง การ
ประยุกต๑ใช๎งานอุปกรณ๑ ออปโตอิเล็กทรอนิกส๑
244341 วงจรไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
Electric and Electronics Circuit
วงจรไฟฟูากระแสตรงและกระแสสลับ สาร
กึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร๑ วงจรขยายสัญญาณ การ
ออกแบบไบแอสและการขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจร
ออสซิลเลเตอร๑ วงจรสวิตชิง หลักการเบื้องต๎นเกี่ยวกับ
ดิ จิ ทั ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ วงจรรวมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ แ ละการ
ประยุกต๑

244342

คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์สาหรับสื่อ
การสอนฟิสิกส์
3(2-2-5)
Computer and Electronic for Media of
Teaching Physics
การประยุก ต๑ การเขีย นโปรแกรม โปรแกรม
สํ า เร็ จ รู ป ความพิ ว เตอร๑ ชํว ยสอน วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑
อยํางงําย สําหรับสื่อการสอนฟิสิกส๑
244351 นิวเคลียร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
Nuclear Physics
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับโครงสร๎างอะตอม รัง
สีเอ็กซ๑ องค๑ประกอบของนิวเคลียส สมบัติของนิวเคลียส
แรงนิวเคลียร๑ แบบจําลองของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี
อัตรกิริยาของการแผํรังสีกับสสาร เครื่องมือวัดและการวัด
การแผํรังสี เครื่องเรํงอนุภาค ปฏิกิริยานิวเคลียร๑ ฟิสิก ส๑
ของนิ ว ตรอน การแบํ ง แยกตั ว และการรวมตั ว ของ
นิวเคลียส แหลํงพลังงานนิวเคลียร๑
244361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
โครงสร๎ า งผลึ ก การเลี้ ย วเบนของคลื่ น โดย
ผลึกและโครงสร๎างสํวนกลับ การยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่น
ไหวของโครงผลึก สมบัติเชิงความร๎อนของของแข็ง ทฤษฎี
แถบพลังงานผลึกกึ่งตัวนําและผลึกเหลว พืน้ ผิวเฟอร๑มิ
244371 ดาราศาสตร์เบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introductory Astronomy
ระบบพิกัดดาราศาสตร๑ การวัดปริมาณทาง
ดาราศาสตร๑ อุ ป กรณ๑ ท างดาราศาสตร๑ เวลาทางดารา
ศาสตร๑ ดวงจันทร๑ ดวงอาทิ ตย๑ ระบบสุริยะ สมบัติทั่วไป
ของดาวฤกษ๑ เนบิวลา แกแลกซี่
244381 การทดลองฟิสกิ ส์ 3
1(0-3-2)
Experimental Physics III
การทดลองและวิ เ คราะห๑ ผ ลการทดลอง
เกี่ ย วกับ การเกิ ดภาพจากทั ศนอุ ป กรณ๑ สมบั ติ ของแสง
การถํายภาพ วงจรกรองความถี่ วงจรกระแสสลับ วงจรเท
วินินและนอร๑ตัน
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244382

การทดลองฟิสกิ ส์ชั้นสูง 4
1(0-3-2)
Experimental Physics IV
การทดลองและวิ เ คราะห๑ ผ ลการทดลอง
เกี่ยวกับ โฟโตอิเล็กตริก การตรวจจับอนุภาค ประจุไฟฟูา
เสปกตรัมของอะตอม เซลล๑สุริยะ
244421 เทคโนโลยีพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Technology
มนุ ษ ย๑ กั บ การใช๎ พ ลั ง งาน สถานภาพใน
ปั จ จุ บั น และในอนาคตของแหลํ ง พลั ง งาน แนวทางและ
นโยบายในการประหยั ด พลั ง งาน การนํ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย๑ไปใช๎ประโยชน๑ การผลิตกระแสไฟฟูา พลังงาน
น้ํ า พลั ง งานจากลม พลั ง งานจากความร๎ อ นใต๎ พิ ภ พ
พลังงานจากภาคเกษตร พลังงานนิวเคลียร๑ พลังงานในแงํ
เศรษฐศาสตร๑
244441 เครื่องมือวัดและระบบเฝูาตรวจวัดด๎วย
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Instrumentation and Data Acquisition
System
หลั กการวั ดทางฟิสิ ก ส๑ อุ ป กรณ๑ และเทคนิ ค
การวัด ระบบเครื่องวัดทางฟิสิกส๑ เทคนิคการเชื่อมโยงกับ
ระบบข๎ อ มู ล วงจรและโปรแกรมควบคุ ม การเชื่ อ มตํ อ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร๑ ก า ร แ ป ล ง ป ริ ม า ณ ท า ง ฟิ สิ ก ส๑ เ ป็ น
สัญ ญาณไฟฟู า การแปลงสัญ ญาณอนาลอกเป็ น ดิจิ ทั ล
การสอบเทียบมาตรฐาน
244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการโปรแกรม
3(2-2-5)
Microcontroller and Programming
พื้ น ฐ า น ข อ ง ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร๑
สถาปั ตยกรรมฮาร๑ ดแวร๑ ชุ ดคํ าสั่ ง การเชื่ อมตํ อกั บวงจร
ภายนอก การโปรแกรมด๎วยภาษาระดับสูงและการประยุกต๑
244451 ชีวฟิสิกส์
3(3-0-6)
Biophysics
โครงสร๎ างและการทํางานของระบบชีว ภาพ
กลศาสตร๑เชิงชีวภาพ วัสดุเชิงชีวภาพ ชีวฟิสิกส๑ของเซลล๑
ชีวฟิสิกส๑เชิงโมเลกุล ชีวฟิสิกส๑เชิงสรีรวิทยา เทคนิคทางชีว
ฟิสิกส๑ อุปกรณ๑ทางชีวฟิสิกส๑

244452

นาโนเทคโนโลยีเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Nanotechnology
ความรู๎ เ บื้ องต๎ นฟิ สิ ก ส๑ข องของแข็ ง ทางด๎ า น
โครงสร๎างและแถบพลังงาน การสังเคราะห๑วัสดุนาโน การ
วั ด โครงสร๎ า งด๎ ว ยกล๎ อ งจุ ล ทรรศน๑ อิ เ ล็ ก ตรอน สมบั ติ
เฉพาะและโครงสร๎างของวัส ดุนาโน 0 มิติ, 1 มิติ และ 2
มิติและการประยุกต๑
244461 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนาและสารตัวนายวดยิ่ง
3(3-0-6)
Semiconductor and Superconductor
Physics
ชนิ ด โครงสร๎ า งพั น ธะ โครงสร๎ า งผลึ ก และ
โครงสร๎า งแถบพลั งงานของสารกึ่ งตั วนํ า ทฤษฎี รอยตํ อ
พี-เอ็น และรอยตํอโลหะสารกึ่งตัวนํา การนําไฟฟูาในสาร
กึ่ ง ตั ว นํ า การวั ด สมบั ติ ท างฟิ สิ ก ส๑ ใ นส ารกึ่ ง ตั ว นํ า
โครงสร๎ า งการทํ า งานและการสร๎ า งสิ่ ง ประดิ ษ ฐ๑ ส ารกึ่ ง
ตั ว นํ า ชนิ ด ตํ า งๆ สมบั ติ ท างกายภาพของตั ว นํ า ยวดยิ่ ง
ปรากฏการณ๑สภาพนํายวดยิ่งวิกฤติ ตัวนํายวดยิ่งแบบหนึ่ง
และแบบสอง ทฤษฎี บี ซี เอส ทฤษฎีกิ น ซ๑ เบิ ร๑ ก -ลัน เดา
ปรากฏการณ๑ทัลเนลลิ่ง ตัวนํายวดยิ่งอุณหภูมิสูงและการ
ประยุกต๑ใช๎ตัวนํายวดยิ่ง
244471 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
Astrophysics
การเคลื่อนที่ของโลก การประยุกต๑กลศาสตร๑
ท๎องฟูา ระบบโลก-ดวงจันทร๑ การแผํรังสีแมํเหล็กไฟฟูา
และสสาร แมกนิจูดและสีของดาว ระบบดาวคูํ อุณหภูมิ
และสเปกตรัมของดาว การเคลื่อนที่ของดาว พลศาสตร๑
ของดาราจักร องค๑ประกอบของเอกภพ วิวัฒนาการของ
เอกภพ
244481 การสอนฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
Physics Teaching I
ประวัติของวิชาฟิสิกส๑ศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู๎
ลั ก ษณะการจั ด เรี ย นการสอนฟิ สิ ก ส๑ การสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู๎ การสอนแบบคูํหู การสอนแบบปฎิสัมพันธ๑
เชิ ง สาธิ ต การสอนแบบเวลาเดี ยวกั น การผลิ ต สื่ อ การ
เขียนแผนการสอน เครื่องมือประเมินผลทางฟิสิกส๑ศึกษา
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244482

การสอนฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
Physics Teaching II
งานวิ จั ย ทางด๎ า นฟิ ก สิ ก ส๑ ศึ ก ษาในปั จ จุ บั น
การผลิตสื่อการสอนทางฟิสิกส๑และการตรวจสอบคุณภาพ
สื่อการสอน การสอนวิชาฟิสิกส๑ในชั้นเรียนระดับเล็กและ
การฝึกสอนในสถานการณ๑สมมติ
244491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อสักถามในประเด็นทางด๎านฟิสิกส๑
244492 โครงงานฟิสิกส์
2(0-6-3)
Project in Physics
โครงงานทางฟิ สิกส๑ ด๎า นทดลอง หรือ ด๎า น
ทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ๑ การบันทีกและวิเคราะห๑ผล การ
เขียนรายงานวิชาการและการนําเสนอ
244493 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปรายในหัวข๎อ
ทางด๎านฟิสิกส๑
244494 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ ฟิ สิ ก ส๑ ใ น ส ถ า น
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
244495 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ยวข๎ อ งกั บฟิ สิ ก ส๑ ในฐานะพนั ก งาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
244496 หัวข๎อคัดสรรทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Selected Topic in Physics
การบรรยาย อภิ ป ราย และการนํ า เสนอ
หัว ข๎อ ที่นํ า สนใจในปั จจุ บั นทางฟิ สิก ส๑ ด๎ านทดลอง หรื อ
ด๎านทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ๑

245105

ฟิสิกส์ทางการแพทย์
2(2-0-4)
Medical Physics(ซ้ากับ 244105)
ทฤษฏี ฟิ สิ ก ส๑ ท่ี สั ม พั น ธ๑ กั บ โครงสร๎ า งและ
หน๎าที่ของรํางกายมนุษย๑ สมดุลของแรง กําลังบิด ความ
ยืด หยุํ น ของสาร การหมุน ความเฉื่ อ ยด๎า นการหมุ น โม
เมนตัมเชิงมุม กลศาสตร๑ของไหล การลอยตัว ความหนืด
การไหลวนของกระแสเลือด ความตึงผิว แคพิลารีออสโม
ซิส การขยายตัว ของปอด การเกิดความร๎อ นในรํางกาย
กล๎ามเนื้อ เสียง และการตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส๑
กัมมันตภาพรังสี
246101 วัสดุศาสตร์เบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introductory Materials Science
คํ า นิ ย ามของวั ส ดุ ศ าสตร๑ ความสํ า คั ญ ของ
การพั ฒ นาวั ส ดุ ประเภทของวั ส ดุ สมบั ติ ข องวั ส ดุ
เทคโนโลยีวัสดุ วัสดุในชีวิตประจําวัน วัสดุยุคใหมํและการ
ประยุกต๑
246201 เคมีของวัสดุ
3(3-0-6)
Chemistry of Materials
โครงส ร๎ า ง พั น ธะเคมี ไฮบริ ด ได เซชั น
ปร า ก ฏก า ร ณ๑ ตํ า ง ๆ แ ล ะป ฏิ กิ ริ ย า อ ยํ า ง งํ าย ข อ ง
สารประกอบอินทรีย๑และอนินทรีย๑ การจําแนกหมูํฟังก๑ชัน
และการอํ า นชื่ อ สารประกอบอิ น ทรี ย๑ ป ระเภทตํ า งๆ เร
โซแนนซ๑ ทอโทเมอริซึม ไอเซเมอร๑ สเตอริโอเคมี อิทธิพล
ของการกํ า บั ง ประจุ ใ นอะตอม ปฏิ กิ ริ ย ากรด -เบส
สารประกอบโคออดิเนชัน และสารประกอบโลหะอินทรีย๑
246202 โครงสร๎างและความบกพรํองของวัสดุ3(3-0-6)
Structure and Imperfection of Materials
โครงสร๎ า งผลึ ก แลตทิ ซ และระบบผลึ ก
ระนาบผลึก กฎของแบรกก๑ ความบกพรํองในของแข็ง การ
ตรวจสอบความบกพรํ อ ง ผลของความบกพรํ อ งที่ มี ตํ อ
สมบัติของวัสดุ
246221 โลหะและกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
Metals and Metal Processing
กระบวนการผลิ ตโลหะและโลหะผสม การ
หลํ อ ขึ้ น รู ป การขึ้ น รู ป ทางกล การเชื่ อ มและการตํ อ
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กระบวนการอบชุบทางความร๎อน การเคลือบและการทํา
ผิวสําเร็จ
246231 เซรามิกส์และกระบวนการผลิต 3(3-0-6)
Ceramics and Ceramic Processing
พันธะเคมีใ นวั สดุ เซรามิ กส๑ โครงสร๎า ง และ
คุณสมบัติของเซรามิกส๑ การผลิตวัตถุดิบของอุตสาหกรรม
เซรามิ ก ส๑ การอบผนึ ก ส ารประกอบอนิ น ทรี ย๑ ใ น
อุตสาหกรรมเซรามิกส๑ ตัวเติม การจัดเรียงตัวของอนุภาค
สารแขวนลอย การบด การขึ้น รู ป ชิ้ น งานทางเซรามิ ก ส๑
กระบวนการหลังขึ้นรูป
246241 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต 3(3-0-6)
Polymers and Polymer Processing
ความรู๎ พื้ น ฐานทางเคมี ข องพอลิ เ มอร๑ การ
จําแนกประเภทและการเรียกชื่อ การสังเคราะห๑พอลิเมอร๑
สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร๑ เทคนิคการวิเคราะห๑และการ
หามวลโมเลกุ ล ลั ก ษณะเฉพาะทางความร๎ อ นและการ
ทดสอบ สมบั ติการละลายของพอลิเมอร๑ พฤติกรรมการ
หลอมไหล การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการขึ้นรูปทางพอลิ
เมอร๑ และการตกแตํงชิน้ งานสําเร็จ
246251 ความปลอดภัยในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Processing Safety
หลักปฏิบัติและความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย การปูองกันอันตรายในกระบวนการผลิต ความ
เสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากวัตถุเคมีและกระบวนการใน
การผลิต การจั ด การระบบเพื่อ ปู อ งกั น และแก๎ ไขปั ญ หา
การประเมินความเสี่ยงและอันตราย
246252 อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Fundamental Chemical Industry
การผลิตกรดอินทรีย๑และกรดอนินทรีย๑ แอล
คาไลน๑ เกลือแกง เยื่อกระดาษและกระดาษ เม็ดสีและสี
ปูนซีเมนต๑ สบูํและสารซักฟอก การปรับสภาพน้ําและการ
บําบัดน้ําเสีย

246261

ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุ
1(0-3-2)
Chemical Industry and Materials
Technology Laboratory
การทํ า แมํ พิ ม พ๑ ปู น ปาสเตอร๑ การขึ้ น รู ป
ผลิตภัณฑ๑เซรามิกส๑ การหลํอโลหะและกระบวนการทาง
ความร๎อนของโลหะ โครงสร๎างจุลภาคของโลหะ การขึ้นรูป
ทางความร๎ อ นของผลิ ต ภั ณ ฑ๑ พ ลาสติ ก การสั ง เคราะห๑
ฟองน้ําพอลิไวนิลแอลกอฮอล๑ การขึ้นรูปฟิล๑ม เยื่อและเยื่อ
กระดาษ สบูํแ ละสารซัก ฟอก การผลิ ตโซเดี ยมไฮดรอก
ไซด๑
246301 อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส 3(3-0-6)
Thermodynamics and Phase
Transformation
กฎทางอุณ หพลศาสตร๑ แผนภาพวัฏภาคใน
ระบบองค๑ประกอบเดียว แผนภาพวัฏภาคแบบไบนารีและ
เทอนารี การแพรํ ใ นวั ส ดุ จลนศาสตร๑ ข องการเกิ ด
นิวเคลียสและปฏิกิริยา การจําแนกปริมาณของโครงสร๎าง
จุ ล ภาคและการแปลงวั ฏ ภาคในวั ส ดุ การเกิ ด ผลึ ก
พัฒนาการของโครงสร๎างจุลภาค
246302 สมบัติทางกลและความร๎อนของวัสดุ3(2-3-6)
Mechanical and Thermal Properties of
Materials
พฤติ ก รรมเ ชิ ง ก ล ของ วั ส ดุ ส มบั ติ ท า ง
อิลาสติก แอนอิ ลาสติก และวิส โคอิลาสติกของของแข็ ง
กลไกความแข็งแรงทางกลและการแตกหัก ความสัมพันธ๑
ของความเค๎นและความเครียด สมบัติทางความร๎อน ความ
เค๎นเนื่องจากความร๎อน การวัดสมบัติทางกลเชิงความร๎อน
246303 สมบัติทางไฟฟูา แสง และแมํเหล็ก
ของวัสดุ
3(2-3-6)
Electrical Optical and Magnetic
Properties of Materials
กฎของโอห๑ ม การนํ า ไฟฟู า โครงสร๎ า ง
อิเล็กทรอนิกส๑ของวัสดุ ทฤษฎีระดับพลังงานของของแข็ง
ฟิสิกส๑ของสารกึ่งตัวนํา สภาพการนํายวดยิ่ง ไดอิเล็กทริก
การแผํรัง สีคลื่น แมํเ หล็กไฟฟูา สมบั ติทางแมํเ หล็ก วัส ดุ
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แมํเหล็กแบบอํอน วัสดุแมํเหล็กแบบแข็ง และการวัดสมบัติ
ทางไฟฟูา แสง และแมํเหล็ก
246304 เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ 1
3(2-3-6)
Instrumentation and Characterization
for Materials I
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ สํ ว นประกอบของ
เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการเตรียมตัวอยํางเพื่อใช๎ในการ
วิ เ คราะห๑ ด๎ ว ยกล๎ อ งจุ ล ทรรศน๑ เ ชิ ง แสง การวิ เ คราะห๑
องค๑ประกอบทางเคมีโดยใช๎เทคนิคเอ็กซ๑เรย๑สเปกโตรสโกปี
และเอ็กซ๑เรย๑ฟลูออเรสเซนต๑ กล๎องจุลทรรศน๑อิเล็กตรอน
การวิ เ คราะห๑ เ ชิ ง ความร๎ อ น การวิ เ คราะห๑ ข นาดอนุ ภ าค
และการทดสอบสมบัติเชิงกลด๎วยวิธีมาตรฐาน
246305 ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม
3(2-3-6)
Quality and Environmental
Management Systems
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9000 และระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม ISO 14000
ข๎ อ กํ า หนด ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานเข๎ า สูํ ร ะบบบริ ห าร
คุณภาพ การจัดทําเอกสาร ทําแผนงาน และการทบทวน
เอกสารในระบบการบริหาร นโยบายการดําเนินงาน การ
ตรวจติดตาม ตรวจสอบ การประเมิน การขอรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ และการรักษาระบบ
246306 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต๎น
3(2-3-6)
Introduction to Electronics
ห ลั ก ก า ร เ บื้ อ ง ต๎ น ข อ ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส๑
วงจรไฟฟูากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรขยายกระแส
และแรงดั น วงจรกรองสั ญ ญาณ วงจรกรองความถี่
ไมโครคอนโทรลเลอร๑ และโครงงานขนาดเล็ก
246311 วัสดุประกอบ
3(2-3-6)
Composite Materials
บทนํ า เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ป ระกอบ การจํ า แนก
ประ เภ ท องค๑ ปร ะก อบ มู ล ฐ าน ขอ งวั ส ดุ ป ระ กอ บ
คุณลักษณะและสมบัติขององค๑ประกอบของวัสดุประกอบ

วัสดุประกอบฐานโลหะ พอลิเมอร๑ และเซรามิกส๑ และการ
ประยุกต๑ใช๎งาน
246312 นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ 3(3-0-6)
Nanotechnology and Nanomaterials
บทนําเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ
โครงส ร๎ า ง ของนาโน วั ส ดุ แ บบ 0-1-2 มิ ติ การห า
ลักษณะเฉพาะและสมบัติของนาโนวัสดุ การสังเคราะห๑นา
โนวัสดุ การประยุกต๑ใช๎งานนาโนวัสดุ
246313 การสึกหรอ
3(3-0-6)
Wear
ปั ญ หาจากการสึ ก หรอ ไตรโบโลยี เ บื้ อ งต๎ น
ชนิด ของการสึ กหรอ กลไกการสึก หรอ การสึกหรอของ
วัสดุ การทดสอบการสึกหรอ เทคนิคการปูองกันการสึก
หรอ
246321 โลหกรรมกายภาพ
3(3-0-6)
Physical Metallurgy
โครงสร๎างจุลภาคของโลหะและการเกิดผลึก
ข๎อบกพรํองในโครงสร๎างผลึก ดิสโลเคชันและการเปลี่ยน
รูปอยํางถาวร การเกิดนิวเคลียสและการแข็งตัว แผนภาพ
สมดุลของเฟส การเปลี่ยนเฟส ปฏิกิริยาสถานะของแข็ ง
การอบชุบความร๎อน กลไกการเพิ่มความแข็งแรง
246322 การสกัดโลหะและการทาให๎
บริสุทธิ์
3(2-3-6)
Metals Extraction and Refining
โลหกรรมและสิ น แรํ การแตํ ง แรํ อุ ณ หพล
ศาสตร๑ ใ นโลหกรรม แผนภาพริ ช าร๑ ด สั น -เอลลิ ง แฮม
แผนภาพอาณาเขตในโลหกรรม จลนพลศาสตร๑ ข อง
ปฏิ กิ ริย าเคมี ใ นการเปลี่ ย นสิ น แรํ เ ป็ น โลหะ เชื้ อ เพลิ ง ใน
โลหกรรม กากถลุง กระบวนการแยกโลหะด๎วยความร๎อน
กระบวนการแยกโลหะด๎วยน้ํา กระบวนการแยกโลหะด๎วย
ไฟฟูา
246331 เทคโนโลยีซีเมนต์
3(3-0-6)
Cement Technology
บทนําเทคโนโลยีซีเมนต๑ ประเภทของซีเมนต๑
วัตถุดิบและการผลิตซีเมนต๑ปอร๑ตแลนด๑ องค๑ประกอบเคมี
ของซีเมนต๑ ผลกระทบของสัดสํวนองค๑ประกอบตํอสมบัติ
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ของซีเมนต๑ สมบัติทางกายภาพของซีเมนต๑ ตัวเติมตําง ๆ
คอนกรีตและคอนกรีตชนิดพิเศษ
246332 เซรามิกส์ไฟฟูา
3(2-3-6)
Electroceramics
องค๑ประกอบของวิทยาศาสตร๑สถานะของแข็ง
กระบวนการผลิตเซรามิกส๑ตัวนํา ไดอิเล็กทริกและฉนวน
เซรามิกส๑เพียโซอิเล็กทริก เซรามิกส๑ไพโรอิเล็กทริก เซรา
มิกส๑อิเล็กโตรออฟติก และเซรามิกส๑แมํเหล็ ก และการวัด
สมบัติของเซรามิกส๑ไฟฟูา
246341 การนาพอลิเมอร์กลับมาใช๎ใหมํ 3(2-3-6)
Polymer Recycling
เทคนิ ค การเลื อ กและการคั ด แยกประเภท
การลดขนาดผลิตภัณฑ๑พลาสติกเพื่อการแปรใช๎ใหมํ การ
หลอมแยกวัสดุปนเปื้อนในพอลิเมอร๑ กระบวนการแปรใช๎
ใหมํสําหรับพลาสติกชนิดตําง ๆ กระบวนการแปรใช๎ใหมํ
เพื่อให๎ได๎เป็นวัตถุดิบในการผลิต การเผาเพื่อให๎ได๎พลังงาน
246342 พอลิเมอร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
Bio-polymers
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพอลิเมอร๑ชีวภาพ
พอลิ เ มอร๑ จ ากธรรมชาติ แ ละอนุ พั น ธ๑ ข องพอลิ เ มอร๑
เหลํ า นั้ น โครงสร๎ า ง ประโยชน๑ และการนํ า ไปใช๎ แหลํ ง
วัตถุดิบที่สร๎างขึ้นใหมํได๎และการเตรียมพอลิเมอร๑ชีวภาพ
จากวั ต ถุ ดิ บ ธรรมชาติ วิ ธี ก ารยํ อ ยสลายของพอลิ เ มอร๑
ชีวภาพ
246351 ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี
3(3-0-6)
Chemical Stoichiometry
สมดุ ล มวลของระบบที่ ไ มํ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี
และระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลความร๎อนของระบบที่
ไมํเกิดปฏิกิริยาเคมีและระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี การเผา
ไหม๎ สมดุลมวลและพลังงานกับปัญหาทางอุตสาหกรรม
246352 เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมีใน
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Chemical Kinetics and Chemical
Industrial Reactor
พื้ น ฐานทางทฤษฎี ข องจลนพลศาสตร๑ เ คมี
การวิเคราะห๑การเกิดปฏิกิริยาที่ซับซ๎อนของเครือขําย การ

ออกแบบเครื่องปฏิกรณ๑อุณหภูมิคงเหมาะ การเลือกและ
การเพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพ อุ ณ หภู มิ แ ละผลกระทบพลั ง งาน
การดูดซับและการเรํงปฏิกิริยา และปรากฏการณ๑การถําย
โอนมวลในปฏิกิริยา
246401 เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ 2
3(2-3-6)
Instrumentation and Characterization
for Materials II
การหาความหนาแนํน การหาน้ําหนักโมเลกุล
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการวิเคราะห๑ด๎วยอัลตร๎าไวโอเล็ต วิ สิ เ บิ ล สเปกโทรสโกปี เทคนิ ค การวั ด การเรื อ งแสง
อิ น ฟราเรดและอะตอมมิ ก แอบซอฟชั น สเปกโทรสโกปี
เครื่ อ งมื อ ทางโครมาโทรกราฟี นิ ว เคลี ย ร๑ แ มกเนติ ก เร
โซแนนซ๑ และแมสสเปกโทรมิเตอร๑
246402 หัวข๎อคัดสรรในอุตสาหกรรมเคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุ
3(3-0-6)
Selected Topics in Chemical Industry
and Materials Technology
ความก๎ า วหน๎ า เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย ทางด๎ า น
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ และหัวข๎อพิเศษที่มี
ผลกระทบกั บ สถานการณ๑ ท างอุ ต สาหกรรมเคมี แ ละ
เทคโนโลยีวัสดุ การเตรียมความพร๎อมให๎กับผู๎เรียนสูํการ
ทําวิจัยและการทํางาน
246403 การประยุกต์ใช๎งานของวัสดุ 3(3-0-6)
Materials Applications
การประยุ กต๑ ใ ช๎ ง านของวั ส ดุ ท างการแพทย๑
ทั น ตกรรม การทหาร งานโครงสร๎ า ง เกษตรกรรม
สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีการกีฬา และ
การประยุกต๑ใช๎วัสดุสมัยใหมํ
246411 วัสดุทางการแพทย์
3(3-0-6)
Medical Materials
ประวั ติ ก ารพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ชี ว ภาพ
ผลกระทบและสมบัติท่ีจําเป็นในการใช๎งานกับเนื้อเยื่อของ
สิ่งมีชีวิต ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการตอบสนอง
ตํอการทํางานของอวัยวะของสิ่งมีชีวิตตํอวัสดุชีวภาพ การ
ทํางานเชื่อมประสานระหวํางวัสดุชีวภาพกับเนื้อเยื่อ การ
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ประยุกต๑ใช๎เนือ้ เยื่อสังเคราะห๑ อุปกรณ๑การปลูกถํายอวัยวะ
เทียมในระบบตําง ๆ ของรํางกายของสิ่งมีชีวิต
246412 เทคโนโลยีฟิล์มบาง
3(3-0-6)
Thin Film Technology
หลั ก การของกระบวนการไอเคลื อ บและ
กระบวนการผลิตฟิล๑มบาง เทคโนโลยีสุญญากาศ การเกิด
ฟิล๑มบางแบบตําง ๆ ลักษณะเฉพาะและสมบัติตําง ๆ ของ
ฟิล๑มบาง และการประยุกต๑ใช๎งาน
246413 เทคโนโลยีอนุภาคผง
3(3-0-6)
Particulate Powder Technology
การจํา แนกวัส ดุอนุภ าค คุณ ลักษณะเฉพาะ
ของวั ส ดุ อ นุ ภ าคและมาตรฐาน การผลิ ต วั ส ดุ อ นุ ภ าค
สมบั ติ ข องวั ส ดุ อ นุ ภ าค การขึ้ น รู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ จ ากวั ส ดุ
อนุภาค การเผาผนึก กรรมวิธีหลังการเผาผนึก สมบั ติ
ทางกายภาพของผลิตภัณฑ๑ และการประยุกต๑ใช๎
246421 การกัดกรํอนและการควบคุม
การกัดกรํอน
3(3-0-6)
Corrosion and Corrosion Control
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร กั ด ก รํ อ น
เทอร๑ โมไดนามิกส๑ และจลนพลศาสตร๑ ข องการกั ด กรํ อ น
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลตํ อ การกั ด กรํ อ น รู ป แบบการกั ด กรํ อ น
ตัวอยํางการกัดกรํอนในโลหะและโลหะผสม การทดสอบ
และหาอัตราการกัดกรํอน การปูองกันการกัดกรํอน การ
เกิดพาสิเวชั่น ออกชิเดชั่นของโลหะและโลหะผสม
246431 เทคโนโลยีแก๎วและอินาเมล 3(3-0-6)
Glass and Enamel Technology
ประวัติศาสตร๑อุตสาหกรรมแก๎วและอินาเมล
กลุํมแก๎วที่นําสนใจ หลักการกํอตั วของแก๎ว พื้นฐานการ
ผลิตแก๎ว อนินทรีย๑และอินาเมล องค๑ประกอบของแก๎วและ
โครงสร๎างแก๎ว สมบัติตําง ๆ ของแก๎ว
246432 วัสดุทนไฟ
3(3-0-6)
Refractory Materials
การจําแนกประเภทของวัสดุทนไฟ คุณสมบัติ
ของวัสดุทนไฟ การแตกหักและการกัดกรํอนของวัสดุทน
ไฟ การออกแบบและการประยุกต๑ใช๎งานของอิฐทนไฟ ปูน
ทนไฟ คอนกรีตทนไฟ ผงยิง ผงตํา อิฐอลูมินา-ซิลิกา วัสดุ

ทนไฟแมกนี เซีย วั สดุท นไฟโดโลมา วัส ดุทนไฟคาร๑ บอน
และการทดสอบวัสดุทนไฟ
246441 ยางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง 3(3-0-6)
Rubber and Rubber Technology
สมบั ติ และชนิ ด ของยาง โครงสร๎ า ง สมบั ติ
ทั่วไป การผสมสารเคมี การใช๎งานของยางธรรมชาติและ
ยางสังเคราะห๑ การเลือกใช๎ยาง ความทนตํอสารเคมี ยาง
เทอร๑โมพลาสติก เทคโนโลยีการผสมยาง การขึ้นรูปและ
การคงรูปยาง สมบัติท่เี กี่ยวข๎องกับการใช๎งานของยางคอม
พาวด๑และยางคงรูป การทดสอบของยาง ยางกับเศรษฐกิจ
ไทย
246451 อุตสาหกรรมสะอาด
3(3-0-6)
Clean Industry
บทนําของอุตสาหกรรมสะอาด ปฏิกิริยาเคมี
หรือวิธีการทางเคมีท่ีใช๎ตัวเรํงปฏิกิริยาและสารเคมีท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม กระบวนการทางอุตสาหกรรมในการ
ลดปัญหาด๎านมลพิษและขยะในโรงงาน พลังงานหรือวัสดุ
ทดแทนเพื่อลดปัญหามลพิษ การประหยัดพลังงานและลด
ต๎นทุนในการผลิต
246491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และตอบข๎อ
ซักถามในประเด็นทางด๎านหัวข๎อวิจัยในอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ
246492 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎าหรือการวิจัย การรวบรวมข๎อมูล
การวิ เ คราะห๑ การเขี ย นรายงาน การนํ า เสนอ และการ
อภิปรายในหัวข๎อทางด๎านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุ
246493 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุ ในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
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สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Cooperative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กร
ภาครัฐหรือเอกชน
247111
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน๑ของสถิติด๎าน
วิทยาศาสตร๑ชีว ภาพ การนําไปใช๎ใ นชีวิต ประจําวัน สถิ ติ
พรรณนา ความนําจะเป็น ตัวแปรสุํมและความนําจะเป็น
ของตัวแปรสุํม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณคํา
และการทดสอบสมมติฐาน การวิ เคราะห๑ความแปรปรวน
เบื้องต๎น การวิเคราะห๑การถดถอยและสหสัมพันธ๑เชิงเส๎น
การทดสอบด๎วยไคกําลังสอง การแปลผลและการนําเสนอ
สถิติ
247221 สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน๑ของสถิติ การ
นํ า สถิ ติ ไ ปใช๎ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ระเบี ย บวิ ธี ก ารทางสถิ ติ
หลักเบื้องต๎นของการสํารวจด๎วยตัวอยําง สถิติพรรณนา
ความนําจะเป็น ตัวแปรสุํมและความนําจะเป็นของตัวแปร
สุํ ม การแจกแจงของตั ว สถิ ติ การประมาณคํ า และการ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห๑ความแปรปรวนเบื้องต๎น
การวิ เ คราะห๑ ก ารถดถอยและสหสั ม พั น ธ๑ เ ชิ ง เส๎ น การ
ทดสอบด๎วยไคกําลังสอง สถิติไมํอิงพารามิเตอร๑ และการ
ใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห๑และแปลผล
247231 ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6)
Statistics Theory I
ทฤษฎี ค วามนํ า จะเป็ น ตั ว แปรสุํ ม ฟั ง ก๑ ชั น
ความนํ า จะเป็ น และฟั ง ก๑ ชั น ความนํ า จะเป็ น รํ ว ม คํ า
คาดหมาย โมเมนต๑และฟังก๑ชันกํอกําเนิดโมเมนต๑ของตัว
แปรสุํม แบบไมํ ตํอ เนื่อ งและตํ อเนื่ อ ง การแจกแจงความ
นํ า จะเป็ น ของตั ว แปรสุํ ม แบบไมํ ตํ อ เนื่ อ งและตํ อ เนื่ อ ง
ทฤษฎีบทเชบีเชฟ ทฤษฎีขีดจํากัดสํวนกลางและสถิติอันดับ

247241

สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน๑ของสถิติ
ทางด๎า นธุ รกิ จ การวิเ คราะห๑ข๎ อมู ลเบื้องต๎น ความนํ าจะ
เป็ น การประมาณคํ า และการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน การ
วิเคราะห๑ความแปรปรวน การทดสอบสถิติ ไคกํ าลัง สอง
สหสั ม พั น ธ๑ แ ละการถดถอยเชิ ง เส๎ น อยํ า งงํ า ย เลขดั ช นี
อนุก รมเวลาเบื้องต๎น การควบคุ มคุ ณภาพทางสถิติ และ
ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ
247321 สถิติไมํอิงพารามิเตอร์
3(2-2-5)
Nonparametric Statistics
แนวคิด ของสถิ ติไมํ อิง พารามิ เตอร๑ ประเภท
ของสถิติไมํอิงพารามิเตอร๑ การทดสอบไมํอิงพารามิเตอร๑
กรณีกลุํมตัว อยํางกลุํม เดียว กลุํม ตัวอยํางสองกลุํมหรื อ
มากกวําสองกลุํมที่สัมพันธ๑กัน กลุํมตัวอยํางสองกลุํมหรือ
มากกวําสองกลุํมที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ๑ และการ
ทดสอบสถิติไมํอิงพารามิเตอร๑ด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ และแปลผล
247322 การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
Regression Analysis
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห๑ ก าร
ถดถอย การวิเคราะห๑การถดถอยและสหสัมพันธ๑เชิงเส๎น
เชิงเดียวและเชิงเส๎นพหุคูณ ตัวแปรหุํน การเลือกตัวแบบ
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยไมํ
เชิ ง เส๎ น การวิ เ คราะห๑ ก ารถดถอยแบบอื่ น ๆ และการใช๎
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
247323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
3(2-2-5)
Multivariate Analysis
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ หลายตั ว แปร การ
แจกแจงแบบปรกติของหลายตัวแปร การอนุมานเวกเตอร๑
ของคํ า เฉลี่ ย สํ า หรั บ หลายตั ว แปร การวิ เ คราะห๑ ค วาม
แปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห๑สํวนประกอบมุข
สําคัญ การวิเคราะห๑ปัจจัย การวิเคราะห๑จําแนกประเภท
แบบ 2 กลุํม การประยุกต๑ใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
และหัวข๎ออื่นที่นําสนใจ
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247324

การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงกลุํม 3(2-2-5)
Categorical Data Analysis
ความรู๎เ บื้อ งต๎น เกี่ ยวกั บข๎ อมู ลเชิ งกลุํม การ
แจกแจงทวินามและการแจกแจงอเนกนามสํา หรับข๎อมูล
เชิงกลุํม ตารางการจร การอนุมานตารางการจร ตัวแบบ
เชิงเส๎นวางนัยทั่วไป ตัวแบบ โลจิท ตัวแบบการถดถอยโลจิ
สติก และตัวแบบล็อกลิเนียร๑ขั้นพืน้ ฐาน
247325 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัยและ
กระบวนการทํ า วิ จั ย การกํ า หนดปั ญ หาของการวิ จั ย
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง การสร๎ า ง
กรอบแนวคิ ด และออกแบบการวิ จั ย การเขี ย นข๎ อ เสนอ
โครงการวิ จั ย การสร๎ า งเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย การเก็ บ
รวบรวมข๎อมูล การประมวลผลและวิเคราะห๑ข๎อมูล การ
เขียนรายงานการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัย ตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสถิติ
247331 ทฤษฎีสถิติ 2
3(3-0-6)
Statistics Theory II
การประมาณคํ า แบบจุ ด ความไมํ เ อนเอี ย ง
ความต๎ อ งกั น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตั ว ประมาณไมํ เ อน
เอียงที่มีความแปรปรวนต่ําสุด สถิติพอเพียง ฟังก๑ชันความ
หนาแนํนในกลุํม เอกซ๑โพเนนเชียล การประมาณคําด๎วยวิธี
ความนําจะเป็นสูงสุดและวิธีของโมเมนต๑ การประมาณคํา
แบบชํวง การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ ทฤษฎีเนย๑แมน
เพียร๑สัน การทดสอบที่มีอํานาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน
การทดสอบด๎วยอัตราสํวนภาวะนําจะเป็น และการทดสอบ
ไคกําลังสอง
247341 สถิติสาหรับการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
Statistics for Quality Control
การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความนําจะเป็นที่
ใช๎ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม แผนการเลือก
ตั ว อยํ า ง ความสามารถของกระบวนการผลิ ต เพื่ อ การ
ยอมรั บ แผนการยอมรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ แผนการยอมรั บ
ผลิตภัณฑ๑ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่นๆ ที่นําสนใจ การ
ใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห๑และแปลผล

247342

การเสี่ยงและการประกันภัยเบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introduction to Risk and Insurance
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งภั ย และการ
จั ด การความเสี่ ย งภั ย ความรู๎ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การ
ประกันภัย หลักสําคัญของการประกันภัย เบี้ยประกัน และ
ปั จ จั ย ที่ ใ ช๎ ใ นการคํ า นวณเบี้ ย ประกั น หลั ก กฎหมายขั้ น
พื้นฐานของสัญญาประกันภัย ความรู๎เกี่ยวกับการประกัน
ชีวิตขั้นพื้นฐาน การเลือกและการจัดการประเภทของภัย
การประกันวินาศภัยตํางๆ
247343 การตัดสินใจทางสถิติ
3(2-2-5)
Decision Making
แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการแก๎ปัญหา
โครงสร๎ างของปั ญหาการตั ดสิ น ใจ การตัด สิ นใจภายใต๎
ความแนํนอนและความไมํแนํนอน การตัดสินใจโดยลําดับ
การตั ด สิน ใจแบบเบย๑ การวิ เคราะห๑ การตั ด สิน ใจโดยใช๎
อรรถประโยชน๑
247344 สถิติเพื่อการพยากรณ์
3(2-2-5)
Statistical Method for Forecasting
ความรู๎ ทั่ว ไปเกี่ย วกั บ การอนุ กรมเวลา การ
วิ เ คราะห๑ อ นุ ก รมเวลา วิ ธี ก ารแยกสํ ว นองค๑ ป ระกอบ
แนวโน๎ม วัฏจักร ฤดูกาล และสิ่งที่ผิดปกติ เทคนิคการปรับ
ให๎เรียบ อนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ๑ อนุกรมเวลาบอกซ๑
และเจนกินส๑ การเลื อกเทคนิคการพยากรณ๑ท่ีเหมาะสม
และ กรณีศึกษา
247352 ประชากรศาสตร์
3(2-2-5)
Demography
ค ว า ม รู๎ เ บื้ อ ง ต๎ น เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ ช า ก ร
แหลํงข๎อมูลทางประชากร โครงสร๎างและองค๑ประกอบของ
ประชากร เทคนิคการวิเคราะห๑ทางสถิติประชากรเกี่ ยวกับ
อัตราการเกิด การปุวย การตาย และการย๎ายถิ่นฐาน การ
คาดประมาณประชากรและภาพฉายประชากร ตารางชีพ
และการประยุกต๑
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การวางแผนการทดลอง 1
3(2-2-5)
Design of Experiments I
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ แผน การทดล อง
แผนการทดลองแบบสุํ ม สมบู ร ณ๑ แผนการทดลองแบบ
บล็ อ กสุํ ม แผนการทดลองแบบละติ น สแควร๑ แผนการ
ทดลองแบบแฟคทอเรี ย ล ข๎อ มู ล สู ญ หาย การวิ เ คราะห๑
ความแปรปรวนรํวม และการใช๎โปแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห๑และแปลผล
247362 การวางแผนการทดลอง 2
3(2-2-5)
Design of Experiments II
การจั ด บล็ อ กและคอนฟาวด๑ ดิ ง ในแผนการ
ทดลองแบบแฟคทอเรียล แผนการทดลองแบบแฟรคชัน
นอลแฟคทอเรียล การวางแผนการทดลองแบบซ๎อนในและ
แบบสปลิ ต พลอต และแผนการทดลองแบบบล็ อ กไมํ
สมบูร ณ๑และแผนการทดลองแบบแลททิ ซ การวิเคราะห๑
พื้นผิวตอบสนอง แผนการทดลองแบบอื่นๆ และการใช๎โป
แกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห๑และแปลผล
247371 การวิจัยดาเนินการ 1
3(2-2-5)
Operational research I
การวิจัยดําเนินการ กําหนดการเชิงเส๎นและ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร๑ของกําหนดการเชิงเส๎น การหาผล
เฉลยเชิงกราฟและวิธซี ิมเพล็กซ๑ ปัญหาภาวะคูํกันและการ
วิเคราะห๑ความไว ปัญหาการขนสํง ปัญหาการมอบหมาย
งาน การวิ เ คราะห๑ ขํ า ยงาน การวางแผนและควบคุ ม
โครงการโดยเพิ ร๑ต และซี พี เ อ็ ม โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ
แก๎ปัญหาทางการวิจัยดําเนินการ
247372 การวิจัยดาเนินการ 2
3(2-2-5)
Operational Research II
ทฤษฎี เ กมและทฤษฎี แ ถวคอย ตั ว แบบ
กําหนดการไมํเชิงเส๎น ทฤษฎีพัสดุคงคลัง กําหนดการแบบ
พลวัต การวิเคราะห๑การทดแทน และการบํารุงรักษา การ
จําลองแบบปัญหา การใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
247381 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5)
Statistical Package Program
การใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการ
วิเคราะห๑ขอ๎ มูล และการแปลผล

247382

การจาลอง
3(2-2-5)
Simulation
การจําลองแบบ การเปรียบเทียบการจําลอง
แบบกั บ เทคนิ ค อื่ น ๆ การออกแบบ และประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ก าร
จํา ลองทางธุ ร กิ จ หรื อ วิ ท ยาศาสตร๑ ด๎ว ยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ
ขบวนการสุํมขั้นต๎น ระเบียบวิธีการจําลอง และโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อแก๎ปัญหาการจําลองเชิงสถิติ
247451 เทคนิคการสุํมตัวอยําง
3(2-2-5)
Sampling Techniques
ขั้ น ตอนในการสํ า รวจด๎ ว ยตั ว อยํ า ง การสุํ ม
ตั ว อยํ า งแบบงํ า ย การสุํ ม ตั ว อยํ า งแบบแบํ ง ชั้ น การสุํ ม
ตัวอยํางแบบมีระบบ การสุํมตัวอยํางแบบกลุํมชั้นเดียวและ
หลายชั้ น การประมาณคํ า ยอดรวมและคํ า เฉลี่ ย โดยใช๎
อัตราสํวนและการถดถอย การประมาณคํา สัดสํว นและ
อั ต ราสํ ว น วิ ธี ก ารกํ า หนดขนาดตั ว อยํ า ง ความคลาด
เคลื่อนในการสํารวจด๎วยตัวอยําง
247491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมู ล การวิเคราะห๑
การนํ า เสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข๎ อ ซั ก ถามใน
ประเด็นทางด๎านสถิติ สถิติประยุกต๑ หรือสถิติสารสนเทศ
247492 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข๎อทางด๎านสถิติ สถิติประยุกต๑ หรือสถิติสารสนเทศ
247493 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะ ในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ สถิ ติ สถิ ติ ป ระยุ ก ต๑
คอมพิวเตอร๑ คณิตศาสตร๑ หรืองานที่เกี่ ยวข๎อง ในสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐ หรือเอกชน
247494 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะ ในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ สถิ ติ สถิ ติ ป ระยุ ก ต๑
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คอมพิวเตอร๑ คณิตศาสตร๑ หรืองานที่เกี่ยวข๎อง ในฐานะ
พนักงานฝึกหัด ในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐ หรือ
เอกชน
248101 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ความหมาย องค๑ประกอบที่มีอิทธิพลตํอการ
หลํอหลอมและการพัฒนาบุคลิกภาพ ในด๎านอัตมโนทัศน๑
การพูด การแตํงกาย การแสดงออก กิริยามารยาท และ
การวางตัวในสังคม การมีสํวนรํวมทําประโยชน๑เพื่อชุมชน
การมี ป ฏิสั มพั น ธ๑ร ะหวํ างบุ คคล การเป็น ผู๎ นํา และผู๎ต าม
เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและ การปรั บ ตั ว อยํ า งมี
ประสิทธิภาพ
248111
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
3(3-0-6)
General Aspects of Physical Education
and Sports Science
ความหมาย หลักการ ขอบขําย วิวัฒนาการ
คว า ม รู๎ พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า แ น ว คิ ด ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ
วิทยาศาสตร๑กับการกีฬาและพลศึกษา การประยุกต๑ใช๎ใน
ปัจจุบันและแนวโน๎มในอนาคต ศึกษาองค๑กรที่ปฏิบัติงาน
ด๎านวิทยาศาสตร๑การกีฬาทั้งในประเทศและตํางประเทศ
กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิทยาศาสตร๑การกีฬาและ
พลศึกษา
248131 การจัดการแขํงขันกีฬา
3(2-2-5)
Organizing of Sport Competition
ธรรมชาติ ข องกี ฬ าแตํ ล ะชนิ ด ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานจัด การแขํงขันและการตัดสินกี ฬา การบันทึ ก
และรายงานผล รูปแบบ วิธีการตัดสินและจัดการแขํงขัน
แบบตํา งๆ ในกีฬาแตํ ละชนิ ด การจัดการแขํงขัน แบบมี ท
การจัดการแขํงขันแบบแพ๎คัดออก การจัดการแขํงขันแบบ
พบกันหมด การจัดการแขํงขันแบบผสม และการจัดการ
แขํงขันแบบท๎าชิง

248132

การจัดการทางพลศึกษาและการกีฬา
3(2-2-5)
Physical Education and Sports
Management
ทฤษฎี ปรั ช ญา และแนวคิ ด ในการจั ด การ
หลั ก การจั ด การ การตลาดและสิ ท ธิ ป ระโยชน๑ การ
ประชาสัมพัน ธ๑ การจัดโครงการ การพัฒนาองค๑ กรกีฬ า
และวิธจี ัดการทางพลศึกษา
248160 หลักการฝึกและสอนยิมนาสติก 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Gymnastic
การสอน การฝึก หัด ทั กษะ ความปลอดภั ย
และการปูองกันอาการบาดเจ็บเบื้องต๎นของกีฬายิมนาสติก
สมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง และการพั ฒ นาทั ก ษะ
สมรรถนะ
248162 หลักการฝึกและสอนกิจกรรมเข๎าจังหวะ
และแอโรบิค
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Rhythmic Activities and Aerobic Dance
การสอน การฝึก หัด ทั กษะ ความปลอดภั ย
และการปูองกันอาการบาดเจ็บเบื้องต๎นของกีฬากิจกรรม
เข๎ า จั ง หวะและแอโรบิ ค โดยหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร๑
สมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง และการพั ฒ นาทั ก ษะ
สมรรถนะ
248163 หลักการฝึกและสอนกระบี่กระบอง 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Krabi Krabong
การสอนและฝึกหัด กีฬากระบี่กระบอง โดย
หลักการทางวิทยาศาสตร๑ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข๎อง
และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
248164 หลักการฝึกและสอนแบดมินตัน 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Badminton
การสอน การฝึก หัด ทั กษะ ความปลอดภั ย
แล ะการปู อ งกั น อาการบาดเจ็ บ เบื้ อ งต๎ น ของกี ฬ า
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แบดมินตัน โดยหลักการทางวิทยาศาสตร๑ สมรรถภาพทาง
กายที่เกี่ยวข๎อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
248165 หลักการฝึกและสอนเทนนิส 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Tennis
ประวัติและความรู๎พื้นฐานการฝึกกีฬาเทนนิส
การเตรียมพร๎อมในการตี การตีลูกบอลด๎วยหน๎ามือและ
หลังมือ การตีลูกวอลเลย๑ การตบลูกบอล การเสิร๑ฟ การ
แขํ ง ขั น ประเภทเดี่ ย วและประเภทคูํ กติ ก าการแขํ ง ขั น
เทนนิส มารยาทในการชมและเลํนเทนนิส
248166 หลักการฝึกและสอนเทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Table Tennis
หลั ก การฝึ ก และสอนเทเบิ ล เทนนิ ส ประวั ติ
ความสําคัญ กฎกติกามารยาทสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส
การเสริ ม สร๎ า งสมรรถภาพทางกาย และการฝึ ก ทั ก ษะ
เบื้องต๎น สําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส การจับไม๎เทเบิลเทนนิส
ทักษะการเดาะลูก ทักษะการยืน และการวางเท๎าในการตี
ลูก การตีโต๎ การตบลูก การตัดลูก การบล็อกลูก การโยน
ลูก การเสริฟลูก
248167 หลักการฝึกและสอนมวยไทยและมวย
สากล
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Muay Thai and Boxing
การสอนและฝึ ก หั ด กี ฬ ามวยไทยและมวย
สากล โดยหลักการทางวิทยาศาสตร๑ สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข๎อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
248168 หลักการฝึกและสอนกอล์ฟ 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Golf
การสอนและฝึกหัด กีฬากอล๑ฟ โดยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร๑ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ย วข๎อง และการ
พัฒนาทักษะสมรรถนะ
248169 หลักการฝึกและสอนตะกร๎อ 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Takraw
ห ลั ก ก า ร ฝึ ก แ ล ะ ส อ น ต ะ ก ร๎ อ ป ร ะ วั ติ
ความสํ าคั ญ กฎกติก ามารยาทสํ าหรับกี ฬาตะกร๎ อ การ

เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะข๎างเท๎าด๎าน
ใน หลังเท๎า ลูกเขํา ลูกศีรษะ การฝึกเลํน 2 คน การฝึกเลํน
3 คน การเลํนเป็นทีม การแขํงขันตะกร๎อ
248171 การกีฬาเพื่อพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Sport for Community Development
การวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรม
กี ฬ าและการออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ ใช๎ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชน
สั ง คม การอาสาพั ฒ นาชุ ม ชน การวั ด สมรรถภาพเพื่ อ
สุขภาพ การออกโปรแกรมการออกกํ าลัง กายเพื่อ คนใน
ชุมชน
248181 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Activities
สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพ การใช๎กิจกรรมการออกกําลังกาย
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนัน ทนาการ การออกคําย เพื่อการ
สํง เสริ มสุ ข ภาพ หลั กโภชนาการเบื้ อ งต๎ น ในการควบคุ ม
น้ํ า หนั ก การเสริ ม สมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
สุขภาพ
248182 วิถสี ุขภาพ
3(2-2-5)
Way of Health
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการ
สํงเสริมสุขภาพ การเคลื่อนไหวรํางกายที่ถูกต๎อง สุขภาพ
ผู๎บริโภค การปูองกันโรคและปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพ การ
ดูแลและปูองกันอาการบาดเจ็บเบื้องต๎น และกิจกรรมการ
สํงเสริมสุขภาพ
248185 ยาและสิ่งเสพติด
3(3-0-6)
Drugs and Narcotic
ยาและสารเคมี ใ นสิ่ ง เสพติ ด ชนิ ด ตํ า งๆ
ประโยชน๑ทางการแพทย๑แ ละโทษของยาและสารเสพติ ด
การฟื้ นฟูสุ ขภาพ การปูองกัน การควบคุ ม ยาเสพติดให๎
โทษในสถานศึกษา
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248186

การบริ ห ารพลศึ ก ษาและโปรแกรมพล
ศึกษา
3(3-0-6)
Physical Education and Physical
Education Program Administration
หลักการบริหาร การประยุกต๑ทฤษฎี ในการ
บริ ห ารพลศึ ก ษา และโปรแกรมพลศึ ก ษาในโรงเรี ย น
หลักการวิธีการ และขั้นตอนในการจัดการแขํงขันกีฬา แตํ
ละประเภท การจั ด สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก และการ
กําหนดวิธีการแขํงขันในกีฬาแตํละประเภท
248201 จิตวิทยาการกีฬ า
3(2-2-5)
Sport Psychology
บทบาทของจิตวิทยาที่มีตํอการออกกําลังกาย
และการกีฬา การเรียนรู๎ทักษะกีฬา การสอนการเลํน และ
การฝึกกีฬาตําง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ ตํอการ
ออกกําลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององค๑ความรู๎ และ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาการกีฬา
248221 การเรียนรู๎ทักษะกลไก
3(2-2-5)
Motor Learning of Skill
สรีรวิทยาและจิตวิทยา ขบวนการสื่อประสาท
หลัก การเรีย นรู๎ และการถํา ยโยงการเรี ยนรู๎ เพื่ อการฝึ ก
และสอนกี ฬ า นิ ย ามและหลั ก การของการเรี ย นรู๎ ทั ก ษะ
กลไก การพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหว กระบวนการ
เรียนรู๎และปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ของทักษะกลไก
248241 เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Information Technology for Sport Science
ขอบขํ า ยของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
อิ น เตอร๑ เ น็ ต การจั ด การฐานข๎ อ มู ล อิ น เตอร๑ เ น็ ต และ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร๑การกีฬา
248242 การทดสอบสมรถภาพทางกาย 3(2-2-5)
Physical Fitness Test
หลั ก การและความสํ า คั ญ ของการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ความรู๎เกี่ยวกับองค๑ประกอบของการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายในกลุํมตํา งๆ เครื่ องมือการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้ ง ในห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
วิ ท ยาศาสตร๑ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ าและภาคสนาม

รูปแบบการทดสอบการประเมินผล และการให๎คําแนะนํา
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
248260 หลักการฝึกและสอนฟุตบอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Football
หลั กก าร ฝึ กแ ล ะ ส อน ฟุ ต บอ ล ป ระ วั ติ
ความสําคัญ กฎกติกามารยาทสําหรับกีฬาฟุตบอล การ
เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย และการฝึกทักษะเบื้องต๎น
สํ า หรั บ กี ฬ าฟุ ต บอล เชํ น การเตะลู ก การหยุ ด ลู ก การ
โหมํ ง การเลี้ ย งลู ก การทุํ ม ลู ก การยิ ง ประตู การสํ ง ลู ก
การเป็นผู๎รักษาประตู การเข๎าแยํง การเลํนฟุตบอลเป็นทีม
248261 หลักการฝึกและสอนวอลเลย์บอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Volleyball
ประวัติ ประโยชน๑ สมรรถภาพนักกีฬา ทักษะ
พืน้ ฐานในการเคลื่อนที่การเลํนลูกมือลํางการเลํนลูกมือบน
การเสิ ร๑ ฟ การตั้ ง ลู ก การตบ และการเลํ น ที ม กติ ก า
มารยาทการแขํงขันการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการ
เลํ น การเก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ๑ การสอนและฝึ ก หั ด กี ฬ า
วอลเลย๑บอล
248262 หลักการฝึกและสอนกรีฑา
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Track and Field
ประวัติกรีฑา อุปกรณ๑กรีฑา การฝึกและสอน
กรีฑาประเภทลูํและลาน การจัดการแขํงขันและการตัดสิน
กรีฑา โดยหลักการทางวิทยาศาสตร๑ สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข๎อง และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
248263 หลักการฝึกและสอนซอฟต์บอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Soft – ball
ประวัติ ประโยชน๑ สมรรถภาพนักกีฬา ทักษะ
พื้นฐานในการเคลื่อนที่ การเลํนที ม กติ กา มารยาทการ
แขํงขันการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเลํนการเก็บ
รักษาอุปกรณ๑ การสอนและฝึกหัด กีฬาวอลเลย๑บอล โดย
หลักการทางวิทยาศาสตร๑ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข๎อง
และการพัฒนาทักษะสมรรถนะ
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248264

หลักการฝึกและสอนฟุตซอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in futsal
ประวัติและความรู๎พื้นฐานการฝึกกีฬาฟุตซอล
การเคลื่อนที่เบื้องต๎น การทําความคุ๎นเคยกับ ลูกฟุตซอล
การเตะและหยุดลูกฟุตซอล การเลี้ยงลูกฟุตซอล การยิง
ประตู การเลํนทีมและการแขํงขัน
248265 หลักการฝึกและสอนลีลาศ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Social Dance
การสอนและฝึกหัด กีฬาลีลาศ โดยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร๑ สมรรถภาพทางกายที่ เกี่ย วข๎อ ง และ
การพัฒนาทักษะสมรรถนะ
248266 หลักการฝึกและสอนวํายน้า
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Swimming
การสอนและฝึกหัด กีฬาวํายน้ํา โดยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร๑ สมรรถภาพทางกายที่ เกี่ย วข๎อ ง และ
การพัฒนาทักษะสมรรถนะ
248267 หลักการฝึกและสอนรักบี้ฟุตบอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Rugby
การสอนและฝึกหัด กีฬารักบี้ฟุตบอล โดย
หลักการทางวิทยาศาสตร๑ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข๎อง และ
การพัฒนาทักษะสมรรถนะ
248268 หลักการฝึกและสอนฮอกกี้ 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Hockey
การสอนและฝึกหัด กีฬาฮอกกี้ โดยหลักการทาง
วิทยาศาสตร๑ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข๎อง และการพัฒนา
ทักษะสมรรถนะ
248269 หลักการฝึกและสอนโยคะ
1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in Yaga
การสอนและฝึกหัด โยคะ โดยหลักการทาง
วิทยาศาสตร๑ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข๎อง และการพัฒนา
ทักษะสมรรถนะ

248321

ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sport Biomechanics
บทนําชีวกลศาสตร๑การกีฬา การเคลื่อนไหว
กฎการเคลื่ อ นที่ ปริ ม าณสเกลาร๑ ปริ ม าณเวกเตอร๑
เครื่ อ งมื อ และวิ ธี วิ เคราะห๑ ทํ า ทางการเคลื่ อนไหวในการ
กี ฬ า การวั ด รํ า งกายมนุ ษ ย๑ คิ เ นเมติ ก เชิ ง เส๎ น ตํ า แหนํ ง
ระยะทาง ระยะขจัด ความเร็ ว อัต ราเร็ ว อั ตราเรํง การ
เคลื่อนที่ในแนวโค๎ง คิเนเมติกเชิงมุม ตําแหนํงเชิงมุม ระยะ
ขจัด เชิง มุม ความเร็ วเชิ งมุม ความเรํงเชิงมุ ม คิ เนติ กเชิ ง
เส๎ น แรง แรงเสี ย ดทาน มวล น้ํ า หนั ก ความมั่ น คงและ
ความสมดุล คิเนติกเชิงมุม ทอร๑ก จุดศูนย๑ถํวงของรํางกาย
ระบบคาน โมเมนตัม การดล งาน กําลัง พลังงาน ชีวกล
ศาสตร๑ของระบบกล๎ามเนือ้ และกระดูก กลศาสตร๑ของของ
ไหล การวิเคราะห๑ทาํ ทางการเคลื่อนไหวในการกีฬา
248322 สรีรวิทยาการออกกาลังกาย 3(2-2-5)
Exercise Physiology
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของรํางกาย
อันเนื่องมา จากการออกกําลังกาย และการเลํนกีฬา การ
แปรสภาพของพลั ง งาน ขณะออกกํ า ลั ง กาย ระบบการ
เคลื่ อ นไหว การฝึ ก กล๎ า มเนื้ อ การเปลี่ ย นแปลง การ
ปรั บ ตั ว ของระบบตํ า งๆ ปฏิ บั ติ ก ารทางสรี ร วิ ท ยา และ
ปฏิบัติการทางคลินิกในกระบวนการวิเคราะห๑การทํางาน
ระบบตํางๆ ของรํางกายที่ตอบสนองทั้งขณะพัก การออก
กําลังกาย และเลํ นกีฬา โดยเครื่องมือในห๎ องปฏิ บัติการ
และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
248323 เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sports Medicine
สภาพและปั ญ หาของอุ บั ติ ภั ย และบาดเจ็ บ
ทางกีฬา ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลตํอการบาดเจ็บการปูองกันการ
บาดเจ็ บ ของรํ า งกาย การใช๎ ย าของนั ก กี ฬ า การปฐม
พยาบาลเบื้ อ งต๎ น ทางการกี ฬ า และการฟื้ น ฟู อ าการ
บาดเจ็บจากการเลํนกีฬา
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248331

สถิติและการประเมินผลทางพลศึกษาและ
การกีฬา
3(2-2-5)
Statistic and Evaluation in Physical
Education and Sports
ความหมายและองค๑ ป ระกอบของสถิ ติ แ ละ
การประเมินผลทางพลศึกษาและการกีฬา สถิติเบื้องต๎ น
ชนิดของข๎อมูล การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑ข๎อมูล
การนําเสนอข๎อมูล รูปแบบการประเมินผลทางพลศึกษา
และการกีฬา
248351 วิทยาศาสตร์การกีฬาสาหรับผู๎พิการ
3(2-2-5)
Sports Science for Disabilities
หลักการและวิธกี ารทางวิทยาศาสตร๑การกีฬา
และพลศึกษาสําหรับผู๎พิการ ประเภทและลักษณะบุคคล
พิ ก าร กี ฬ าและกิ จ กรรมทางกายคนพิ ก าร การจั ด
โปรแกรมการออกกํา ลังกายคนพิก าร การสอนและการ
โค๎ชกีฬาคนพิการ การแขํงขันกีฬาคนพิการ การสอนพล
ศึกษาเด็กพิการและเด็กพิเศษในโรงเรียน
248361 หลักการฝึกและสอนบาสเกตบอล 1(0-2-1)
Training and Teaching Principle in
Basketball
ประวั ติ ประโยชน๑ สมรรถภาพทางกาย
นักกีฬาบาสเกตบอล ทักษะพืน้ ฐานในการเคลื่อนที่ การรับ
บอล สํงบอล การเลี้ยงลูก การยิงประตู และการเลํนทีม
กติ ก า มารยาท การแขํ ง ขั น การบาดเจ็ บ และความ
ปลอดภั ย ในการเลํ น กี ฬ าบาสเกตบอล การเก็ บ รั ก ษา
อุ ป กรณ๑ ก ารสอนและฝึ ก หั ด กี ฬ าบาสเกตบอล โดย
หลักการทางวิทยาศาสตร๑การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
248381 โภชนาการเพือ่ สุขภาพและการกีฬา 3(2-2-5)
Nutrition for Health and sports
คุ ณ คํ า ของสารอาหาร ความสั ม พั น ธ๑ ข อง
โภชนาการตํอสุขภาพ หลักการเบื้องต๎นในการทําอาหาร
เพื่อสุขภาพ การออกแบบโปรแกรมโภชนาการเพื่อสุขภาพ
พลั ง งานในการออกกํ า ลั ง กายและเลํ น กี ฬ า หลั ก
โภชนาการเพื่อการควบคุมน้ําหนักและเพื่อนักกีฬา

248411

หลักการฝึก การออกโปรแกรมการฝึก
เพื่อเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย
3(2-2-5)
Principles of Sport training and
Program Design for Physical enhancing
สรี ร วิ ทยาการออกกํ าลั ง กาย ชี ว กลศาสตร๑
โภชนาการ จิตวิทยาการกีฬา มาใช๎ในการฝึกบุคคลทั่วไป
และนั ก กี ฬ า สมรรถภาพทางกาย ทั ก ษะสมรรถนะ สุ ข
สมรรถนะ และการออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพและการกีฬา
248431 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทและกระบวนการ
ทําวิจัย การกําหนดปัญหาของการวิจั ย ทบทวนเอกสาร
และวรรณกรรมที่ เกี่ย วข๎ อง การสร๎างกรอบแนวคิด และ
ออกแบบวิจั ย การเขีย นข๎อเสนอโครงรํางวิจั ย การสร๎า ง
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย การเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล กาณ
ประมวลผลและวิเคราะห๑ข๎อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
และการนําเสนอผลงานวิจัย ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของนักวิจัย ในหลักการทางวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยีการกีฬา
248441 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
3(2-2-5)
Sports Innovation and Technology
บทบาท ความสํ า คั ญ ของนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
กีฬาของเครื่องมือ อุปกรณ๑ สนามกีฬาและสิ่งอํานวยความ
สะดวก การอภิปรายความรู๎ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการกีฬา หลักและวิธีการใช๎อุปกรณ๑ทางวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยีทางการกีฬา
248472 ผู๎กากับลูกเสือ
3(2-2-5)
Scoutmaster
ประวั ติ แ ละความเป็ น มาของกิ จ การของ
ลูก เสื อ กิจ กรรมลู กเสือ เทคนิค และวิธี การในการเป็ น ผู๎
กํากับลูกเสือ
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248481

เพศศึกษาและโครงการสวัสดิศึกษาใน
โรงเรียน
3(2-2-5)
Sex Education and Safety Program in
School
ความแตกตํ า งทางสรี ร วิ ท ยา และจิ ต วิ ท ยา
การพั ฒน าก ารข องเพ ศชา ย แล ะ เพศ หญิ ง การ ม๏
เพศสัมพั นธ๑ ที่ป ลอดภัย การปูอ งกันการลํวงละเมิดทาง
เพศ และโรคติ ด ตํ อ ทางเพศสั ม พั น ธ๑ โครงการสํ ง เสริ ม
สุขภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษา
248491 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับวิทยาศาสตร๑การกีฬา การ
สํงเสริมสุขภาพและการออกกํากังกาย พลศึกษา ใน
องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
248492 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย ในหัวข๎อ
ทางทางด๎า นวิ ทยาศาสตร๑ การกี ฬา การสํง เสริม สุข ภาพ
และการออกกํากังกาย พลศึกษา
248493 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับวิทยาศาสตร๑การกีฬา การ
สํงเสริมสุขภาพและการออกกํากังกาย พลศึกษา ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในองค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
248494 หลักสูตรและการสอนพลศึกษาระดับ
ประถมศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum and Teaching in Physical
Education in Elementary school
ปรัญ ชา แนวคิด ทฤษฎีการศึก ษา ประวัติค วาม
เป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน๑และแผนพัฒนา
การศึ กษาไทย ทฤษฎีห ลัก สูต ร กระบวนการพั ฒนาหลั กสู ต ร
หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานชํวงชั้นของหลักสูตร การพัม
นาหลักสูตรสถานศึกษา ความสัมพันธ๑ระหวํางหลักสูตรกับการ
จัดการเรียนรู๎ การประเมินหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร

ปัญหาและแนวโน๎มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอน การ
จัดการชั้นเรียน การวัดและประเมินผล ทางพลศึกษาในโรงเรียน
ประถม
248495
หลักสูตรและการสอนพลศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum and Teaching in Physical
Education in High school
ปรัช ญา แนวคิด ทฤษฎีการศึก ษา ประวัติค วาม
เป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทยวิสัยทัศน๑และแผนพัฒนา
การศึ กษาไทย ทฤษฎีห ลัก สูต ร กระบวนการพั ฒนาหลั กสู ต ร
หลั ก สู ต ร มาตรฐานและมาตรฐานชํ ว งชั้ น ของหลั ก สู ต ร การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ความสัมพันธ๑ร ะหวํางหลักสูตรกับ
การจั ด การเรี ย นรู๎ การประเมิ น หลั ก สู ต ร การบริ ห ารจั ด การ
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน๎มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการ
สอน การจัดการชั้นเรียน การวัดและประเมินผล ทางพลศึกษาใน
โรงเรียนมัธยม

248496

การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยหลักสูตร
ทางพลศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum Development and
Curriculum Research for Physical
Education
หลักสู ตรพลศึกษา มาตราฐานหลัก สูตรพล
ศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการการอุดมศึกษา
การออกแบบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
รู ป แบบและเทคนิ ค การวิ จั ย ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รพล
ศึกษา สถิติเพื่อการวิจัยและการจัดทําโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
248497 การจัดการเรียนรู๎และสื่อการสอนพล
ศึกษา
2(2-2-5)
Learning Management and Education
Media for Physical Education
การออกแบบเทคนิ ค และวิ ธี วิ ท ยา การ
จัดการเรียนรู๎ทางพลศึกษา การจัดทําแผนการสอน การ
ออกแบบทดสอบ การให๎ ค ะแนนและการตั ด สิ น ผลการ
เรียน การผลิตสื่อ การพัฒนา และใช๎สื่อทางพลศึกษาใน
การจัดการเรียนรู๎
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248498

การจั ด สิ่ ง แวดล๎ อ มและชั้ น เรี ย นทางพล
ศึกษา
2(2-2-5)
Environment and Classroom
Management and Physical Education
Program Administration
การบริ ห ารจั ด การใน ชั้ น เรี ย น การจั ด
โครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู๎ เ รี ย นทางพลศึ ก ษา
เทคนิค การออกแบบแหลํงเรียนรู๎และสิ่งแวดล๎อมเพื่อการ
เรียนรู๎ทางพลศึกษา การประเมินการจัดชั้นเรียนและแหลํง
เรียนรู๎ไปใช๎ในการสอนพลศึกษา
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟ
ฟิกส๑ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส๑ การเขียนภาพพิกทอ
เรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การ
เขียนภาพตัด การเขียนภาพชํวยและแผํนคลี่ การสเก็ตช๑
ภาพด๎ ว ยมื อ การเขี ย นภาพประกอบและการกํ า หนด
รายละเอี ยด การเขี ยนแบบด๎ว ยคอมพิว เตอร๑ การเขี ย น
แบบเบื้องต๎นเฉพาะด๎านสําหรับวิศวกรรมแตํละสาขา
261111
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
ระบบของแรง ผลลัพธ๑ของระบบแรง สมดุล
ของแรง การวิเคราะห๑แรงในโครงสร๎าง แรงเสียดทาน การ
วิเคราะห๑โดยใช๎หลักงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล แรง
ในเคเบิล โมเมนต๑ความเฉื่อยของพืน้ ที่
261211
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mechanics II
จลนพลศาสตร๑ และจลนศาสตร๑ของอนุภาค
และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข๎อที่สองของนิวตัน งาน
และพลังงาน อิมพัลส๑และโมเมนตัม
261212 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล 3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
กลไกและคํ า จํ า กั ด ความ การวิ เ คราะห๑
ความเร็วและความเรํง การวิเคราะห๑จลนศาสตร๑และแรง
พลศาสตร๑ของอุปกรณ๑ทางกล ชิ้นตํอโยง ขบวนเฟือง และ

ระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุนและมวลที่เคลื่อนที่
กลับไปมา การสังเคราะห๑กลไก
261213 กลศาสตร์ของของแข็ง 1
3(3-0-6)
Mechanics of Solids I
แรงและความเค๎ น ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า ง
ความเค๎นและความเครียด ภาระในแนวแกน การวิเคราะห๑
ความเค๎น การวิเคราะห๑ความเครียด ภาชนะความดันผนัง
บาง ภาระบิดในเพลา ภาระดัด ความเค๎นในคาน ผังแรง
เฉื อ นและโมเมนต๑ ดัด การโกํง ของคาน การโกํง ของเสา
ภาระผสม วงกลมมอร๑ แ ละความเค๎น ผสม เกณฑ๑ ค วาม
เสียหาย
261221 กลศาสตร์ของของไหล
3(3-0-6)
Mechanics of Fluids
สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร๑ของของไหล
สมการสภาพตํอเนื่องและการเคลื่อนที่ สมการโมเมนตัม
สมการพลังงาน การวิเคราะห๑มิติและความคล๎ายคลึง การ
ไหลแบบคงตัวของของไหลที่กดอัดไมํได๎ พื้นฐานการไหล
แบบคงตัวของของไหลที่กดอัดได๎
261231 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
2(2-0-4)
Thermodynamics I
แนวความคิดพืน้ ฐานและความรู๎เบื้องต๎น งาน
และความร๎อน กฎข๎อที่หนึ่งของเทอร๑โมไดนามิกส๑ กฎการ
อนุรักษ๑พลังงาน มวล และ ปริมาตรควบคุม พื้นฐานการ
ถํายเทความร๎อนและการแปลงพลังงาน กฎข๎อที่สองของ
เทอร๑โมไดนามิกส๑และวัฎจักรคาร๑โนต๑
261232

เทอร์โมไดนามิส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of Thermodynamics
แนวความคิดพืน้ ฐานและความรู๎เบื้องต๎น งาน
และความร๎ อ น กฎข๎ อ ที่ห นึ่ งของอุ ณ หพลศาสตร๑ ก ฎการ
อนุรักษ๑พลั งงาน มวล และปริมาตรควบคุม พื้ นฐานการ
ถํายเทความร๎อนและการแปลงพลังงานกฎข๎อที่สองของ
อุ ณ ห พล ศ าส ต ร๑ แ ล ะ วั ฎ จั ก ร คา ร๑ โน ต๑ เ อ นโ ท ร ปี
กระบวนการย๎อนกลับไมํได๎
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261233

เทอร์โมไดนามิกส์ 2
2(2-0-4)
Thermodynamics II
เอนโทรปี กระบวนการย๎ อนกลั บไมํ ไ ด๎ การ
นํามาใช๎ได๎ของพลังงานทางเทอร๑โมไดนามิกส๑ วัฏจักรกําลัง
ไอ วัฏจักรกําลังก๏าซ วัฏจัก รทําความเย็น ก๏าซผสมอุด ม
คติ ของผสมจริง
261241 สมการอนุพันธ์ในงานวิศวกรรม
เครื่องกล
3(3-0-6)
Differential Equations in Mechanical
Engineering
ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ๑สามัญ ผลเฉลย
แบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ๑สามัญ ผลการแปลงลา
ปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ๑ อนุกรมฟูเรียร๑ สมการเชิง
อนุพันธ๑ยํอยเบื้องต๎น
261301 เขียนแบบเครื่องกล
2(1-3-4)
Mechanical Drawing
แบบและกระบวนการผลิต การกําหนดขนาด
รู ป ลั กษณ๑ ม าตรฐ าน มิ ติ ข องขน า ด ตํ า แหนํ ง แล ะ
ความสัมพันธ๑ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและ
เกณฑ๑ความคลาดเคลื่อน เกณฑ๑ความคลาดเคลื่อนทาง
เรขาคณิต เกลียว สกรู อุปกรณ๑ยึดที่เป็นเกลียว ลิ่มและ
สไปลน๑ หมุดย้ําและการเชื่อม เฟือง สปริง งานทํอ ข๎อตํอ
การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกชิ้น ฯลฯ
การเขี ย นแบบชิ้ น สํ ว นเครื่ อ งจั ก รกลโดยใช๎ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร๑
261311
การออกแบบเครื่องจักรกล 1 2(2-0-4)
Machine Design I
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
เครื่องจักรกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการเสียหายของวัสดุ
การเสี ย หายเนื่ อ งจากภาระคงที่ การเสี ย หายเนื่ อ งจาก
ภาระผันแปร การออกแบบชิ้นสํวนเครื่องจักรกล สกรูสํง
กํา ลั ง การยึ ด ด๎ ว ยสกรู สลั กและลิ่ ม หมุ ด ย้ํ า รอยเชื่ อ ม
และสปริง

261312

การออกแบบเครื่องจักรกล 2 2(1-3-4)
Machine Design II
การออกแบบชิ้ น สํ ว นเครื่ อ งจั ก รกล โรลลิ่ ง
แบร๑ ริ่ ง และเจอร๑ นั ล แบร๑ ริ่ ง เกี ย ร๑ คลั ช เบรก ข๎ อ ตํ อ
สายพาน โซํ เพลา การหลํอลื่น การวิเคราะห๑สุนทรียศิลป์
และความปลอดภั ย ในการออกแบบเครื่ อ งจั ก รกล
โครงงานออกแบบ
261313 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
Mechanical Vibrations
ระบบที่มี ห นึ่ ง ระดั บ ขั้ นเสรี การสั่ น สะเทื อ น
โดยการบิด การสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ วิธีของ
ระบบเสมื อ น ระบบที่ มี ห ลายระดั บ ขั้ น เสรี วิ ธี ก ารและ
เทคนิค การลดและการควบคุมการสั่นสะเทือน
261331 การถํายเทความร๎อน
3(3-0-6)
Heat Transfer
รูป แบบการถํ ายเทความร๎ อ น การนํ า ความ
ร๎อนที่สภาวะคงตัวในหนึ่งมิติและสองมิติ การนําความร๎อน
ที่ส ภาวะไมํ ค งตั ว การวิเ คราะห๑เ ชิ ง มิติ ข องการพาความ
ร๎อ น รูป แบบของการพาความร๎ อน เครื่ อ งแลกเปลี่ ย น
ความร๎ อ น การแผํ รั ง สี ค วามร๎ อ น การเดื อ ดและการ
ควบแนํน
261332 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engine
ความรู๎ ขั้ น พื้ น ฐานของเครื่ อ งยนต๑ สั น ดาป
ภายใน การวิเคราะห๑ทางเทอร๑โมไดนามิกส๑ของเครื่องยนต๑
แบบจุดระเบิดและแบบอัดระเบิด เชือ้ เพลิงและการสันดาป
การน็อคและคุณสมบัติต๎านทาน การน็อค ระบบการปูอน
เชื้ อ เพลิ ง ระบบการจุ ด ระเบิ ด การหลํ อ ลื่ น เชื้ อ เพลิ ง
ทดแทน สมรรถนะของเครื่องยนต๑และการทดสอบ มลพิษ
ที่เกิดจากการเผาไหมของเครื่องยนต๑
261341 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม
เครื่องกล
3(2-3-4)
Numerical Methods in Mechanical
Engineering
การหารากของสมการ ระบบสมการเชิงเส๎น
การประมาณคํา ในชํ ว ง การถดถอยกํ า ลัง สองน๎ อยที่ สุ ด
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การหาคําอนุพันธ๑และการอินทิเกรตด๎วยวิธีการเชิงตัวเลข
สมการเชิงอนุพันธ๑ สมการเชิงอนุพันธ๑ยํอย วิธีไฟไนต๑เอลิ
เมนต๑ พื้ น ฐาน การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร๑ ใ นการ
แก๎ปัญหาทางวิศวกรรม
261351 การทาความเย็น
3(3-0-6)
Refrigeration
ทบทวนพื้ น ฐาน ของเทอร๑ โ มได นามิ ก ส๑
คุณ สมบั ติ ไ ซโครเมตริ ก ของอากาศ และพื้ น ฐานการทํ า
ความเย็น วัฏจักรทําความเย็น เชิงอุดมคติและวัฎจักรทํา
ความเย็นจริง ระบบการทําความเย็นโดยมีกระบวนการอัด
หลายขั้ น ตอน สารทํ า ความเย็ น การหลํ อ เลื่ อ น การ
วิเคราะห๑คํ าภาระการทําความเย็ น การคํานวณและการ
เลือกเครื่องดัด เครื่องทําระเหย เครื่องควบแนํน อุปกรณ๑
ขยายตั ว อุ ป กรณ๑ ต รวจจั บ และการควบคุ ม ระดั บ การ
ควบคุ มสารทํา ความเย็ น สํ วนประกอบของวาล๑ ว ระบบ
ควบคุมไฟฟูาและการวัด การออกแบบทํอนําสารทําความ
เย็ น และภาชนะรั บ ความดั น ความปลอดภั ย ในระบบทํ า
ความเย็น
261391 ปฏิบัติการสาหรับวิศวกร เครือ่ งกล 1
1(0-3-2)
Laboratory for Mechanical Engineers I
พื้นฐานการทํ าการทดลอง การใช๎ เครื่ องมื อ
การเก็บข๎อมูลและการวิเคราะห๑ข๎อมูล การวิเคราะห๑ความ
คลาดเคลื่อ นและการจั ด ทํ ารายงาน ปฏิ บั ติ การทดลอง
กลศาสตร๑ กลศาสตร๑ของของแข็ง กลศาสตร๑ของของไหล
การทดลองเทอร๑โมไดนามิกส๑
261392 ปฏิบัติการสาหรับวิศวกร เครื่องกล 2
1(0-3-2)
Laboratory for Mechanical Engineers II
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองกลศาสตร๑ กลศาสตร๑
ของแข็ง กลศาสตร๑ของไหล การถํายเทความร๎อน การฝึก
ภาคปฏิ บัติ ในโรงซํ อมยานยนต๑ การวิ เคราะห๑ ข๎อ มูล และ
การนําเสนอรายงาน

261393

การฝึกงานด๎านวิศวกรรมเครื่องกล
6 หนํวยกิต
Training in Mechanical Engineering
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลใน
สถานประกอบการ หรือองค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2)
Mechanical Engineering Laboratory
พืน้ ฐานการทําการทดลอง การเก็บข๎อมูลและ
การวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล ปฏิ บั ติ ก า รทดลองกลศาสตร๑
กลศาสตร๑ข องแข็ ง กลศาสตร๑ ข องของไหล การทดลอง
เทอร๑โมไดนามิคส๑
261411
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(2-3-6)
Finite Element Method
พื้ น ฐานของระเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนต๑ เ อลิ เ มนต๑
เกณฑ๑ ของไฟไนต๑ เอลิเ มนต๑ ฟั งก๑ ชัน การประมาณในเอลิ
เมนต๑ การวิเคราะห๑ด๎วยไฟไนต๑เอลิเมนต๑สําหรับปัญหาหนึ่ง
มิติ การแบํงโดเมนออกเป็นเอลิเมนต๑ การรวมสมการของ
เอลิเมนต๑ การวิเคราะห๑ด๎วยไฟไนต๑เอลิเมนต๑สําหรับปัญหา
สองและสามมิติ
261412 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 3(3-0-6)
Machine Design III
ทบทวนการออกแบบชิ้น สํ ว น กระบวนการ
ออกแบบ การออกแบบเพื่ อ การผลิต การออกแบบเพื่ อ
การประกอบ การออกแบบเพื่ อ การใช๎ ง าน การใช๎
โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ชํวยในการออกแบบ ข๎อคํานึงทาง
เศรษฐศาสตร๑ในการออกแบบ โครงงานออกแบบ
261413 กลศาสตร์ของของแข็ง 2
3(3-0-6)
Mechanics of Solids II
การวิ เ คราะห๑ ค วามเค๎ น ความเค๎ น และ
ความเครี ย ดใน 3 มิ ติ การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ วิ ธี พ ลั ง งาน วิ ธี
แผนภาพการไหลของแรงเฉือน ทฤษฎีความยืดหยุํน ความ
เป็นพลาสติก วิธีวิเคราะห๑กลศาสตร๑ของวัสดุขั้นสูง การ
วิ เ คราะห๑ ด๎ ว ยเทนเซอร๑ ระเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนต๑ เ อลิ เ มนต๑
ลักษณะความเสียหายเชิงกลศาสตร๑ กรณีศึกษา
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261414

หัวข๎อคัดสรรทางกลศาสตร์
วิศวกรรม
3(3-0-6)
Selected Topics in Engineering
Mechanics
การกํ า หนดประเด็ น หั ว ข๎ อ ที่ ส นใจที่ เ ป็ น
ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองค๑ความรู๎ใหมํในแขนงกลศาสตร๑
วิศวกรรม การประยุกต๑ การวิเคราะห๑และประโยชน๑ของ
หัวข๎อที่นําสนใจในแขนงกลศาสตร๑วิศวกรรม
261421 กลศาสตร์ของของไหล 2
3(3-0-6)
Mechanics of Fluids II
การไหลอุดมคติแบบไมํหมุนตัว ศักย๑ความเร็ว
ฟังก๑ชันการไหล วิถีกระแสและแนวศักย๑คงที่ การวิเคราะห๑
การไหลแบบไมํ หมุ นตั วสองมิติ สมมติฐ านการไหลแบบ
ปั่นปุว น ความยาวผสมแพลนดทล๑ สมการเนเวียร๑ สโตก
สํ า หรั บ ปริ ม าณตั ว กลางเวลาเฉลี่ ย ความเค๎ น ปรากฏ
ทฤษฎี ชั้ น ขอบเขต สมการบลาเซี ย ส สมการอิ น ทิ ก รั ล
โมเมนตัมฟอนคาร๑มานและความเสียดทานพื้นผิว แรงฉุด
ของแผํนเรียบ การไหลบนขอบเขตโค๎ง การแบํงแยก แรง
ฉุดของวัตถุจม ลักษณะการไหลผํานทรงกระบอก
261422 เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
Fluid Machinery
ทฤษฎีพื้นฐาน การจําแนกลักษณะของเครื่อง
สูบ พัดลม และกังหัน ประสิทธิภาพ กฎความคล๎ายคลึง
ความเร็วจําเพาะและคุณลักษณะ การเลือกและการติดตั้ง
แนะนําเครื่องจักรกลของไหลประเภทอื่นๆ
261423 ระบบสํงกาลังโดยใช๎ของไหล 3(3-0-6)
Fluid Power Systems
พืน้ ฐานระบบสํงกําลังโดยใช๎ของไหล อุปกรณ๑
ทั่วไปและวงจรการทํางาน สัญลักษณ๑ท่ีใช๎แทนอุปกรณ๑ คํา
จํากั ดความตํ างๆ ในชํว งภาวะคงที่ ระบบสํ งตํอ ของไหล
อุปกรณ๑ท่ีใช๎ในวงจรตรรกะ อุปกรณ๑ทางไฟฟูาและการตํอ
คําจํากัดความตํางๆ ในชํวงภาวะชั่วคราว พลศาสตร๑ของ
ระบบสํงกําลังโดยใช๎ของเหลว

261424

การออกแบบระบบทํอ
3(3-0-6)
Design of Piping Systems
หลั ก การออกแบบระบบทํ อ การกํ า หนด
ลัก ษณะของทํ อและการให๎ ร หัส ใช๎ง าน วาล๑ ว ข๎ อ ตํอ ปั๊ ม
หม๎ อ ไอน้ํ า และเครื่ อ งอั ด ระบบทํ อ ในโรงจั ก รต๎ น กํ า ลั ง
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
261425 อากาศพลศาสตร์เบื้องต๎น
3(3-0-6)
Basic Aerodynamics
ประวัติและการพัฒนาอากาศยาน หนํวยและ
คุณ สมบัติ ของอากาศ การไหลของอากาศ ปีก ในการใช๎
งานทางอากาศพลศาสตร๑และอุปกรณ๑เพิ่มแรงยก แรงทาง
อากาศพลศาสตร๑ การขับเคลื่อนอากาศยาน สมรรถนะใน
การบิ น เสถี ย รภาพและการควบคุ ม ทฤษฏี เ บื้ อ งต๎ น
เกี่ยวกับการไหลที่ของไหลยุบตัวได๎
261426 หัวข๎อคัดสรรทางกลศาสตร์ของของไหล
3(3-0-6)
Selected Topics in Mechanics of Fluids
การกํ า หนดประเด็ น หั ว ข๎ อ ที่ ส นใจที่ เ ป็ น
ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองค๑ความรู๎ใหมํในแขนงกลศาสตร๑
ของของไหล.การประยุกต๑ การวิเคราะห๑.และประโยชน๑ของ
หัวข๎อที่นําสนใจทางกลศาสตร๑ของของไหล
261431 วิศวกรรมโรงจักรต๎นกาลัง 3(3-0-6)
Power Plant Engineering
หลัก การเปลี่ ยนรูป พลั งงานและแนวทางใน
การนํ า ไปใช๎ การวิ เ คราะห๑ เ ชื้ อ เพลิ ง และการเผาไหม๎
การศึกษาสํวนประกอบของโรงจักรต๎นกําลังไอน้ํา กังหัน
ก๏าซและเครื่องยนต๑สันดาปภายใน วัฏจักรผลิตความร๎อน
รํว มและระบบผลิต ไฟฟูา -ไอน้ํ า เขื่อน โรงจั กรต๎น กํา ลั ง
นิวเคลียร๑ เครื่องมือวัดและการควบคุม เศรษฐศาสตร๑โรง
จักรต๎นกําลังและผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อม
261432 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยน ความร๎อน
3(3-0-6)
Heat Exchanger Design
ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ร ะเบี ย บวิ ธี เ ชิ ง
ตัวเลข ระเบียบวิธีวิเคราะห๑และวิธีทดลองในการแก๎ปัญหา
เกี่ ยวกับ การถํา ยเทความร๎ อน การประยุก ต๑ห ลั กการนํ า
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การพา การแผํ รัง สี การควบแนํ น การเดื อ ด ความเค๎ น
และการสั่ น สะเทื อ นมาใช๎ ใ นการออกแบบอุ ป กรณ๑
แลกเปลี่ยนความร๎อน
261433 กังหันก๏าซ
3(3-0-6)
Gas Turbine
พลศาสตร๑ของก๏าซ วัฏจักรกังหันก๏าซ เครื่อง
อัด ระบบการสันดาป กังหันก๏าซ สํวนควบของเครื่องยนต๑
กังหันก๏าซ คุณลักษณะและการประยุกต๑ใช๎งาน
261434 การออกแบบระบบความร๎อน 3(3-0-6)
Thermal System Design
แนวคิดและกระบวนการออกแบบระบบความ
ร๎อน การประยุกต๑ใช๎กฎข๎อที่หนึ่งและข๎อที่ สองของเทอร๑โม
ไดนามิกส๑สําหรับการวิเคราะห๑ระบบความร๎อน การสร๎าง
แบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ของอุปกรณ๑ความร๎อน การ
จําลองระบบ การวิเคราะห๑เชิงเศรษฐศาสตร๑
261435 หัวข๎อคัดสรรทางเทอร์โม ไดนามิกส์
3(3-0-6)
Selected Topics in Thermodynamics
การกํ า หนดประเด็ น หั ว ข๎ อ ที่ ส นใจที่ เ ป็ น
ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองค๑ความรู๎ใหมํในแขนงเทอร๑โม
ไดนามิกส๑.การประยุกต๑ การวิเคราะห๑ และประโยชน๑ของ
หัวข๎อที่นําสนใจในแขนงเทอร๑โมไดนามิกส๑
261441 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)
Automatic Control Engineering
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห๑และ
การสร๎างแบบจําลองขององค๑ประกอบ การควบคุมเชิงเส๎น
เสถียรภาพของการปูอนกลับแบบเชิงเส๎น การวิเคราะห๑ผล
และการออกแบบการตอบสนองตามเวลา การตอบสนอง
ตามความถี่ การออกแบบและการชดเชยในระบบควบคุม
261442 การวั ด และเครื่ อ งมื อ วั ด ส าหรั บวิ ศ วกร
เครื่องกล
3(2-3-6)
Measurement and Instruments for
Mechanical Engineers
หลั ก การของระบบการวั ด องค๑ป ระกอบใน
ระบบการวั ด การวิ เ คราะห๑ ค วามเที่ ย งตรงและความ
แมํ น ยํ า การวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล สั ญ ญาณ ผลกระทบของ

ภาระตํอระบบการวัด สัญญาณรบกวน ระบบการวัดและ
เครื่อ งมือ วัด แบบตํ างๆ การวัด ความเครีย ด การวั ดแรง
การวัดการไหล การวัดการกระจัด การวัดความเร็ว การ
วัดความเรํง การวัดอุณหภูมิ การวัดความชื้น การวัดความ
ดัน การวัดแสง การวัดแบบอื่นๆ การสอบเทียบเครื่องมือ
วัด
261443 พื้นฐานของหุํนยนต์
3(3-0-6)
Fundamental of Robotics
หลักการพื้นฐานของหุํนยนต๑ จลนศาสตร๑ไป
ข๎างหน๎าของแขนกล เมตริกซ๑หมุน ตําแหนํง ความเร็ว และ
ความเรํง จลนศาสตร๑ย๎อนกลับของแขนกล วิธีการจาโค
เบี ยน สมการการเคลื่ อนที่ ของแขนกล การควบคุ มการ
เคลื่อนที่ของแขนกล อุปกรณ๑วัดและการแปลงสัญญาณ
ระบบขับเคลื่อนและสํงกําลัง
261444 การออกแบบและการผลิตโดยใช๎
คอมพิวเตอร์ชํวย
3(2-3-6)
Computer Aided Design and Manufacturing
ภ า พ ร ว ม ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ข อ ง ก า ร ใ ช๎
คอมพิวเตอร๑ชํวยในการออกแบบและการใช๎คอมพิวเตอร๑
ชํ ว ยในการวิ เ คราะห๑ ท างวิ ศ วกรรม ระบบทางกายภาพ
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ ระบบทางกล ระบบคอมพิ ว เตอร๑
ฐานข๎อมูลและการทํางาน คําจํากัดความของ CAD/CAM
วงจรการผลิตและ CAD/CAM การจัดการองค๑ประกอบใน
การใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยในการผลิต (CNC) และการเขียน
โปรแกรม CNC การควบคุ ม ทางตรรกศาสตร๑ แ บบ
โปรแกรม การใช๎ ค อมพิ ว เตอร๑ ชํ ว ยในการวางแผน
กระบวนการ
261445 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล และการ
ควบคุม
3(3-0-6)
Digital Signal Processing and Contro
การควบคุ ม ระบบพลศาสตร๑ แ ละวิ ธี ก าร
ประมวลผลสั ญ ญาณ พื้ น ฐานและการประยุ ก ต๑ ใ นทาง
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ระบบวิ ยุ ต การตอบสนองทาง
พลศาสตร๑ การแปลงฟู เ รี ย ร๑ แ บบวิ ยุ ต การแปลงแบบซี
การออกแบบตัวกรองสัญญาณ การออกแบบตัวควบคุม
การเขียนโปรแกรมไมโครโพรเซสเซอร๑
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261446

การควบคุมสมัยใหมํในงานวิศวกรรม
เครื่องกล
3(3-0-6)
Modern Control in Mechanical
Engineering
การสร๎ า งแบบจํ า ลองของระบบพลศาสตร๑
สมการปริ ภู มิ ส ถานะ การวิ เ คราะห๑ เ สถี ย รภาพ สภาพ
ควบคุมได๎ สภาพสังเกตได๎ การออกแบบตัวควบคุมแบบ
ปู อ นกลั บ โดยใช๎ ตั ว แปรสถานะ การออกแบบตั ว สั ง เกต
การควบคุมแบบออพติมัล ตัวกรองแบบคาล๑มาน
261447 พื้ น ฐ า น แ ม ค ค า ท ร อ นิ ก ส์ ส า ห รั บ
วิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-6)
Fundamental of Mechatronics for
Mechanical Engineering
ระบบแมคคาทรอนิ ก ส๑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑
ประยุกต๑ เทคโนโลยีตัวรับและตัวขับสัญญาณ ระบบอิเลค
โ ต ร -แ ม ค ค า นิ ค อ ล ไ ม โ ค ร โ ป ร เ ซ ส เ ซ อ ร๑ แ ล ะ
ไมโครคอนโทรลเลอร๑ การตํ อประสานกั บคอมพิว เตอร๑
ระบบควบคุมแบบโปรแกรม โครงงานออกแบบ
261448 หัวข๎อคัดสรรทางด๎านพลศาสตร์
และการควบคุม
3(3-0-6)
Selected Topics in Dynamics and
Control
การกํ า หนดประเด็ น หั ว ข๎ อ ที่ ส นใจที่ เ ป็ น
ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองค๑ความรู๎ใหมํในแขนงพลศาสตร๑
และการควบคุม.การประยุกต๑ การวิเคราะห๑ และประโยชน๑
ของหัวข๎อที่นําสนใจในแขนงพลศาสตร๑และการควบคุม
261451 วิศวกรรมการปรับอากาศ และการระบาย
อากาศ
3(3-0-6)
Air-Conditioning and Ventilation
Engineering
ไซโครเมตริ ก และกระบวนการของอากาศ
เกณฑ๑ ค วามรู๎ สึ ก สบายของมนุ ษ ย๑ คุ ณ ภาพของอากาศ
ภายในบริเ วณที่ป รั บอากาศและหลัก การระบายอากาศ
การคํานวณภาระความเย็นในระบบปรับอากาศ ระบบปรับ
อากาศ และเครื่องปรับอากาศชนิดตํางๆ อุปกรณ๑ตํางๆ ใน
ระบบปรับอากาศ หลักการกระจายลมและการออกแบบ

ระบบทํอลม สารทําความเย็น และการออกแบบทํอสารทํา
ความเย็น พืน้ ฐานการควบคุมระบบปรับอากาศ
261452 การอนุรักษ์พลังงาน
3(2-3-6)
Energy Conservation
หลักการเบื้องต๎นของการอนุรักษ๑และการจัด
การพลั ง งาน สมดุ ล พลั ง งานในการอนุ รัก ษ๑ แ ละการจั ด
การพลังงาน หม๎อแปลงไฟฟูา มอเตอร๑ไฟฟูา ไฟแสงสวําง
หม๎ อ ไอน้ํ า เครื่ อ งปรั บ อากาศ เครื่ อ งอั ด อากาศ การ
ตรวจวั ด การใช๎ พ ลั ง งาน เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ในการ
ตรวจวัด การวิเคราะห๑ทางเศรษฐศาสตร๑และแผนอนุรักษ๑
พลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง กรณีศึกษา
261453 แหลํงพลังงานที่นามาใช๎ใหมํได๎ 3(2-3-6)
Renewable Energy Resources
สถานการณ๑ พ ลั ง งาน การสํ า รวจแหลํ ง
พลังงานธรรมชาติท่ีนํามาใช๎ใหมํได๎ พลังงานแสงอาทิตย๑
พลั ง งานลม พลั ง งานจากชี ว มวล พลั ง งานคลื่ น และ
พลังงานน้ําขึน้ น้ําลง พลังงานน้ําพลังงานความร๎อนใต๎พิภพ
ความมี อ ยูํ แ ละการกระจาย ตั ว ของแหลํ ง พลั ง งาน
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี การวิ เคราะห๑ความเป็นไปได๎
ของโครงการ
261454 การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Energy Management in Industries
การจั ด การด๎ า นประสิ ท ธิ ภ าพของอุ ป กรณ๑
ตํางๆ ด๎านความร๎อนและด๎านไฟฟูาในโรงงานอุตสาหกรรม
ได๎แกํ อุปกรณ๑ในระบบไอน้ําและคอนเดนเสท การเผาไหม๎
เตาเผา เตาอบ ระบบทํ าความเย็น ห๎องเย็น ห๎อ งแชํ แข็ ง
ระบบอากาศอั ด ปั๊ ม ระบบแสงสวํ า ง หม๎ อ แปลงและ
มอเตอร๑ การนํา พลั งงานเหลื อทิ้ งกลั บมาใช๎ใหมํ การทํ า
สมดุ ล พลั ง งาน การอนุ รั ก ษ๑ พ ลั ง งานและผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อ มจากการใช๎พลังงาน การจัดทํา และวิเคราะห๑
ข๎อมูลการใช๎พลังงาน แผนการอนุรักษ๑พลังงาน
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261455

หั ว ข๎ อ คั ด สรรทางพลั ง งาน การท าความ
เย็นและปรับอากาศ
3(3-0-6)
Selected Topics in Energy Refrigeration
and Air Conditioning
การกํ า หนดประเด็ น หั ว ข๎ อ ที่ ส นใจที่ เ ป็ น
ปัจจุบัน เทคโนโลยี หรือองค๑ความรู๎ใหมํในแขนงพลังงาน
การทํ า ความเย็ น และปรั บ อากาศ การประยุ ก ต๑ การ
วิ เ คราะห๑ แ ละประโยชน๑ ข องหั ว ข๎ อ ที่ นํ า สนใจในแขนง
พลังงาน การทําความเย็นและปรับอากาศ
261491 ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-3-2)
Research Methodology
ข๎ อ ก ฎ ห ม า ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ แ ล ะ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎องกับวิศวกรเครื่องกล จรรยาบรรณ
สําหรับ วิศ วกรเครื่อ งกล ผลกระทบอัน เนื่อ งจากการผิ ด
กฎหมายและจรรยาบรรณ วรรณกรรมปริทัศน๑ การเลือก
หัวข๎อโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล วัตถุประสงค๑และ
ขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข๎อง การวางแผนการ
ดําเนินงานตลอดโครงงานและการดําเนินงานตามแผนใน
สํวนของการเตรียมโครงงาน รายงานการเตรียมโครงงาน
ทางวิศวกรรมเครื่องกล การนําเสนอโครงงาน
261492 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3)
Mechanical Engineering Project
ก า ร บู ร ณ า ก า ร อ ง ค๑ ค ว า ม รู๎ ท า ง ด๎ า น
วิศวกรรมเครื่ องกล การจั ดทํ าโครงงานในหัว ข๎อ ที่ส นใจ
เกี่ยวกับงานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงานหรือการพัฒนา
เทคโนโลยี ท างด๎ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล การนํ า เสนอ
โครงงาน การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ๑ของโครงงาน
262201 วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
4(3-3-8)
Fundamental of Electrical Engineering
การวิ เ คราะห๑ ว งจรไฟฟู า กระแสตรงและ
วงจรไฟฟูากระแสสลับเบื้องต๎น แรงดัน กระแสและกําลัง
หม๎ อ แปลง หลั ก การเบื้ อ งต๎ น ของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟู า
เครื่องกําเนิดไฟฟูา มอเตอร๑และการใช๎มอเตอร๑ หลักการ
ของระบบสามเฟส ทฤษฎี ก ารสํ ง กํ า ลั ง ไฟฟู า ความรู๎
เบื้องต๎นเกี่ยวกับเครื่องมือวัดไฟฟูาพืน้ ฐาน

262211

การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา 1
3(3-0-6)
Electric Circuit Analysis I
องค๑ประกอบวงจร การวิเคราะห๑แบบโนดและ
เมช ทฤษฎี วงจร องค๑ ประกอบชนิ ดสะสมพลัง งาน วงจร
อันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง แผนภาพเฟสเซอร๑ วงจร
กําลังกระแสสลับ ระบบสามเฟส
262212 สนามแมํเหล็กไฟฟูา
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
การวิ เ คราะห๑ เ วกเตอร๑ กฎของคู ล อมบ๑ กฎ
ของเกาส๑ สนามไฟฟูาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กทริก ความจุ
กระแสการพาและกระแสการนํ า สนามแมํ เ หล็ ก สถิ ต
สนามแมํ เหล็กไฟฟูาแปรผันตามเวลา สมการของแมกซ๑
เวลล๑
262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(2-3-6)
Digital Circuit Design
ทฤษฎีเบื้องต๎นของวงจรสวิตชิง พีชคณิตบูลีน
รหัสคอมพิวเตอร๑ การตรวจสอบความผิดพลาด ตาราง
ความจริ ง วิ ธีก ารลดรู ป ฟั ง ก๑ชัน บู ลี น และวงจรตรรกเชิ ง
ผสม มัลติเพลกเซอร๑และดีมัลติเพลกเซอร๑ วงจรเข๎ารหัส
และถอดรหัส วงจรบวกและลบ วงจรเชิงลําดับ ฟลิป -ฟล
อบ วงจรนั บ รี จิ ส เตอร๑ ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ ไมโคร
โพรเซสเซอร๑
262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา 2 3(3-0-6)
Electric Circuit Analysis II
ทฤษฎีกราฟวงจรเบื้องต๎น สมการวงจรไฟฟูา
วงจรเชิงเส๎นที่ไมํเปลี่ยนแปลงตามเวลา การวิเคราะห๑โดย
ใช๎โนดและเมช การวิเคราะห๑โดยอาศัยลูปและคัดเซท การ
วิเคราะห๑วงจรขํายในรูปเมทริกซ๑ สมการของสถานะ การ
แปลงลาปลาซ วงจรขํ า ยอั น ดั บ หนึ่ ง และอั น ดั บ สู ง กวํ า
วงจรขํายสองพอร๑ต การวิเคราะห๑วงจรขํายไฟฟูาโดยวิธี
อิมเมจ ฟังก๑ชันถํายโอนแรงดันและฟังก๑ชันถํายโอนกระแส
262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟูา
1(0-3-2)
Electric Circuits Laboratory
การทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟูา เครื่องมือวัด
และการวัดทางไฟฟูา วงจรไฟฟูากระแสตรง วงจรไฟฟูา
กระแสสลับ การจําลองวงจรเบื้องต๎น

994 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

262216

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
4(3-3-8)
Engineering Electronics
อุปกรณ๑กึ่งตัวนําตํางๆ รอยตํอพีเอ็น ทฤษฎี
แถบพลั ง งาน ความสั ม พั น ธ๑ ข องกระแส-แรงดั น และ
คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ความถี่ ข องอุ ป กรณ๑ การวิ เ คราะห๑ แ ละ
ออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห๑และออกแบบวงจรบีเจ
ทีและมอสทรานซิสเตอร๑ ออป-แอมป์และการประยุกต๑ใช๎
งาน วงจรขยายสัญญาณเล็ก วงจรกรอง เสถียรภาพของ
วงจร ตัวตรวจรู๎และการประยุกต๑ใช๎ อิเล็กทรอนิกส๑กําลัง
เบื้องต๎น วงจรขยายกําลัง
262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟูา 3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
หนํ ว ยและมาตรฐานการวั ด ทางไฟฟู า การ
แบํ ง ประเภทของเครื่ อ งมื อ วั ด และคุ ณ ลั ก ษณะ การ
วิเคราะห๑ก ารวั ด เครื่ องมือวั ดแบบแอนะลอกและดิ จิทั ล
การวั ด กระแส การวั ด แรงดั น การวั ด กํ า ลั ง การวั ด ตั ว
ประกอบกํ า ลั ง การวั ด พลั ง งาน การวั ด ความต๎ า นทาน
ความเหนี่ ย วนํ า และความจุ การวั ด ความถี่ แ ละชํ ว ง
คาบเวลา สัญญาณรบกวน ตัวแปลง
262241 เครื่องจักรกลไฟฟูา 1
3(3-0-6)
Electrical Machines I
พลั ง งานและการแปลงผั น พลั ง งาน แรง
แมํเหล็ก แรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวนํา วงจรแมํเหล็ก กระแส
ไหลวน และฮี ส เตอริ ซิ ส หลั ก การแปลงผั น พลั ง งาน
แมํ เ หล็ ก ไฟฟู า หม๎ อ แปลงไฟฟู า และการตํ อ หม๎ อ แปลง
ไฟฟูาทั้งเฟสเดียวและหลายเฟส วิธีการควบคุมและการใช๎
งานของหม๎อแปลงไฟฟูา คุณลักษณะของหม๎อแปลงไฟฟูา
แบบอุดมคติและแบบใช๎งานจริง วงจรสมมูล หม๎อแปลง
ไ ฟ ฟู า สํ า ห รั บ เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ข อ ง
เครื่องจักรกลไฟฟูา การแปลงผันพลังงานในเครื่องจักรกล
ไฟฟู า กระแสตรง โครงสร๎ า งของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟู า
กระแสตรงและการพั น ขดลวด คุ ณ ลั ก ษณะของเครื่ อ ง
กํ า เนิ ด ไฟฟู า และมอเตอร๑ ก ระแสตรง วิ ธี ก ารเริ่ ม เดิ น
มอเตอร๑ ก ระแสตรง วิ ธี ก ารควบคุ ม ความเร็ ว มอเตอร๑
กระแสตรง การควบคุ มเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟูา กระแสตรง
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส๑และการประยุกต๑ใช๎งาน

262271

สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
Signal and Systems
สัญญาณและระบบตํอเนื่องทางเวลาและไมํ
ตํอเนื่องทางเวลา ระบบเชิงเส๎นไมํเปลี่ยนแปลงตามเวลา
การวิเคราะห๑สัญญาณด๎วยการแปลงฟูริเยร๑ การแปลงลา
ปลาซและการแปลงซี การประยุกต๑ใช๎ง านสัญญาณและ
ระบบ เทคนิ ค ที่ ทั น สมั ย สํ า หรั บ วิ เ คราะห๑ สั ญ ญาณและ
ระบบวงจรปรับสภาพสัญญาณ ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับ
การประมวลสัญญาณดิจิทัล
262322 ไมโครโพรเซสเซอร์
4(3-3-8)
Microprocessors
ความรู๎เบื้อ งต๎นเกี่ยวกั บไมโครโพรเซสเซอร๑
โครงสร๎ า งของไมโครโพรเซสเซอร๑ การโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี เทคนิคการตํอประสาน หนํวยความจํา
การตํอประสานรับเข๎า-สํงออก การประยุกต๑ใช๎งานไมโคร
โพรเซสเซอร๑ ใ นระบบเครื่ อ งมื อ วั ด การประยุ ก ต๑ ไ มโคร
โพรเซสเซอร๑ในระบบอัตโนมัติ
262323 ระบบควบคุม
4(3-3-8)
Control Systems
แบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ของระบบ ระบบ
ควบคุมวงปิดและวงเปิด ฟังก๑ชันถํายโอน กราฟการไหล
ของสัญญาณ การวิเคราะห๑และออกแบบระบบควบคุมใน
โดเมนความถี่และโดเมนเวลา โลกัสของราก แผนภาพไนค
วิสต๑ แผนภาพโบเด เสถียรภาพระบบ
262342 เครื่องจักรกลไฟฟูา 2
3(3-0-6)
Electrical Machines II
การแปลงผันพลังงานในเครื่องจักรกลไฟฟูา
กระแสสลั บ สนามแมํ เ หล็ ก หมุ น โครงสร๎ า งทั่ ว ไปของ
เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟู า กระแสส ลั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
เครื่อ งจั กรกลไฟฟูา แบบซิ งโครนัส การควบคุ มและการ
ประยุกต๑ใช๎งาน สมรรถนะในสภาวะอยูํตัว การตํอขนาน
มอเตอร๑ แ บบซิ ง โครนัส โครงสร๎า งและคุ ณลั ก ษณะของ
เครื่อ งจั ก รกลไฟฟู า แบบเหนี่ย วนํ าทั้ ง ชนิ ดเฟสเดีย วและ
หลายเฟส การควบคุ ม และการประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ง านของ
เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟู า แบบเหนี่ย วนํ า มอเตอร๑ สํ า หรั บ งาน
พิ เ ศษ หลั ก การเบื้ อ งต๎ น ของมอเตอร๑ เ หนี่ ย วนํ า เชิ ง เส๎ น
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วิธีก ารเริ่มเดินมอเตอร๑ เหนี่ ยวนํ าหลายเฟสและมอเตอร๑
ซิ ง โครนั ส ระบบปู อ งกั น ของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟู า การ
วิเคราะห๑เครื่องจักรกลไฟฟูากระแสสลับในสภาวะไมํอยูํตัว
262343 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
Power Electronics
คุณลักษณะของอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑กําลัง
ไดโอดกํ าลั ง ไทริ สเตอร๑ ทรานซิ ส เตอร๑ สองหัว ตํ อกํ า ลั ง
มอสเฟสกําลัง ไอจีบีที คุณลักษณะของวัสดุแมํเหล็ก แกน
หม๎อแปลงกําลัง แกนเฟอร๑ไรท๑ แกนผงเหล็กอัด ตัวแปลง
ผัน ตัวแปลงผันไฟฟูากระแสสลับเป็นไฟฟูากระแสตรง ตัว
แปลงผันไฟฟูากระแสตรงเป็นไฟฟูากระแสตรง ตัวแปลง
ผันไฟฟู ากระแสสลับ เป็ นไฟฟู ากระแสสลับ ตั วแปลงผั น
ไฟฟูากระแสตรงเป็นไฟฟูากระแสสลับ
262344 การผลิต การสํง และการจํายกาลังไฟฟูา
3(3-0-6)
Electrical Power Generation,
Transmission and Distribution
โครงสร๎ า งของระบบไฟฟู า กํ า ลั ง แหลํ ง
พลั ง งานไฟฟู า โรงไฟฟู า พลั ง งานทั่ ว ไปและพลั ง งาน
ทดแทน คุ ณ ลั ก ษณะของโหลด คุ ณ ลั ก ษณะของเครื่ อ ง
กําเนิดไฟฟูาและแบบจําลอง คุณลักษณะของหม๎อแปลง
กํ า ลั ง และแบบจํ า ลอง ตั ว แปรสายสํ ง และแบบจํ า ลอง
ระบบการจํายกําลังไฟฟูา หลักการเบื้องต๎นของการผลิต
แบบกระจาย บริภัณฑ๑ระบบไฟฟูากําลัง
262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูากาลัง 1 1(0-3-2)
Electrical Power Engineering
Laboratory I
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของหม๎ อ
แปลงไฟฟูา เครื่องจักรกลไฟฟูากระแสตรง เครื่องจักรกล
ไฟฟูากระแสสลับ มอเตอร๑ซิงโครนัส เครื่องกําเนิดไฟฟูา
ซิงโครนัส การควบคุมมอเตอร๑
262346 การออกแบบระบบไฟฟูา
3(3-0-6)
Electrical System Design
แนวคิ ด พื้ น ฐานด๎ า นการออกแบบ กฎและ
มาตรฐาน รูปแบบการจําหนํายกําลังไฟฟูา สายไฟฟูาและ
สายเคเบิล ทางเดินสาย บริภัณฑ๑ไฟฟูาและเครื่องสําเร็จ

การคํานวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกําลังและการ
ออกแบบวงจรชุ ด ตั ว เก็ บ ประจุ การออกแบบวงจรแสง
สวํ า งและเครื่ อ งใช๎ ไ ฟฟู า การออกแบบวงจรมอเตอร๑
รายการโหลด รายการสายปู อ นและประธาน ระบบ
กําลังไฟฟูาฉุกเฉิน การคํานวณกระแสวงจรลัด ระบบตํอ
ลงดินสําหรับการติดตั้งทางไฟฟูา
262347 การวิเคราะห์ระบบไฟฟูากาลัง 3(3-0-6)
Electric Power System Analysis
การคํ า นวณวงจรขํ า ยการสํ ง และการจํ า ย
การไหลโหลด การควบคุม การไหลโหลด สํ วนประกอบ
สมมาตร ความผิ ด พรํ อ งสมมาตร ความผิ ด พรํ อ งไมํ
สมมาตร เสถียรภาพระบบไฟฟูากําลัง การปูองกันระบบ
การจํายไฟฟูาแบบประหยัด
262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล3(3-0-6)
Digital Signal Processing
หลั ก การเบื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ การประมวลผล
สัญญาณดิจิทัล ทบทวนสัญญาณไมํตํอเนื่องทางเวลาและ
ระบบ ระบบเชิงเส๎นไมํแปรเปลี่ยนตามเวลาและคุณสมบัติ
การแทนสัญญาณและระบบไมํตํอเนื่องทางเวลาในโดเมน
ความถี่ การแทนการสุํมในโดเมนความถี่ ทฤษฎีการแปลง
ฟู ริเ ยร๑ การแปลงซี การแปลงฟู ริ เ ยร๑ แ บบเร็ ว ตั ว กรอง
ดิ จิ ทั ล หลั ก การเบื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ การประมวลเสี ย งพู ด
หลักการเบื้องต๎นเกี่ยวกับการประมวลภาพ
262373 หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
Principle of Communication
หลักการเบื้องต๎นเกี่ยวกับสัญญาณและระบบ
สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต๑ใช๎อนุกรมฟูริเยร๑
และการแปลงฟูรเิ ยร๑ การมอดูเลตแอนะลอก เอเอ็ม ดีเอส
บี เอสเอสบี เอฟเอ็ ม เอ็ น บี เ อฟเอ็ ม พี เ อ็ ม สั ญ ญาณ
รบกวนในการสื่ อ สารแอนะลอก การมอดู เ ลตไบนารี
เบสแบนด๑ ทฤษฎีสุํมของไนควิซและการควอนไตเซชัน การ
มอดูเลตแอนะลอกพัลส๑ การมอดูเลตรหัสพัลส๑ (พีซีเอ็ม)
การมอดู เ ลตเดลตา (ดี เ อ็ ม ) การมั ล ติ เ พล็ ก ซ๑ การ
มัล ติ เ พล็ ก ซ๑ แ บบแบํ ง เวลา (ที ดี เ อ็ ม ) หลั ก การเบื้ อ งต๎ น
เกี่ยวกับสายสํง การแพรํกระจายคลื่นวิทยุ สํวนประกอบ
ไมโครเวฟ การสื่อสารผํานดาวเทียม การสื่อสารทางแสง
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262374

ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1 1(0-3-2)
Communication Engineering
Laboratory I
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การมอดู เ ลตสั ญ ญาณ
แอนะลอก เอเอ็ ม เอฟเอ็ ม ลั ก ษณะเฉพาะของสายนํ า
สัญญาณ การหนํว งทางเวลาของสายนํ าสั ญญาณ การ
แมตช๑อมิ พีแดนซ๑
262375 การสื่อสารข๎อมูลและโครงขําย3(3-0-6)
Data Communication and Networking
หลักการเบื้องต๎ นเกี่ย วกับการสื่ อสารข๎อมู ล
และโครงขําย ชั้นโปรโตคอลและสถาปัตยกรรมโครงขําย
โปรโตคอลแบบจุ ด ตํ อ จุ ด และตั ว เชื่ อ ม แบบจํ า ลองการ
ประวิงในโครงขํายข๎อมูล การสื่อสารแบบเข๎าถึงหลายทาง
เส๎นทางข๎อมูลในโครงขําย การควบคุมการไหลของข๎อมูล
ความปลอดภัยของข๎อมูล การออกแบบโครงขําย
262376 การสื่อสารดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Communication
ทบทวนทฤษฎี ก ารสุํ ม ความนํ า จะเป็ น และ
กระบวนการสุํม การเข๎ารหัสสายสัญญาณและการจัดรูป
สัญญาณพัลส๑ สัญญาณรบกวนในการสื่อสารดิจิทัล การ
ตรวจจั บ สั ญ ญาณ เทคนิ ค การมอดู เ ลตดิ จิ ทั ล การ
วิเคราะห๑ ประสิ ทธิภ าพ หลักการเบื้องต๎ นเกี่ย วกับ ทฤษฎี
ข๎อมูล การเข๎ารหัสต๎นฉบับ การเข๎ารหัสชํองสัญญาณ การ
บีบอัดข๎อมูล
262391 ฝึกงานทางด๎านวิศวกรรมไฟฟูา
(ไมํนับหนํวยกิต) 6 หนํวยกิต
Training in Electrical Engineering
(ไมํน๎อยกวํา 270 ชั่วโมง)
การฝึ กปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่มพู นประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องทางด๎านวิศ วกรรมไฟฟูา ใน
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐและเอกชน
262424 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยง
3(3-0-6)
Computer Systems and Interfacing
ฮาร๑ ด แวร๑ ไ มโครคอมพิ ว เตอร๑ ซี พี ยู บั ส
หนํวยความจํา หนํวยรับเข๎าและหนํวยสํงออก เทคนิคการ

เชื่อมโยงและโปรแกรมควบคุมสําหรับการเชื่อมโยงไปยัง
อุปกรณ๑รอบนอก การออกแบบซอฟต๑แวร๑ เวลาจริงและ
ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม โ ป ร แ ก ร ม ค ว บ คุ ม ใ น ร ะ บ บ
ไมโครคอมพิ ว เตอร๑ การเขี ย นโปรแกรมภาษาระดั บ สู ง
ลํ า ดั บ ชั้ น และการควบคุ ม หนํ ว ยความจํ า แบบไพป์ ไ ลน๑
รับเข๎าและสํงออก ตัวประมวลผลแบบซูเปอร๑สเกลาร๑และ
แบบขนาน การประยุกต๑ไมโครคอมพิวเตอร๑ในระบบการ
วัดและควบคุม
262425 ตัวตรวจรู๎อุตสาหกรรมและอุปกรณ์
ควบคุม
3(3-0-6)
Industrial Sensors and Control Devices
หลั ก การและการประยุ ก ต๑ ข องตั ว ตรวจรู๎
อุ ต สาหกรรมรวมทั้ ง สวิ ต ช๑ ขี ด จํ า กั ด ตั ว ตรวจรู๎ แ สง ตั ว
ตรวจรู๎ ค วามใกล๎ ชิ ด ตั ว ตรวจรู๎ เ หนื อ เสี ย ง ตั ว ตรวจรู๎
อุณหภูมิ ตัวตรวจรู๎ความดัน ตัวตรวจรู๎การไหล ตัวตรวจรู๎
น้ําหนัก ตัวตรวจรู๎การกระจัดและตัวเข๎ารหัส หลักการและ
การประยุกต๑ของอุปกรณ๑ควบคุมในอุตสาหกรรม รีเลย๑ ตัว
จับเวลา ตัวนับ พีแอลซีและตัวควบคุม
262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Automation Systems
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ใน
อุ ต สาหกรรม เงื่ อ นไขสั ญ ญาณแอนะลอก เงื่ อ นไข
สั ญ ญาณดิ จิ ทั ล ตั ว ตรวจรู๎ แ ละตั ว แปลง ตั ว ควบคุ ม
แอนะลอก ตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุมลําดับ ตัวควบคุม
ตรรกสามารถโปรแกรมได๎ (พีแอลซี) การทําโปรแกรมพี
แอลซี การตํ อประสานพี แ อลซี การประยุ ก ต๑พี แ อลซี ใ น
ระบบอัตโนมัติ
262427 เครื่องมือวัดกระบวนการ
3(3-0-6)
Process Instrumentation
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับ อุปกรณ๑การวัดและ
ควบคุ ม ตั ว แปลงแอนะลอกและดิ จิ ทั ล เทคนิ ค การวั ด
ความดัน ตัวสํงความดันผลตําง การวัดการไหลของไหล
ด๎วยมิเ ตอร๑ป ฐมภู มิ มิเ ตอร๑ทุติ ยภู มิแ ละวิธีพิ เศษ การวั ด
อุ ณ หภู มิ ด๎ ว ยวิ ธี ไ มํ ใ ช๎ ไ ฟฟู า วิ ธี ท างไฟฟู า และวิ ธี แ ผํ รัง สี
ชนิ ด ของการวั ด ระดั บ ของเหลว การวั ด ระดั บ ของเหลว
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โดยตรง การวัดระดับของเหลวโดยอ๎อมด๎วยวิธีความดัน
อุทกสถิต วิธีทางไฟฟูาและวิธพี ิเศษ ตัวควบคุมทั่วไป
262428 การออกแบบระบบเครื่องมือวัด 3(3-0-6)
Instrumentation System Design
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ ระบบควบคุ ม
กระบวนการทางอุตสาหกรรม สัญลักษณ๑เครื่องมือวัดและ
การแยกแยะ การเขียนแบบกระบวนการ แผนภาพวงปิด
และการวางสาย แผํนรายละเอียดเครื่องมือวัด การติดตั้ง
และการมอบหมายหน๎ า ที่ เ ครื่ อ งมื อ วั ด ระนาบพล็ อ ต
อุปกรณ๑ควบคุมสุดท๎าย การปูองกันเครื่องมือวัด
262429 การขับเคลื่อนทางไฟฟูา
3(3-0-6)
Electric Drives
องค๑ ป ระกอบการขั บ เคลื่ อ น ทางไฟฟู า
คุณ ลั ก ษณะของโหลด ขอบเขตการทํา งานของอุ ป กรณ๑
วิ ธี ก ารหยุ ด มอเตอร๑ การสํ ง กํ า ลั ง และการเลื อ กขนาด
คุณลักษณะแรงบิด-ความเร็วของมอเตอร๑ไฟฟูา ชนิดของ
ตั ว ควบคุ ม การขั บ เคลื่ อ นมอเตอร๑ ก ระแสตรง การ
ขับ เคลื่ อ นมอเตอร๑ก ระแสสลับ ระบบขั บ เคลื่ อนเซอร๑ โ ว
การประยุกต๑การขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
262430 ระบบควบคุมแนวใหมํ
3(3-0-6)
Modern Control Systems
ความรู๎ เบื้องต๎ นเกี่ยวกับกระบวนการเหมาะ
ที่สุดและสโตคาสติก ทฤษฎีเสถียรภาพ วิธีโดยตรงของลี
อาพูนอฟ เงื่อนไขโปปอป การควบคุมโมดัล ตัวสังเกตเต็ม
อันดับและลดอันดับ
262431 การควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Control
ทฤษฎี พื้ น ฐาน ของการชั ก ตั ว อยํ า งแล ะ
การควอนไทช๑ การวิ เคราะห๑ โ ดเมนความถี่ การแปลงซี
ผลตอบสนองชั่ ว ครูํ แ ละการวิ เ คราะห๑ คํ า ผิ ด พลาดของ
ระบบ หลั ก เกณฑ๑ ก ารแปล งแอน ะล็ อ กเป็ น ดิ จิ ทั ล
หลั ก เกณฑ๑ ก ารแปลงดิ จิ ทั ล เป็ น แอนะล็ อ ก หลั ก เกณฑ๑
ทั่วไปในการออกแบบระบบควบคุมข๎อมูลชักตัวอยําง การ
วิเคราะห๑ปริภูมิสถานะ สมการปริภูมิสถานะ การหาผล
เฉลยสมการปริภูมิสถานะ

262448

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูากาลัง 2
1(0-3-2)
Electrical Power Engineering
Laboratory II
การทดลองเกี่ ยวกับ คุ ณลั กษณะของเครื่ อ ง
กําเนิ ดไฟฟูา หม๎อแปลงสามเฟสและสายสํง หม๎อ แปลง
แรงดั นและหม๎ อแปลงกระแส รีเ ลย๑ ปูอ งกั น การปู องกั น
สายสํง การตํอลงดิน
262449 การปูองกันระบบไฟฟูากาลัง 3(3-0-6)
Power System Protection
พื้นฐานการปูองกันในทางปฏิบัติ หม๎อแปลง
เครื่องมือวัดและตัวแปลง อุปกรณ๑ปูองกันและการปูองกัน
ระบบ การปู อ งกั น กระแสเกิ น และความผิ ด พรํ อ งลงดิ น
การปู องกั น ผลตํ า ง การปู อ งกั นสายสํง โดยใช๎ รี เลย๑ แ บบ
ระยะทาง การปูองกันสายสํงโดยใช๎รีเลย๑แบบใช๎ชํองสื่อสาร
การปู องกัน มอเตอร๑ การปู องกัน หม๎อแปลง การปู องกั น
เครื่องกําเนิดไฟฟูา การปูองกันเขตบัส
262450 วิศวกรรมไฟฟูาแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
การใช๎ แรงสูง และแรงดัน เกิน ในระบบไฟฟู า
กําลัง การผลิตแรงสูงสําหรับการทดสอบ เทคนิคการวัด
แรงสูง เทคนิคการฉนวนและความเครียดของสนามไฟฟูา
การเสียสภาพฉับพลันในแก๏ส ไดอิเล็กทริกแข็งและเหลว
เทคนิคการทดสอบแรงสูง การจัดสัมพันธ๑ของฉนวน
262451 โรงไฟฟูาและสถานีไฟฟูายํอย 3(3-0-6)
Power Plant and Substation
เส๎นโค๎งโหลด โรงไฟฟูาดีเซล โรงไฟฟูาพลังไอ
น้ํ า โรงไฟฟู า กั ง หั น แก๏ ส โรงไฟฟู า พลั ง ความร๎ อ นรํ ว ม
โรงไฟฟู า พลั ง น้ํ า โรงไฟฟู า นิ ว เคลี ย ร๑ แหลํ ง พลั ง งาน
หมุน เวีย น ชนิดของสถานี ไฟฟูายํ อย บริภั ณฑ๑ข องสถานี
ไฟฟูายํอย การวางผังสถานีไฟฟูายํอย การปูองกันฟูาผํา
ระบบตํอลงดิน
262452 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟูา
3(3-0-6)
Electrical Engineering Materials
โครงสร๎ า งของวั ส ดุ คุ ณ สมบั ติ ท างไฟฟู า ของวั ส ดุ
คุณ สมบัติ ท างแมํ เ หล็ กของวั สดุ คุ ณ สมบัติ ทางแสงของ
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วัสดุ ตัวนําไฟฟูา ความรู๎เบื้องต๎นของอุปกรณ๑สารกึ่งตัวนํา
ความนําไฟฟูายวดยิ่ง ไดอิเล็ก
ทริ ก ของแข็ ง ของเหลว และแก๏ ส การประยุ ก ต๑ วั ส ดุ ใ น
อุปกรณ๑ไฟฟูากําลัง
262453 วิศวกรรมการสํองสวําง
3(3-0-6)
Illumination Engineering
ปริมาณการแผํรังสีทางแมํเหล็กไฟฟูา ปริมาณแสงสวําง
แสงและสีของแสง หลอดไฟฟูาและดวงโคมไฟฟูา การวัด
แสงสวํ า ง การควบคุ ม แสง คุ ณ สมบั ติ ท างแสงของวั ส ดุ
กํอสร๎าง การคํานวณและออกแบบระบบแสงสวํางภายใน
และภายนอกอาคาร
262454 การประมาณและออกแบบ
ระบบไฟฟูา
3(3-0-6)
Electrical Estimation and System
Design
แผนภาพเ ส๎ น เดี ย ว แล ะแผน ภาพรี เ ล ย๑
แผนภาพไรเซอร๑ ของระบบโทรศัพ ท๑ ระบบแจ๎ งเหตุ เพลิ ง
ไหม๎ ระบบไฟฉุ ก เฉิ น การทํ า รายการโหลด อุ ป กรณ๑
ปูองกัน การประมาณราคาทางไฟฟูา รูปแบบการเตรียม
ข๎อมูล ราคาพืน้ ฐาน ราคาแรงงาน การปรับแตํงราคา การ
วิเคราะห๑ทางด๎านแรงงานและตัวอยํางการประมาณการ
262455 การวิ เ คราะห์ ท างคอมพิ ว เตอร์ ใ นระบบ
ไฟฟูากาลัง
3(2-3-6)
Computer Analysis in Power System
การจําลององค๑ประกอบในระบบไฟฟูากําลัง
การวิเคราะห๑การไหลโหลด การศึกษาระบบที่เกิดความผิด
พรํ อ ง การจํ า ลองเสถี ย รภาพระบบไฟฟู า กํ า ลั ง การ
วิเ คราะห๑ ส ภาวะชั่ ว ครูํ ทางแมํ เหล็ ก ไฟฟูา การประมาณ
สถานะของระบบไฟฟูากําลัง การทดลองเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑สําหรับการประยุกต๑ในระบบไฟฟูากําลังและ
การจําลองกรณีศึกษา

262456

ความปลอดภัยทางไฟฟูาในระบบ
แรงต่า
3(3-0-6)
Electrical Safety of Low-Voltage
Systems
นิ ย ามเบื้ อ งต๎ น พื้ น ฐานความปลอดภั ย ทาง
ไฟฟู า คณิ ต ศาสตร๑ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ทางไฟฟู า
ผลกระทบจากกระแสที่ไหลผํานรํางกายมนุษย๑ ระบบตํอ
ลงดิ น ความปลอดภั ย ในแรงดั น เกิ น ความปลอดภั ย ใน
ไฟฟูาสถิต การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟูา
262457 การปูองกันฟูาผํา
3(3-0-6)
Lightning Protection
ตัวแปรฟูาผํา การปูองกันเพื่อต๎านทานเสิร๑จ
ฟูาผํา ระบบการปูองกันฟูาผําภายนอก ระบบการปูองกัน
ฟูาผําภายใน การปูองกันฟูาผําสายสํง การปูองกันฟูาผํา
เสาโทรคมนาคม การทดสอบแรงสู ง และกระแสสู ง
แบบจํ า ลองลํ า ฟู า ผํ า ย๎ อ นสํ า หรั บ การประยุ ก ต๑ ด๎ า น
วิศวกรรม
262461 วิทยาศาสตร์ความร๎อน
3(3-0-6)
Thermal Sciences
หลั ก การเบื้ อ งต๎ น ของเทอร๑ โ มไดนามิ ค ส๑
พลศาสตร๑ของไหล การเผาไหม๎และการถํายเทความร๎อน
กฏของเทอร๑โมไดนามิคส๑ กฎของแก๏สอุดมคติ กลศาสตร๑
ของไหล การเผาไหม๎ การถํายเทความร๎อน อุปกรณ๑การ
ไหลแบบอยูํตัว วั ฎจักรการทําความเย็น การไหลภายใน
และภายนอก
262462 ระบบผลิตไฟฟูาแบบกระจาย 3(3-0-6)
Distributed Generation Systems
ความรู๎เบื้ องต๎ นเกี่ ยวกับ การผลิต ไฟฟู าแบบ
กระจาย เทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาแบบกระจาย เทคโนโลยี
แบบทั่ ว ไปและพลั ง งานหมุ น เวี ย น การเชื่ อ มโยงกริ ด
ผลกระทบทางเทคนิคของการผลิตไฟฟูาแบบกระจายใน
ระบบจํ า ยไฟฟู า ความสู ญ เสี ย โพรไฟล๑ แ รงดั น ความ
เชื่ อ ถือ ได๎ การปูอ งกั น การไหลของโหลด กริ ด อั จฉริ ย ะ
ลักษณะทางเศรษฐศาสตร๑
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262463

พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
Renewable Energy
ความรู๎ เ บื้องต๎ นเกี่ ย วกั บ ระบบพลั ง งานและ
ทรั พ ยากรพลั ง งานหมุ น เวี ย น ศั ก ยภาพของทรั พ ยากร
หมุ น เวี ย นในประเทศไทย ความแตกตํ างของเทคโนโลยี
พลั ง งานแบบทั่ ว ไปกั บ พลั ง งานหมุ น เวี ย น เทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียน ดวงอาทิตย๑ ลม มวลชีวภาพ ความร๎อน
ใต๎ พิ ภ พ แก๏ ส ชี ว ภาพ ขยะชุ ม ชน พลั ง งานคลื่ น เซลล๑
เชื้ อ เพลิ ง ตั ว สะสมพลั ง งาน กฎหมาย ข๎ อ บั ง คั บ และ
นโยบายด๎านพลังงานหมุนเวียน ลักษณะทางเศรษฐศาสตร๑
262464 การอนุรักษ์และการจัดการ
พลังงาน
3(3-0-6)
Energy Conservation and
Management
หลักการเบื้องต๎นของประสิ ทธิภาพพลังงาน
หลั ก การของประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานในอาคารแล ะ
อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและข๎อบังคับของ
การอนุรักษ๑พลังงาน การวิเคราะห๑และการจัดการพลังงาน
ในอาคารและอุต สาหกรรม เทคนิ คการใช๎ ประสิ ทธิ ภาพ
พลั ง งานในระบบแสงสวํ า ง การทํ า ความร๎ อ นและการ
ระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (เอชวีเอซี) มอเตอร๑
อุ ต สาหกรรม ระบบผลิ ต พลั ง งานรํ ว ม การวั ด และการ
วิเ คราะห๑ ท างเศรษฐศาสตร๑เ พื่ อ การอนุ รัก ษ๑ แ ละการจั ด
การพลังงาน
262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2 1(0-3-2)
Communication Engineering
Laboratory II
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การมอดู เ ลตสั ญ ญาณ
ดิจิ ทั ล คุ ณ สมบั ติ ข องการกระจายคลื่ น ของสายอากาศ
แบบลิเนียร๑ไวร๑ สายอากาศแบบลิเนียร๑แอเรย๑ สายอากาศ
แ บ บ อู ด ะ -ย า กิ ส า ย อ า ก า ศ แ บ บ ล็ อ ก -พิ ริ อ อ ดิ ก
สายอากาศแบบแอพพะเจอร๑ สายอากาศแบบไมโครสตริพ
การวัดสายอากาศ

262478

วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
Antenna Engineering
ทฤษฎีเบื้องต๎นและนิยาม สมการของปัญหา
การกระจาย แหลํ ง กระจายคลื่ น ทุ ก ทิ ศ ทางแบบจุ ด
รูปแบบพลังและสนาม ทิศทางและอัตราขยาย อิมพีแดนซ๑
การกระจาย โพลาไรเซชันของคลื่น การกระจายคลื่นจาก
สํว นกระแส คุ ณสมบัติ ของการกระจายของสายอากาศ
แบบลิเนียร๑ไวร๑ สายอากาศแบบลิเนียร๑แอเรย๑ สายอากาศ
แ บ บ อู ด ะ -ย า กิ ส า ย อ า ก า ศ แ บ บ ล็ อ ก -พิ ริ อ อ ดิ ก
สายอากาศแบบแอพพะเจอร๑ สายอากาศแบบไมโครสตริพ
การวัดสายอากาศ
262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
ทฤษฎีโครงขําย การวิเคราะห๑และออกแบบ
ของหนึ่งขั้วและสองขั้วสมมูล แมทชิงโครงขําย ทฤษฎีสาย
สํ ง สายสํ ง ไมโครเวฟ เอส-พารามิ เ ตอร๑ การวิ เ คราะห๑
โครงขํ า ยไมโครเวฟ การกํ า ทอนของไมโครเวฟและตั ว
กรอง ตัวแบํงกําลังและตัวตํอสัญญาณแบบมีทิศทาง ตัว
กรองไมโครเวฟ ระบบไมโครเวฟและการประยุกต๑ใช๎งาน
การวัดไมโครเวฟ
262480 การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
Optical Communication
ทํ อ นํ า คลื่ น ไดอิ เ ล็ ก ทริ ก ทรงกระบอกและ
เงื่ อนไขการแพรํ กระจาย โครงสร๎า งและชนิ ดของเส๎ นใย
แก๎วนําแสง ชนิดของเส๎นใยแก๎วนําแสง พารามิเตอร๑ของ
เส๎นใยแก๎วนําแสง หลักการเลเซอร๑ การลดทอนสัญญาณ
ในเส๎นใยแก๎วนําแสง แหลํงกําเนิดแสง เทคนิคการมอดูเลต
การตรวจจับทางแสง ตัวรับทางแสง ตัวทวนสัญญาณและ
ขยายสัญญาณทางแสง สํวนประกอบอุปกรณ๑ทางแสง ตัว
แบํงและตัว รวมทางแสง ตัวเชื่อมตํอและเลนส๑ การผลิ ต
และกระบวนการของเส๎ น ใยแก๎ ว นํ า แสง การคํ า นวณ
งบประมาณการเชื่อมตํอ
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262481

โครงขํายการสื่อสารและสายสํง 3(3-0-6)
Communication Network and
Transmission Lines
ทฤษฎีโครงขําย การวิเคราะห๑และออกแบบ
ของหนึ่งขั้วและสองขั้วสมมูล การกําทอนแบบอนุกรมและ
ขนาน การกํ า ทอนแบบผสม ตั ว กรองคลื่ น การแปลง
อิ ม พี แ ดนซ๑ แ ละการแมตช๑ โ ครงขํ า ย โครงขํ า ยที่ เ ข๎ า ใกล๎
ทฤษฎีสายสํง สายโทรศัพท๑ การใช๎ประโยชน๑ของสายสํ ง
สําหรับการแมตช๑อมิ พีแดนซ๑
262482 การแพรํกระจายคลื่นวิทยุ 3(3-0-6)
Radio-Wave Propagation
ชนิ ด ของการแพรํ ก ระจายคลื่ น วิ ท ยุ การ
แพรํ ก ระจายคลื่ น ดิ น การแพรํ ก ระจายคลื่ น ฟู า การ
แพรํกระจายคลื่นอวกาศในชั้นบรรยากาศทรอพโพสเฟียร๑
การแพรํกระจายคลื่นแบบกระเจิงในชั้นบรรยากาศทรอพ
โพสเฟียร๑ คลื่นวิทยุไมโครเวฟ ระบบรีเลย๑ การสื่อสารผําน
ดาวเทียมและอวกาศ เรดาร๑ การแพรํกระจายเข๎าไปในน้ํา
ทะเลและทํอบรรยากาศ การหักเหแบบไมํมีมาตรฐาน
262483 การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
Satellite Communication
หลักการพืน้ ฐานของการสื่อสารดาวเทียม การคํานวณมุม
เงยและมุ ม ทิ ศ ของสายอากาศภาคพื้ น ดิ น การคํ า นวณ
อัตราสํวนคลื่นพาหะตํอสัญญาณรบกวนของสํวนเชื่อมโยง
ขาขึ้ น และขาลง การพั ฒ นาของดาวเที ย ม วงโคจร
ดาวเที ย ม เทคนิ ค การมั ล ติ เ พล็ ก ซ๑ อิ น เตอร๑ -มอดู เ ลชั น
ระบบเอฟดีเอ็มเอและทีดีเอ็ มเอ ระบบยานอวกาศ สถานี
ภาคพื้ น ดิ น หลั ก พื้ น ฐานการออกแบบการสื่ อ สารผํ า น
ดาวเที ย ม ระบบติ ด ตามดาวเที ย ม ระบบโทรทั ศ น๑ ผํ า น
ดาวเทียม ตัวขยายสัญญาณรบกวนต่ํา ตัวขยายกําลังสูง วี
เอสเอที เอ็มเอสเอที
262484 การสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
Mobile Communication
หลั ก การเบื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ ระบบโทรศั พ ท๑
เซลลู ล าร๑ แนวคิ ด พื้ น ฐานของระบบโทรศั พ ท๑ เ คลื่ อ นที่
ทฤษฎี เ บื้อ งต๎น ของระบบเซลลูล าร๑ การติ ดตั้ ง เซลล๑ไ ซต๑
และการวางแผน พื้นที่เ ซลล๑บริ การ สภาพแวดล๎ อมและ

การกระจายสัญญาณของสถานีสํงและรับ ระบบควบคุม
สั ญ ญาณ การออกแบบเซลล๑ ไ ซต๑ การแทรกสอด
ชํองสั ญญาณรํวม เทคนิคแฮนด๑ -ออฟ สายอากาศ การ
วางแผนความถี่และชํองสัญ ญาณ ระบบโทรศัพท๑ไร๎สาย
สํวนบุคคลแบบดิจิทัล วีโอไอพี
262485 การสื่อสารไร๎สาย
3(3-0-6)
Wireless Communications
หลักการเบื้องต๎นเกี่ยวกับการสื่อสารไร๎สาย
การเข๎ารหัส เทคนิคการมอดูเลต การสํ งสัญญาณในการ
สื่ อ สารไร๎ ส าย การสื่ อ สารไร๎ ส ายแบบเคลื่ อ นที่ ระบบ
เซลลู ล าร๑ การสื่ อ สารไร๎ ส ายสํ ว นบุ ค คล โครงขํ า ยการ
สื่อสารไร๎สาย มาตรฐานการสื่อสารไร๎สาย การเชื่อมตํอ
ระหวํางระบบไร๎สาย
262486 การออกแบบระบบฝังตัว
3(3-0-6)
Embedded System Design
หลั ก การออกแบบระบบฝั ง ตั ว แนวคิ ด
ซอฟต๑แวร๑ฝังตัว ยูเอ็มแอล การเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว
หลัก การประยุก ต๑ร ะบบปฏิบั ติก ารแบบเวลาจริง สํา หรั บ
ระบบฝังตัว เทคนิคการออกแบบรํวมระหวํางฮาร๑ดแวร๑กับ
ซอฟต๑แวร๑และการทวนสอบ การทดสอบระบบ
262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา 1
1(0-3-2)
Electrical Engineering Project I
การเตรี ย มความพร๎ อ มสํ า หรับ ทํ า โครงงาน
ทางวิศวกรรมไฟฟูา การศึกษาและค๎นคว๎าข๎อมูลเพื่อการ
ทําโครงงาน การนําเสนอ การนําเสนอความคืบหน๎าของ
โครงงาน
262493 กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกร
ไฟฟูา
1(1-0-2)
Laws and Ethics for Electrical
Engineers
กฎหมายและข๎ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ งาน
วิ ศ วกรรมไฟฟู า จรรยาบรรณแหํ ง วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
กรณีศึกษา ผลกระทบอันเนื่องจากการทําผิดกฎหมายและ
จรรยาบรรณ
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262494

โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา 2 2(0-6-3)
Electrical Engineering Project II
การวิ จั ย แล ะการพั ฒ น าโครงงาน ด๎ า น
วิศวกรรมไฟฟูา การเขียนรายงานฉบับสมบูร ณ๑และการ
นําเสนอโครงงาน การสรุปผลโครงงาน
262495 หัวข๎อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟูากาลัง
3(3-0-6)
Special Topics in Electrical
Engineering
การกําหนดประเด็น หัวข๎อที่สนใจหรือที่เป็น
ปั จ จุ บั น ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ใ น ส า ข า ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ
วิศวกรรมไฟฟูากําลัง การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การ
วิเคราะห๑และสังเคราะห๑ การนําเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข๎อซักถาม
262496 หัวข๎อพิเศษทางวิศวกรรมสื่อสาร 3(3-0-6)
Special Topics in Communication
Engineering
การกําหนดประเด็น หัวข๎อที่สนใจหรือที่เป็น
ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข๎องกับวิศวกรรม
สื่อสาร การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑และ
สัง เคราะห๑ การนํ า เสนอ การอภิ ปราย และการตอบข๎ อ
ซักถาม
263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statics
ระบบแรง แรงลั พ ธ๑ สมดุ ล ของอนุ ภาคและ
วัตถุคงรูป การวิเคราะห๑โครงข๎อหมุน การวิเคราะห๑แรงแผํ
กระจายบนคาน ความเสี ย ดทาน งานเสมื อ นและ
เสถียรภาพ จุดเซ็นทรอยด๑ โมเมนต๑ความเฉื่อย
263211 กาลังวัสดุ 1
3(3-0-6)
Strength of Materials I
แรง ความเค๎ น ความเครี ย ด ความสั ม พั น ธ๑
ระหวํ า งความเค๎ น และความเครี ย ด กฎของฮุ ค อั ต รา
สํวนปัวซง ความเค๎นเนื่องจากอุณหภูมิ การบิด แผนภาพ
แรงเฉือนและโมเมนต๑ดัดในคาน ความเค๎นในคาน การแอํน
ของคาน

263212

กาลังวัสดุ 2
3(3-0-6)
Strength of Materials II
คานค้ํา ยัน ความเค๎น รวม ความเครี ยดรวม
วงกลมของมอร๑ เงื่อนไขการวิบัติ คานประกอบจากวัส ดุ
ตํางชนิ ด เสายาวและเสาสั้น น้ําหนั กบรรทุ กวิกฤติ สูต ร
ของออยเลอร๑ การวิบัติของเสา การตํอโครงสร๎างด๎วยการ
เชื่ อ มหรื อ หมุด ย้ํ า และสลัก เกลี ยว ความเค๎น ในผนั ง บาง
ศูนย๑กลางแรงเฉือน และการไหลของแรงเฉือน
263213 การวิเคราะห์โครงสร๎าง 1
3(3-0-6)
Structural Analysis I
พื้ น ฐานการวิ เ คราะห๑ โ ครงสร๎ า ง ระบบ
โครงสร๎าง แรงกระทําบนโครงสร๎างและแรงปฏิกิริย า การ
จําแนกโครงสร๎าง แรงภายในโครงสร๎างดีเทอร๑มิเนทสถิตย๑
เส๎ นอิ ทธิ พ ลสํ าหรั บโครงสร๎ างดีเ ทอร๑ มิเ นท การโกํ งของ
โครงสร๎างดีเทอร๑มิเนทด๎วยวิธีเรขาคณิต งานสมมติ และ
พลังงานความเครียด
263261 การสารวจ
3(2-3-6)
Surveying
หลักการสํารวจ เครื่องมือในงานสํารวจ การ
ทํ า ระดั บ การวั ด มุ ม และระยะทาง ความถู ก ต๎ อ งและ
คลาดเคลื่อนในงานสํารวจ การคํานวณข๎อมูลและปรับแก๎
ความคลาดเคลื่อน งานโครงขํายสามเหลี่ยม การหมุนอาซิ
มุท การสํารวจภูมิประเทศ เส๎นชัน้ ความสูง การทําแผนที่
263271 กลศาสตร์ของไหล
4(3-3-8)
Fluid Mechanics
คุณสมบัติ ของของไหล ของไหลสถิ ตย๑ การ
เคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต๑ตัมและแรง
ในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการตํอเนื่อง การวิเคราะห๑
มิติ แ ละความคล๎ า ยคลึ ง การไหลคงตั ว แบบไมํ ยุ บ ในทํ อ
ทางน้ําเปิด การวัด ของไหลและเครื่ องมือวั ด ปฏิบัติ การ
ทดลองเพื่อศึกษาหลักการของกลศาสตร๑ของไหล ของไหล
สถิตย๑ การไหลผํานทํอและทางน้ําเปิด การวัดการไหลใน
ทํอและทางน้ําเปิด
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263302

คณิตศาสตร์ประยุกต์
ทางวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Applied Mathematics in Civil Engineering
พีชคณิตเชิงเส๎น ผลเฉลยของสมการพีชคณิต
และสมการอดิศั ย การประมาณคํ าเชิ งเส๎นและการปรั บ
เส๎นโค๎ง การแก๎ ระบบสมการเชิง เส๎น สมการเชิง อนุ พัน ธ๑
ทางวิศวกรรมโยธา การแปลง ลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร๑ ผล
เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ๑ เวกเตอร๑แคลคูลัส
263314 การวิเคราะห์โครงสร๎าง 2
3(3-0-6)
Structural Analysis II
หลักการในการวิเคราะห๑โครงสร๎างอินดีเทอร๑
มิเนท วิธีเปลี่ยนรูปรํางสอดคล๎อง สมการสามโมเมนต๑ วิธี
พลังงาน วิธีมุมหมุนและระยะโกํง วิธีกระจายโมเมนต๑ เส๎น
อิทธิพ ลสําหรับโครงสร๎ างอิน ดีเทอร๑มิเนท การวิเคราะห๑
แบบพลาสติกเบื้องต๎น การวิเคราะห๑โดยการประมาณ การ
วิ เ คราะห๑ แ บบเมตริ ก ซ๑ เ บื้ อ งต๎ น การใช๎ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร๑วิเคราะห๑โครงสร๎าง
263315 วัสดุวิศวกรรมโยธา
และการทดสอบ
2(1-3-4)
Civil Engineering Materials and Testing
พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุทาง
วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบและการทดสอบเหล็กและ
เหล็ ก เสริ ม ไม๎ อิ ฐ ยางมะตอย และชิ้ น สํ ว นโครงสร๎ า ง
สําเร็จรูป การปฏิบัติทดสอบวัสดุตามมาตรฐานสากลและ
การรายงานคุณสมบัติของวัสดุ
263316 คอนกรีตเทคโนโลยี
4(3-3-8)
Concrete Technology
ประวัติปูนซีเมนต๑ ประเภทและคุณสมบัติของ
ปูนซีเมนต๑ มวลรวม สารผสมเพิ่ม คอนกรีตสด คอนกรีตที่
แข็งตัวแล๎ว คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีต การออกแบบ
สํวนผสมคอนกรีต ความรู๎เบื้องต๎นเรื่องความทนทานของ
คอนกรีต วัสดุปอซโซลานและคอนกรีตกําลังสูง คอนกรีต
ชนิดพิเศษ การทดสอบตามมาตรฐานสากล ความคงทน
ของโครงสร๎างคอนกรีตเบื้องต๎น

263317

การออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก
4(3-3-8)
Reinforced Concrete Design
พฤติ กรรมการรั บแรงอัด แรงดั ด แรงเฉือ น
แรงบิ ด แรงยึด เหนี่ย ว และปฏิ สัม พั นธ๑ ระหวํ า งแรง การ
ออกแบบชิ้ น สํ ว นโครงสร๎ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก โดยวิ ธี
ความเค๎นใช๎งานและวิธกี ําลัง การปฏิบัติออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กและการให๎รายละเอียด
263331 ปฐพีกลศาสตร์
4(3-3-8)
Soil Mechanics
การกําเนิดดิน การจําแนกดินทางวิศวกรรม
การสํารวจดิน การบดอัดดิน การซึมผํานดิน ความเค๎นใน
มวลดิน คุณสมบัติความเค๎น -ความเครียดและกําลังเฉือน
ของดินเชื่อมแนํนและดินไมํเชื่อมแนํน การทรุดตัว ทฤษฎี
การอัดตัว คายน้ํา ทฤษฎีกํา ลังแบกทาน เสถีย รภาพทาง
ความชัน ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติดินตามมาตรฐาน
การเจาะสํารวจดินและการเก็บตัวอยํางดิน การทดสอบ
คุ ณ สมบั ติ ดิ น ในสนาม การทดสอบแอตเตอเบิ ร๑ ก ลิ มิ ต
ความถํวงจําเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะห๑ขนาดเม็ดดิน
การจําแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน แคลิฟอร๑เนีย
แบริ่งเรโช ความหนาแนํนของดินในสนาม ความซึมน้ําของ
ดิน การทดสอบกําลังรับแรงเฉือนแบบไดเร็คเชียและแบบ
เวน การทดสอบกําลังรับแรงอัดแบบอันคอนไฟน๑และแบบ
ไทรแอกเซียล การทรุดตัวของดิน
263333 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-8)
Foundation Engineering
การสํารวจใต๎ดิน กําลังแบกทานของฐานราก
การออกแบบฐานรากแผํ แ ละฐานรากแพ การออกแบบ
ฐานรากเสาเข็มและฐานรากปลํอง การวิเคราะห๑การทรุด
ตัว ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันดิน โครงสร๎างกันดินและกําแพง
กัน ดิ น แบบเข็ ม พื ด การปรั บปรุ ง ดิ น เบื้ อ งต๎ น การฝึ ก หั ด
ออกแบบ
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263334

ธรณีวิศวกรรม
2(1-2-3)
Engineering Geology
คุ ณ ส มบั ติ ท างกาย ภาพของแรํ แ ล ะหิ น
ระยะเวลาทางธรณี วิ ท ยา การลํ า ดั บ อายุ ข องชั้ น หิ น
ขบวนการกัดกรํอน แผนที่ทางธรณีวิทยา การแปลแผนที่
ทางธรณีวิทยา การสํารวจสภาพธรณีวิทยาของแหลํงวัสดุ
กํอสร๎าง สภาพธรณีวิทยาของบริเวณสันเขื่อนและอํางเก็บ
น้ํา สภาพธรณีวิทยาสําหรับเส๎นทางคมนาคม
263341 วิศวกรรมขนสํง
3(3-0-6)
Transportation Engineering
องค๑ ป ระกอบหลั ก และลั ก ษณะเฉพาะของ
ระบบขนสํง การวางแผน การออกแบบและการดําเนินการ
สํา หรับ การขนสํง ทางบก ทางอากาศ ทางน้ํ าและระบบ
ขนสํ ง แบบตํ อ เนื่ อ ง หลั ก การเบื้ อ งต๎ น สํ า หรั บ การวาง
แผนการขนสํงระดับเมืองและภูมิภาค
263351 วิศวกรรมการจัดการ
3(3-0-6)
Engineering Management
หลั กก า รบ ริ หา ร งา น วิ ธี ก า รป รั บป รุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการทํ างาน มนุษ ยสั มพั น ธ๑แ ละการทํ างาน
รํวมกับผู๎อ่นื การจัดการด๎านความปลอดภัย กฎหมายด๎าน
การค๎ า เศรษฐศาสตร๑ สํ า หรั บ วิ ศ วกรรม หลั ก การเงิ น
หลักการตลาด การบริหารโครงการ
263362 คํายฝึกงานสารวจ
1 หนํวยกิต
Survey Camp (ไมํน๎อยกวํา 80 ชั่วโมง)
การปฏิบัติงานสํารวจภูมิประเทศภายในพื้นที่
คํายสํารวจ การสํารวจขั้นต๎น การวางแผน การถํายระดับ
การทํ า วงรอบ การสํ า รวจรายละเอี ย ด การทํ า แผนที่
รายงานและการนําเสนอ
263363 การสารวจแนวทาง
3(2-2-5)
Route Surveying
การสํ า รวจวางแนวทาง การทํ า ระดั บ หมุ ด
หลักฐาน การออกแบบระดับแนวทางการคํานวณปริมาณ
งานดิน การสํารวจแนวเส๎นทางโค๎งในแนวราบและแนวตั้ง
ความปลอดภัยของเส๎นทางและการออกแบบการสํารวจ
เพื่อทําการกํอสร๎างทาง

263373

หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6)
Principle of Hydrology
วั ฏ จั ก รของน้ํ า อุ ท กวิ ท ยาเบื้ อ งต๎ น การ
วิเคราะห๑ความถี่ของน้ําหลาก น้ําฝน การระเหยและการ
คายน้ํา การสูญหายของน้ําผิวดินและการซึม น้ําทํา การ
วัดน้ําทํา ไฮโดรกราฟ กราฟหนึ่งหนํวยน้ําทํา การเคลื่อน
ตัวของน้ําหลาก ความสัมพันธ๑ระหวํางน้ําฝนและน้ําทํา น้ํา
ใต๎ดินเบือ้ งต๎นการตกตะกอนในทางน้ํา
263374 วิศวกรรมการประปา
และสุขาภิบาล
3(3-0-6)
Water Supply and Sanitary
Engineering
แหลํ ง น้ํ า ดิ บ สํ า หรั บ ผลิ ต ประปา มาตรฐาน
คุ ณ ภาพน้ํ า ดื่ ม ความต๎ อ งการเชิ ง คุ ณ ภาพ ระบบจํ า ย
น้ําประปา เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ตะแกรง การ
ตกตะกอน การกรอง การกําจัดความกระด๎าง การกําจัด
เหล็ ก การควบคุ ม รสและกลิ่ น ระบบระบายน้ํ า ฝนและ
รวบรวมน้ําเสียเบื้องต๎น
263391 การฝึกงาน
(ไมํนับหนํวยกิต)
Professional Training
6 หนํวยกิต
(ไมํน๎อยกวํา 270 ชั่วโมง)
การฝึ กปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่มพู นประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับวิ ศวกรรมโยธา ในสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
263418 การออกแบบโครงสร๎างไม๎
และเหล็ก
4(3-3-8)
Design of Timber and Steel Structure
การวิเคราะห๑และการออกแบบโครงสร๎างไม๎
และเหล็ก องค๑อาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน เสา-คาน
คานประกอบ รอยตํ อ วิธี หนํว ยแรงใช๎ง านและวิธี ตัวคู ณ
ความต๎า นทานและน้ํา หนั ก บรรทุ ก การปฏิ บั ติ ออกแบบ
โครงสร๎างเหล็กและไม๎และการให๎รายละเอียด
263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(2-2-5)
Prestressed Concrete Design
หลั ก การขององค๑ อ าคารคอนกรี ต อั ด แรง
คุณสมบัติของวัสดุ ความเค๎นที่ยอมให๎ การวิเคราะห๑ความ
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เค๎น การออกแบบองค๑อาคารคอนกรีตอัดแรง การแอํนตัว
ของคาน การสูญเสียแรงอัดในคาน กําลังประลัยของคาน
การออกแบบเสาเข็มอัดแรง การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
ชนิดดึงเหล็กภายหลัง
263420 การออกแบบอาคาร
3(2-2-5)
Building Design
ประเภทของอาคารและประโยชน๑ ใ ช๎ ส อย
ระบบโครงสร๎ า งของอาคาร ปั จ จั ย และข๎ อ กํ า หนดการ
ออกแบบอาคาร กฎหมายควบคุ ม อาคาร มาตรฐาน
สถาปัตยกรรมของอาคาร ระบบวิศวกรรมในอาคาร การ
จําลองและวิเคราะห๑โครงสร๎าง การเตรียมรายการคํานวณ
และแบบ
263421 พฤติกรรมทางกลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6)
Mechanical Behavior of Materials
โครงสร๎า งและการเปลี่ย นแปลงรู ปรํ า งของ
วัสดุ วัสดุในงานวิศวกรรม ความสัมพันธ๑และพฤติกรรม
ของความเค๎ นและความเครีย ด พฤติก รรมชํว งอิ ลาสติ ก
และพลาสติกของวัสดุ การคราก การแตกร๎าว การล๎าและ
การคืบของวัสดุ
263422 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Finite Element Method in Civil
Engineering
หลั ก การทั่ว ไปของวิ ธี ไฟไนต๑ เ อลิ เ มนต๑ การ
วิ เ คราะห๑ ปั ญ หามิ ติ เ ดี ย ว การวิ เ คราะห๑ ค วามเค๎ น และ
ความเครียดระนาบ การวิเคราะห๑โครงข๎อหมุน คาน และ
โครงข๎ อแข็ง การใช๎ ไอโซพาราเมตริก ซ๑เ อลิ เมนต๑ สํา หรั บ
ปั ญ หาสองมิ ติ วิ ธี ก ารถํ ว งน้ํ า หนั ก เศษตกค๎ า ง การ
อิ น ทิ เ กรตและฟั ง ก๑ ชั่ น การประมาณภายในเอลิ เ มนต๑
เมตริก ซ๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิ วเตอร๑ เพื่ อใช๎ ในการ
วิเคราะห๑โครงสร๎าง
263423 พลศาสตร์ของโครงสร๎างเบื้องต๎น 3(3-0-6)
Introduction to Structural Dynamics
พลศาสตร๑ของโครงสร๎างที่มีร ะดับ ขั้นความ
เสรีเดียวและความเสรีหลายขัน้ การสั่นแบบฮาร๑โมนิค การ
สั่นแบบอิสระและแบบบังคับ เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน

สเปคตรั ม การตอบสนองของโครงสร๎ า ง การวิ เ คราะห๑
ระบบด๎วยวิธีเชิงตัวเลข วิศวกรรมแผํนดินไหวเบือ้ งต๎น
263424 โครงสร๎างคอนกรีตหลํอสาเร็จรูป 3(3-0-6)
Precast Concrete Structures
บทบาทและความสํ า คั ญ ของโครงสร๎ า ง
คอนกรี ต หลํ อ สํา เร็จ รู ป วั สดุ ท่ี ใช๎ ใ นโครงสร๎า งสํา เร็จ รู ป
การวิเคราะห๑ โครงสร๎างสํา เร็จรูป พื้นคอนกรีตสําเร็จรู ป
คานคอนกรีตสําเร็จรูป เสาและผนังรับแรงเฉือน ไดอะแฟร
มของพื้ น ทางราบจุ ด ตํ อ และการตํ อ เชื่ อ ม การเชื่ อ มตํ อ
ระหวํางคานและเสาการโยงยึดในโครงสร๎าง คอนกรีตหลํอ
สําเร็จรูป
263425 ความคงทนของโครงสร๎างคอนกรีต 3(3-0-6)
Durability of Concrete Structures
การแนะนํ า เกี่ ย วกั บ ปัญ หาความคงทนของ
คอนกรีต การเยิม้ น้ํา การหดตัวแบบพลาสติกและการทรุด
ตั ว แบบพลาสติ ก การหดตั ว แบบออโต๎ จี นั ส คุ ณ สมบั ติ
เกี่ ยวกับ ความร๎อ นและการแตกร๎ าวเนื่ องจากความร๎ อ น
การหดตั ว แบบแห๎ ง การเกิ ด ปฏิ กิริ ย าคาร๑ บ อเนชั่ น การ
เกิดปฏิกิริยาอัลคาไลของมวลรวม การสัมผัส กับสภาวะ
แวดล๎ อ มที่ เ ป็ น กรดและสารซั ล เฟต การเกิ ด สนิ ม เหล็ ก
เนื่ อ งจากคลอไรด๑ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การออกแบบความ
คงทนและอายุการใช๎งานของโครงสร๎างคอนกรีต วัสดุปอซ
โซลาน คุณสมบัติของวัสดุปอซโซลานตํอความคงทนของ
คอนกรี ต การเพิ่ มความทนทานของคอนกรี ตในสภาวะ
แวดล๎ อมทะเล วั สดุ จีโ อโพลิเ มอร๑ ปัญ หาความคงทนใน
โครงสร๎างคอนกรีตจริง
263435 การปรับปรุงดินเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Soil Improvement
คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ศ วกรรมของดิ น สํ า หรั บ
นํามาใช๎เป็นวัสดุฐานรากและวัสดุกํอสร๎าง การปรับปรุง
คุณภาพพืน้ ดินทางวิศวกรรมเบื้องต๎น การปรับปรุงดินทาง
กายภาพและทางเคมี พื้ น ฐานการปรั บ ปรุ ง ดิ น ด๎ ว ยวิ ธี
เชิงกลและวิธที างชลศาสตร๑ การเสริมกําลังดินโดยสังเขป
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263436

ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์เบื้องต๎น 3(3-0-6)
Introduction to Theoretical Soil Mechanic
หลั ก การของความเค๎ น และความเครี ย ด
ความเค๎ น และความเครี ย ดหลั ก ตั ว แปรความเค๎ น ไมํ
แปรเปลี่ ย น ระนาบความเค๎ น ระนาบความเครี ย ด
พฤติก รรมดิ น สภาพอิ ล าสติ กในปฐพีก ลศาสตร๑ ทฤษฎี
พลาสติกซิตี แบบจําลองดินเบื้องต๎น ทฤษฎีสถานะวิกฤติ
เบื้องต๎น
263442 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
ประวัติความเป็นมาของถนนและพัฒนาการ
ของทางหลวง หลักการการวางแผนทางหลวง การจราจร
การสํารวจเส๎นทาง การสํารวจดินและการทดสอบ การ
ออกแบบทางด๎ า นเรขาคณิ ต หลั ก การเบื้ อ งต๎ น ในการ
ออกแบบถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ผิวทาง การระบาย
น้ํา การกํอสร๎างและบํารุงรักษา
263443 วัสดุการทาง
3(2-2-5)
Highway Materials
ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ก ารทาง
มาตรฐานการการออกแบบสํ ว นผสมวั ส ดุ ผิ ว ทาง การ
ปรับปรุงคุณภาพของดิน และการทดสอบวัสดุการทาง
263444 วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
Traffic Engineering
อ ง ค๑ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก ข อ ง ก า ร จ ร า จ ร
ลั ก ษณะเฉพาะของการจราจร ความเร็ ว ปริ ม าณ
การจราจร ความเร็วและความลําช๎าในการเดินทาง ที่ จอด
ทฤษฎี เ บื้อ งต๎ น ของกระแสจราจร องค๑ ป ระกอบพื้ น ฐาน
สําหรับการออกแบบถนน การออกแบบทางแยกและระบบ
ควบคุมทางแยก
263445 การออกแบบผิวทาง
3(2-2-5)
Pavement Design
หลั ก การของโครงสร๎ า งทางหลวงแล ะ
สนามบิน ชนิดของผิวทางและน้ําหนักล๎อรถ ความเค๎น ที่
เกิดขึ้นกับผิวทางแบบยืดหยุํนและแบบแข็งเกร็ง คุณสมบัติ
ของวัสดุชั้นดินเดิมและชั้นพื้นทาง แอสฟัลติกคอนกรีต

วิธีการออกแบบผิวทางแบบยืดหยุํนและแข็งเกร็งของทาง
หลวง วิธีการกํอสร๎างและการบํารุงรักษา
263452 การบริหารงานกํอสร๎าง
3(3-0-6)
Construction Management
หลั ก การบริ ห ารและจั ด การงานกํ อ สร๎ า ง
กระบวนการกํ อ สร๎ า ง เครื่ อ งจั ก รกลในงานกํ อ สร๎ า ง
รู ป แบบสั ญ ญาและโครงสร๎ า งองค๑ ก ร การวางผั ง การ
วางแผนการดํ า เนิ น งาน การจั ด การด๎ า นวั ต ถุ ดิ บ และ
ทรั พ ยากร การตรวจส อบความก๎ า วหน๎ า ของการ
ดําเนินงาน เทคนิคที่ใช๎ในการวางแผนและตรวจสอบการ
ดําเนินงาน เพิร๑ท ซีพีเอ็ม การบริหารด๎านการเงิน ที่ใช๎ใน
งานกํอ สร๎าง ความปลอดภัย การควบคุม คุณภาพ การ
ประยุกต๑ใช๎คอมพิวเตอร๑ในการบริหารงานกํอสร๎าง
263453 กฎหมายและจรรยาบรรณ
สาหรับวิศวกรโยธา
2(1-2-3)
Laws and Ethics for Civil Engineers
กฎหมาย พระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข๎องกับการกํ อสร๎าง การตรวจสอบอาคารเบื้องต๎ น
จรรยาบรรณสําหรับวิศวกรโยธา กรณีศึกษา ผลกระทบ
อันเนื่องจากการเพิกเฉยกฎหมายและจรรยาบรรณ
263454 วิธีการกํอสร๎างและการประมาณราคา
3(2-2-5)
Construction Methods and Cost
Estimation
วิธี การกํ อสร๎า งบ๎า นพั กอาศั ย อาคารขนาด
ใหญํ ถนน และสะพาน หลักการประมาณราคากํอสร๎าง
รายการประกอบแบบ องค๑ ป ระกอบของราคากํ อ สร๎ า ง
ต๎นทุนทางตรงและต๎นทุนทางอ๎อม วิธีการประมาณราคา
แบบขัน้ ต๎น และแบบละเอียด ปริมาณทรัพยากรที่ใช๎ในงาน
กํอสร๎างราคาตํอหนํวยของทรัพยากร
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263464

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับ
วิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Geographic Information System for
Civil Engineering
ทฤษฎีและปฏิบัติการนําเข๎าข๎อมูลไปสูํระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร๑ การวิเคราะห๑ข๎อมูลการประยุกต๑ใช๎
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑สําหรับงานทางวิศวกรรมโยธา
263465 การสารวจด๎วยภาพถํายทางอากาศ
3(2-2-5)
Photogrammetric Surveying
พื้นฐานของภาพถํา ยทางอากาศ กล๎ องและ
ภาพถําย การวางแผนการบินเพื่อถํายภาพ เรขาคณิตของ
ภาพถํ าย วิ ธีก ารถํ ายภาพทางอากาศ การเชื่อ มตํ อภาพ
การปรับแก๎ความเอียงภาพ แผนที่ภาพออโธ การเขียนแผน
ที่มุมมองสามมิติ
263475 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
การประยุ ก ต๑ ห ลั ก การของของไหลเพื่ อ
ออกแบบและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับงานด๎านวิศวกรรม
ชลศาสตร๑ การวิเคราะห๑ระบบทํอ แรงน้ํากระแทก เครื่อง
สู บ น้ํ า และกั ง หั น น้ํ า การไหลในทางน้ํ า เปิ ด อํ า งเก็ บ น้ํ า
เขื่อนและฝาย ทางระบายน้ําล๎น อาคารประกอบตํางๆของ
เขื่อนและระบบชลประทาน แบบจํา ลองชลศาสตร๑ และ
การจัดการน้ําทํวม
263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
Water Resources Engineering
ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห๑ ร ะ บ บ
ทรัพยากรแหลํงน้ํา การจัดการลุํมน้ํา ความต๎องการใช๎น้ํา
สมดุลย๑ของน้ํา การตกตะกอน การกัดเซาะในทางน้ําและ
การปู อ งกั น การออกแบบอาคารเก็ บ กั ก น้ํ า และอาคาร
ชลประทาน การพั ฒนาแหลํงน้ําใต๎ผิว ดิน การจัดการน้ํ า
แบบบูรณาการ

263477

วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา
ภายในอาคาร
3(2-2-5)
Water Supply Engineering and Design
in Building
การออกแบบระบบทํอประปา การออกแบบ
ระบบผลิตน้ําประปา การวางแผนระบบทํอภายในอาคาร
การออกแบบระบบประปาและอุปกรณ๑ การเพิ่มความดัน
ของน้ํ า ในระบบทํ อ การออกแบบระบบทํ อ ระบายน้ํ า
อุปกรณ๑และวัสดุของระบบทํอ การตรวจสอบ ทดสอบและ
การบํารุงรักษาระบบทํอภายในอาคาร
263478 วิศวกรรมการระบายน้า
3(3-0-6)
Drainage Engineering
การวั ด และการวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล ระบายน้ํ า
ทฤษฎี ก ารระบายน้ํ า บนผิ ว ดิ น -ใต๎ ดิ น และการออกแบบ
ระบบ โครงขํ า ยระบบระบายน้ํ า ปั ญ หาและการแก๎ ไ ข
ปรับปรุงระบบระบายน้ํา
263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2(0-6-3)
Civil Engineering Project
การจัดทํ าโครงงานในหัว ข๎อที่สนใจเกี่ยวกั บ
งานวิ จั ย ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีทางด๎านวิศวกรรมโยธา การนําเสนอโครงงาน
การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ๑ของโครงงาน
263493 หัวข๎อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering
หัวข๎อที่นําสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม
โยธา การสืบค๎นข๎อมูล การวิเคราะห๑ด๎วยหลักวิชาการทาง
วิศวกรรมโยธา การนําเสนอความรู๎และการประยุกต๑ใช๎ใน
งานวิศวกรรมโยธา
264101 เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมและการ
ใช๎งาน
2(1-3-4)
Engineering Tools and Operations
ความปลอดภั ย ในโรงฝึ ก งานอุ ต สาหกรรม
เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางด๎านวิศวกรรม วิธีใช๎
เครื่องมือและเครื่องจักร ปฏิบัติการเบื้องต๎นเกี่ยวกับงาน
เครื่องมือขนาดเล็กที่ทํางานด๎วยมือ งานเครื่องจักรกล งาน
เชือ่ ม และงานโลหะแผํน
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264201

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
ความสัมพั นธ๑ร ะหวํ างโครงสร๎าง คุณ สมบั ติ
กระบวนการผลิ ต และการประยุก ต๑ใช๎ กลุํมวั สดุท่ี สําคั ญ
ทางวิ ศ วกรรม โลหะ พอลิ เมอร๑ เซรามิ ก และวั ส ดุ ผ สม
แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย คุณสมบัติทาง
กลและความเสียหายของวัสดุ
264202 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ทฤษฎี ค วามนํ า จะเป็ น ตั ว แปรสุํ ม การแจก
แจงความนําจะเป็นแบบไมํตํอเนื่องและแบบตํอเนื่อง คํา
คาดหมายและโมเมนต๑ฟังก๑ชัน การทดสอบสมมติฐานและ
การอนุ ม านทางสถิ ติ การถดถอยและสหสั ม พั น ธ๑ การ
วิเคราะห๑ความแปรปรวนและการประยุกต๑ใช๎กระบวนการ
ทางสถิติในการแก๎ปัญหา ทฤษฎีการประมาณคํา ทฤษฎี
การทดสอบความมี นั ย สํ า คั ญ สํ า หรั บ พารามิ เ ตอร๑ การ
วิ เ คราะห๑ ค วามแปรปรวน การวิ เ คราะห๑ คํ า เฉลี่ ย การ
วิ เ คราะห๑ พิ สั ย การทดสอบความกลมกลื น กั น และการ
ทดสอบความอิ ส ระ การวิ เ คราะห๑ อ นุ ก รมเวลา การ
แก๎ปัญหาในงานวิศวกรรมโดยใช๎เทคนิคทางสถิติและการ
ประยุกต๑
264221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
หลั ก การและเทคนิ ค พื้ น ฐานสํ า หรั บ การ
วิ เ คราะห๑ โ ครงการทางวิ ศ วกรรมในเชิ ง เศรษฐศาสตร๑
มูลคําของเงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การ
วิเคราะห๑การทดแทนทรัพย๑สิน การวิเคราะห๑จุดคุ๎มทุน คํา
เสื่อมราคา การประเมินบนความเสี่ยงและความไมํแนํนอน
การประเมินภาษีเงินได๎
264301 กรรมวิธีการผลิต 1
3(2-3-6)
Manufacturing Process I
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต การ
หลํ อ การขึ้น รู ป การกํ า จัด วั สดุ สํ ว นเกิ นออก การขั ด ผิ ว
โลหะด๎ ว ยเครื่ อ งจั ก รแบบตํ า ง ๆ การตั ด โลหะ และการ
เชื่อม การผลิตเกลียวและเฟือง เทคโนโลยีการเชื่อม การ
ขึ้นรูปโลหะชั้นสูง และเครื่องจักรสมัยใหมํ ความสัมพันธ๑

ระหวํ างวั สดุ และกระบวนการผลิต คุ ณ สมบัติ ข องโลหะ
เครื่องกลสําหรับการผลิต เทคนิคการหลํอโลหะ กรรมวิธี
ทางความร๎อน และพื้นฐานของต๎นทุนการผลิต
264302 กรรมวิธีการผลิต 2
3(2-3-6)
Manufacturing Process II
รายละเอียดของกรรมวิธีในการตัดเเตํงขึ้นรูป และการขัด
ผิวโลหะด๎วยเครื่องจักรกลแบบตํางๆ กรรมวิธีในการผลิต
เกลียวและเฟืองประเภทตําง ๆ เทคนิคการตัดและขึ้นรูป
โลหะชั้นสูง เครื่องมือกลสมัยใหมํ กรรมวิธีของการเชื่อม
โลหะและพลาสติกเเบบตําง ๆ โลหะวิทยาของการเชื่อม
การแตกของรอยเชื่อม การทดสอบรอยเชื่อม
264311 การวิจัยดาเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Research
วิธีก ารวิ จัยการปฏิบั ติการเบื้ องต๎นเพื่อใช๎ใ น
การแก๎ปัญหาทางด๎านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม
สมัยใหมํ เน๎นทางด๎านการใช๎แบบจําลองทางคณิตศาสตร๑
การโปรแกรมเชิงเส๎น ปัญหาการขนสํง ทฤษฎีเกม ทฤษฎี
ของแถวคอย แบบจํ า ลองสิ น ค๎ า คงคลั ง การจํ า ลอง
เหตุการณ๑ ในกระบวนการการตัดสินใจ
264312 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
บทนํ า การจั ด การคุ ณ ภาพ การจั ด การการ
ควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความเชื่อถือ
ได๎เชิงวิศวกรรมสําหรับการผลิต บทนําเกี่ยวกับระบบการ
จัดการคุณภาพ มาตรฐานไอเอสโอ
264313 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Work Study
ความรู๎ ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และ การ
นําไปใช๎ ด๎ านการศึกษาการเคลื่อนไหว และเวลา รวมถึง
แผนภู มิกระบวนการ ผั งการไหล แผนภู มิคน/เครื่อ งจัก ร
การศึกษาการเคลื่อนไหวอยํางละเอียด หลักเศรษฐศาสตร๑
การเคลื่อนไหว การจับเวลาโดยตรง การให๎อัตราความเร็ว
ระบบข๎อมูลมาตรฐาน การสร๎างสูตรการหาเวลา การสุํม
งาน คํา แรงจูง ใจแบบตํ างๆ และการใช๎ อุป กรณ๑ ตํา งๆใน
การศึกษาการเคลื่อนไหว และเวลา
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264314

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
ความสํ า คั ญ ของความปลอดภั ย ในโรงงาน
สภาพภัยเสี่ยงและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ความถี่
และความรุ นแรงของอุ บัติเหตุ การปูองกันความสูญเสี ย
หรือแก๎ไขอุบัติเหตุโดยการออกแบบ การวิเคราะห๑และการ
ควบคุมสภาพภัยเสี่ยงจากสถานที่ทํางาน หลักการจัดการ
ความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย องค๑ประกอบด๎าน
มนุษย๑และจิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต๎น
264322 วิศวกรรมการซํอมบารุง
3(3-0-6)
Maintenance Engineering
หลักการบํารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการ
บํารุ งรัก ษาทวีผ ล สถิติ การขัด ข๎อง ความนําเชื่อ ถือ การ
วิ เ คราะห๑ ค วามพร๎ อ มใช๎ ง านและความสามารถในการ
บํารุงรักษา การหลํอลื่น ระบบการบํารุงรักษาแบบปูองกัน
และเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักร ระบบ
การควบคุมและสํงงานการบํารุงรักษา องค๑กร บุคลากร
และทรั พ ยากรในการบํ า รุ ง รั ก ษา ระบบการจั ด การ
บํ า รุ ง รั ก ษาโดยใช๎ ค อมพิ ว เตอร๑ การจั ด การวงจรอายุ
เครื่ องจั ก ร การจั ด ทํ ารายงานด๎ านการบํ า รุ งรั ก ษา และ
ดัชนีวัดประสิทธิภาพการบํารุงรักษา การจัดตั้งระบบการ
ซํอมบํารุง
264341 วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-3-6)
Tool Engineering
ทฤษฎี ข องการตั ด โลหะ ใบมี ด ตั ด ประเภท
ตํางๆ การหลํอเย็น มาตรฐานของการวัด การวัด ละเอียด
ตั ว นํ า เจาะและตั ว จั บ ยึ ด แบบตํ า งๆ งานกดขึ้ น รู ป และ
ออกแบบเเมํพิมพ๑
264342 การวิเคราะห์ต๎นทุนทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Cost Analysis
หลักการทางบัญชีขั้นพื้นฐาน ความรู๎พื้นฐาน
ของรายงานทางการเงิน การวิเคราะห๑คําใช๎จํายเพื่อการ
วางแผนและควบคุมการผลิต การแบํงปันสํวนเงินทุนการ
จัดสรรเงินทุนและการตัดสินใจเพื่อการลงทุนในโครงการ
ทางด๎านอุตสาหกรรม

264343

การจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain
Management
หลั ก การโลจิ ส ติ ก ส๑ แ ละการจั ด การหํ ว งโซํ
อุปทาน ความสําคัญของโลจิสติกส๑และการจัดการหํวงโซํ
อุปทานบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และระบบความรํวมมื อ
บทบาทของโลจิ ส ติ ก ส๑ อุ ต สาหกรรมในหํ ว งโซํ อุ ป ทาน
คอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส๑
การวางแผนหํว งโซํ อุปทาน ความสํ าคัญ ของการบริการ
ลู ก ค๎ า การจั ด การสิ น ค๎ า คงคลั ง การขนสํ ง บรรจุ ภั ณ ฑ๑
การจัดซื้อในงานโล จิสติกส๑และในขั้นตอนหํวงโซํอุปทาน
แนวโน๎มโลจิสติกส๑และหํวงโซํอุปทานของโลก
264344 การจัดการสินค๎าคงคลังและคลังสินค๎า
3(3-0-6)
Inventory and Warehouse Management
แนวทางการจั ด การคลั ง สิ น ค๎ า และศู น ย๑
กระจายสิ นค๎ า แนวโน๎ม การเปลี่ย นแปลง โอกาส และ
บทบาทของคลั ง สิ น ค๎ า ในหํ ว งโซํ อุ ป ทาน การออกแบบ
คลังสินค๎า การเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินค๎า การวางผังศูนย๑
กระจายสิ น และค๎ า คลั ง สิน ค๎ า การวางแผนการไหลของ
วั ส ดุ แบบจํ า ลองเพื่ อ การวิ เ คราะห๑ แ ละการออกแบบ
คลังสินค๎าและเครือขํายกระจายสินค๎า การกําหนดปัจจัย
ทางเศรษฐกิ จ บทบาทของคลั ง สิ น ค๎ า และศู น ย๑ ก ระจาย
สินค๎าทั้งในประเทศและตํางประเทศ การออกแบบชั้นวาง
การจัดการระบบข๎อมูลโลจิสติกส๑สําหรับคลังสินค๎า การ
บริหารความเสี่ยงด๎าน ความปลอดภัยในคลั งสินค๎า การ
ขนสํงกับกิจกรรมคลังสินค๎ากรณีศึกษา
264345 การผลิตแบบอัตโนมัติ
3(2-3-6)
Manufacturing Automation
หลั ก การพื้ น ฐานของระบบอั ต โนมั ติ ใ นการ
ผลิต; หลักการพื้นฐานของระบบและสํวนประกอบที่ใช๎ใน
ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งการควบคุมนิวแมติกและไฮโดรลิค
ในกระบวนการผลิ ต การออกแบบวงจรบนตั ว ควบคุ ม
ลอจิ ก ที่ ส ามารถโปรแกรมได๎ (พี แ อลซี ) การควบคุ ม
เครื่อ งมื อกลเชิง ตัว เลขเทีย บกั บการควบคุ มด๎ วยมือ และ
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อัตโนมัติ การออกแบบระบบอัตโนมัติ โดยการใช๎ ระบบ
การประกอบอั ตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุํน (เอฟ
เอ็มเอส) และอื่น ๆ
264346 หุํนยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องกลวิทัศน์
3(3-0-6)
Industrial Robotics and Machine
Vision
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ด๎ า น
หุํนยนต๑ และการนําไปใช๎งานในด๎านการผลิต เทคโนโลยี
หุํนยนต๑ประกอบด๎วย สํวนประกอบตํางๆ ของหุํนยนต๑ การ
วิเคราะห๑การเคลื่อนที่และการควบคุมและเซนเซอร๑ท่ีใช๎กับ
หุํน ยนต๑ การใช๎ โ ปรแกรมหุํ น ยนต๑ ภาษาที่ ใ ช๎ กั บ หุํ น ยนต๑
โ ค ร ง ส ร๎ า ง ข อ ง หุํ น ย น ต๑ คํ า สั่ ง ที่ ใ ช๎ กั บ หุํ น ย น ต๑
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ๑ การออกแบบกั บ กลุํ ม ของเครื่ อ งจั ก ร
หุํ น ยนต๑ แ ละการควบคุ ม การนํ า ไปประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ง านกั บ
อุตสาหกรรมการผลิต การขนย๎ายชิ้นงาน การขนย๎ายวัสดุ
การจั บชิ้น งานขึ้นและลงจากเครื่ องจั กร การทํ างานของ
กระบวนการผลิต การประกอบ การตรวจสอบ การเชื่อม
การหลํ อ การเลื อ กหุํ น ยนต๑ แนวความคิ ด พื้ น ฐานและ
เทคนิคของการประมวลผลภาพดิจิทัลและเครื่องกลวิทัศน๑
การติดตั้งและสอบเทียบระบบ การใช๎งานเครื่องกลวิทัศน๑
ในอุตสาหกรรมการผลิต
264391 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ ยวข๎ องกั บวิศ วกรรมอุ ตสาหการใน
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
264411 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
การนําเข๎าสูํระบบผลิตแบบตํางๆ เทคนิคของ
การพยากรณ๑ การจั ดการของคงคลั ง การวางแผนการ
ผลิต การวิเคราะห๑ต๎นทุนและความสามารถในการทํากําไร
เพื่อการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต และการควบคุม
การผลิต

264423

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Plant Design
หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกทําเลที่ตั้ง
โรงงาน ปั ญหาในการวางผั งโรงงาน รูป แบบเบื้ องต๎ นใน
การวางผั ง โรงงาน การวิ เ คราะห๑ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ๑ แล ะ
กระบวนการผลิ ต การวิ เ คราะห๑ ก ารไหลของวั ส ดุ การ
วางแผนและวิเคราะห๑สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุน
การผลิ ต การกํ า หนดความสั ม พั น ธ๑ ข องหนํ ว ยงาน ผั ง
โรงงานแบบตํางๆ สําหรับงานบริการ และงานสนับสนุน
การผลิต การขนถํายวัสดุ การใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยในการ
วางผังโรงงาน
264431 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-6)
Industrial Engineering Laboratory
กา ร ป ฏิ บั ติ ก าร ร ะ บบ ก า รผ ลิ ต โ ด ย ใ ช๎
เทคโนโลยี ท่ี ทั น สมัย เข๎ า มาชํ ว ยในกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต อั น
ได๎ แ กํ ระบบนิ ว เมติ ก ส๑ เทคโนโลยี ซี เ อ็ น ซี ปฎิ บั ติ ก ารที่
เกี่ ย วข๎ อ งกั บ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เครื่ อ งมื อ วั ด ทาง
อุตสาหกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ทางวิศวกรรมอุต
สาหการ
264441 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Psychology
จิ ต วิ ท ยาการทํ า งานเบื้ อ งต๎ น ความสํ า คั ญ
หลั ก การและแนวคิ ด ทางจิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรม การ
ทํ า งานรํ ว มกั น ระหวํ า งคนกั บ สภาพแวดล๎ อ มของงาน
ปัญหาสุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม พฤติกรรมของ
บุคคลในองค๑กร การทํางานรํวมกันเป็ นทีมและเป็นองค๑กร
ทัศนคติ คํานิยม วัฒนธรรมองค๑กรและความพึงพอใจใน
การทํ า งาน การติ ด ตํ อ สื่ อ สาร การประสานงาน การ
ฝึ ก อบรมและการพั ฒ นาบุ ค ลากร การสร๎ า งขวั ญ และ
กําลังใจ เทคนิคการจูงใจ การสร๎า งสัมพันธภาพที่ดีและ
มนุษยสัมพันธ๑ในการทํางาน การปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่อง
ความปลอดภัยในการทํา งาน ความรํวมมืออันดี ระหวํา ง
ผูบ๎ ริหาร หัวหน๎างาน คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในที่ทํางาน
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264442

การจัด องค์ก รทางอุ ตสาหกรรมและการ
จัดการ
3(3-0-6)
Industrial Organization and Management
โครงสร๎ า งและการจั ด องค๑ ก ารสํ า หรั บ งาน
วิศวกรรม หลักการและการปฏิบัติสําหรับการจัดการงาน
วิศ วกรรมปั จ จุ บั น และสอดคล๎ อ งกั บ สภาพท๎ อ งถิ่ น การ
จัดการ อํานาจหน๎าที่ของบุคลากรในองค๑กร การจัดการ
ทรัพยากรในองค๑กร
264443 การขนสํงและกระจายสินค๎า n 3(3-0-6)
Transportation and Distribution
วิเ คราะห๑ร ะบบการขนสํ ง การขนสํ งทางบก
การขนสํงทางอากาศ การขนสํงทางทะเล พยากรณ๑ความ
ต๎องการเดินทางขนสํง วิเคราะห๑ปัจจัยตํางๆที่มีอิทธิพลตํอ
ระบบการขนสํง ความหนาแนํนการจราจรและขนสํง การ
ตั ด สิ น ใจในการเดิ น ทางเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ รู ป แบบการ
จํ า ลองสถานการณ๑ เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของระบบการ
ขนสํ ง เส๎น ทางการขนสํ ง เพื่ อ วางแผนและพัฒ นาระบบ
กรณีศึกษา
264444 การออกแบบระบบขนถํายวัตถุดิบ 3(3-0-6)
Material Handling Systems Design
ความหมายและความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งโลจิ
สติ ก ส๑ กั บ ระบบการขนถํ า ยสมั ย ใหมํ การแบํ ง กลุํ ม ของ
อุปกรณ๑การขนถํายวัสดุ ความสัมพันธ๑ระหวํางการขนถําย
วัสดุและการวางผังภายในโรงงาน หนํวยการขนถํายวัสดุ
ระบบการไหลวัสดุและการสมดุลสายการผลิต การใช๎งาน
หุํนยนต๑ในระบบการขนย๎าย ระบบการจัดเก็บและนําออก
อัตโนมัติ และงานวิจัยและการแก๎ปัญหาด๎านการขนย๎าย
วัสดุในปัจจุบัน
264445 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมตํอ 3(3-0-6)
Computer System and Interfacing
ฮ า ร๑ ด แ ว ร๑ ไ ม โ ค ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร๑ ห นํ ว ย
ประมวลผลกลาง บัส หนํวยความจํา หนํวยด๎านเข๎าและ
ด๎านออก เทคนิคการเชื่อมตํอและโปรแกรมควบคุมสําหรับ
การเชื่อมตํออุปกรณ๑บริวารตํางๆ การออกแบบซอร๑ฟแวร๑
เวลาจริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมสําหรับระบบ
ไมโครคอมพิ ว เตอร๑ การเขี ย นโปรแกรมภาษาระดั บ สู ง

ลํ า ดั บ ชั้ น แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ ป ป์ ไ ล น๑
หนํวยความจํา ด๎านเข๎าด๎านออก ซูเปอร๑สกาลาร๑และหนํวย
ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ข น า น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต๑ ใ ช๎ ง า น
ไมโครคอมพิวเตอร๑ในระบบวัดและควบคุม
264446 ระบบควบคุมและแบบจาลอง 3(3-0-6)
Modeling and Control Systems
ค ว า ม รู๎ เ บื้ อ ง ต๎ น ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ร ะ บ บ
แบบจํา ลองทางคณิต ศาสตร๑ข องระบบ แผนภาพบล็ อ ก
ฟังก๑ชั่นการถํายโอน การตอบสนองของระบบ ลักษณะของ
ระบบการควบคุ ม การวิ เ คราะห๑ เ สถี ย รภาพของระบบ
ควบคุ ม ในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การออกแบบ
ระบบควบคุมปูอนกลับบนพื้นฐานของตัวควบคุมพีไอ การ
วิเคราะห๑ ระบบการควบคุม บนหลายตั วแปร การจํ าลอง
ระบบที่ใช๎ซอฟต๑แวร๑คอมพิวเตอร๑
264451 กฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Laws
ข๎อกฎหมายและพระราชบัญญัติทางด๎านงาน
อุ ต สาหกรรม มาตรฐานอุ ต สาหกรรม ความปลอดภั ย
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคมพระราชบัญญัติวิศวกร
264452 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
แนวความคิดด๎านการจัดการคุณภาพ ความ
เป็ น มาของการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ระบบบริ ห ารงาน
คุณภาพด๎านตําง ๆ มาตรฐานไอเอสโอ 9000 มาตรฐาน
ไอเอสโอ 14000 ทีคิวเอ การจัดการคุณภาพโดยรวม (ที
คิว เอ็ ม) ซิ กส๑ ซิก มํา การสร๎ างระบบการบริห ารงานด๎ า น
คุณ ภาพในงานอุต สาหกรรม และบริก าร เครื่ องมือ การ
แก๎ปัญหาคุณภาพ
264454 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
ภาพรวมและคําจํากัดความของโครงการและ
การจัดการโครงการ การเริ่มต๎นโครงการ การศึกษาความ
เป็นไปได๎ของโครงการ ผู๎จัดการโครงการและองค๑กร การ
วางแผน การกําหนดการ ซีพีเอ็มและเพิร๑ท การเฝูาสังเกต
การควบคุม การตรวจสอบและการสิน้ สุดโครงการ
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264455

การศึกษาความเป็นไปได๎
3(3-0-6)
Feasibility Study
การวิ เ คราะห๑ แ ละศึ ก ษาผลปั จ จั ย ตํ า ง ๆ
เกี่ ย วข๎ อ งกั บ ความเป็ น ไปได๎ ข องโครงการอุ ต สาหกรรม
ต๎น ทุน อุ ตสาหกรรมและงบประมาณ ศึ ก ษาระบบตลาด
วิ ศ วกรรม ด๎ า นการจั ด การ ด๎ า นการเงิ น และอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับโครงการ การศึกษากรณีศึกษา
264457 วิศวกรรมคุณคํา
3(3-0-6)
Value Engineering
บทนํ า วิ ธี ก ารของวิ ศ วกรรมคุ ณ คํ า การ
ประยุกต๑วิธีของวิศวกรรมคุณคําในการวิเคราะห๑ผลิตภัณฑ๑
การออกแบบผลิตภัณฑ๑และกรรมวิธีการผลิต การจัดซื้อ
วัตถุดิบและการผลิตที่ชํวยลดต๎นทุนการผลิต โดยไมํทําให๎
คุณภาพของผลิตภัณฑ๑ลดลงไป
264458 การยศาสตร์
3(3-0-6)
Ergonomics
บทนํ า การยศาสตร๑ สรี ร ะมนุ ษ ย๑ ใ นลั ก ษณะ
ของระบบการทํางาน อันมีโครงสร๎างกระดูกข๎อตํอ กระดูก
กล๎ามเนื้อ ระบบเผาผลาญอาหาร ระบบประสาท ภาพที่
เห็น ความสั่ นสะเทือน การออกแบบ อุปกรณ๑ อั นมีท่ีนั่ ง
ภาพแสดง และการควบคุ ม ปั จ จั ย มนุ ษ ย๑ ใ นด๎ า นการ
ตรวจสอบอายุ การทํ า งานเป็ น กะ การจู ง ใจ และความ
เหนื่อยล๎า
264459 การประหยัดพลังงาน
3(2-3-6)
Energy Conservation
สถานการณ๑พลังงานการประหยัดพลังงานใน
ครั ว เรื อ น การประหยัด พลั งงานในอุต สาหกรรมในด๎ า น
พลังงานไฟฟูา และพลังงานความร๎อน สิ่งแวดล๎อมภาวะ
โลกร๎อนและการประเมินวัฎจักร๑ชีวิต
264461 การออกแบบและวิ เ คราะห์ ก ารทดลอง
3(3-0-6)
Design and Analysis of Experiments
การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยใน
ระบบอุ ต สาหกรรมการวิ เ คราะห๑ ท างสถิ ติ แ ละการ
ออกแบบระบบควบคุ ม ในงานอุ ต สาหกรรมเน๎ น การ
ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ตั ว แบบคณิ ต ศาสตร๑ ขั้ น สู ง วิ ธี ก ารออกแบบ

แผนการทดลองและการใช๎ซอฟแวร๑ในการชํวยวิเคราะห๑
ข๎อมูลของการออกแบบการทดลอง
264462 การวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(2-3-6)
Enterprise Resource Planning
แนวคิ ด และหลั ก การของระบบการวาง
แผนการใช๎ทรัพยากรวิสาหกิจและบทบาทของ ERP ใน
องค๑กรสมัยใหมํ การวิเคราะห๑กระบวนการทางธุรกิจของ
องค๑กรที่บริหารงานแบบบูรณาการ และซอฟแวร๑ท่ีใช๎ใ น
ERP เชํน SAP
264464 วิศวกรรมโลหะการ
3(2-3-6)
Metallurgy Engineering
โครงสร๎ า ง และพฤติ ก รรมของโลหะ เฟส
ไดอะแกรม คุ ณ สมบั ติ เ ชิง กลของโลหะและการทดสอบ
การผลิตเหล็กและเหล็กกล๎า การอบชุบประเภทตํางๆด๎วย
ความร๎อน การอบชุบเหล็กหลํอด๎วยความร๎อน โลหะเจือ
และโลหะที่ ไ มํ มี เ หล็ ก ผสมที่ ใ ช๎ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมตัวอยํางเพื่อเมตัลโลกราฟิก การ
วิเคราะห๑โครงสร๎างและจุลภาคของโลหะ
264465 การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบ
ผลิต และงานวิศวกรรม
3(2-3-6)
Computer Aided Design, Manufacturing
and Engineering
หลั ก การพื้ น ฐานของการแสดงภาพด๎ ว ย
คอมพิวเตอร๑การนําคอมพิวเตอร๑ชํวยในการสร๎างชิ้นงาน
แบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานการ
ควบคุ ม เชิ ง เล ข โครงส ร๎ า งเครื่ อ งจั ก ร การเขี ย น
โปรแกรมควบคุมเชิงเลข อุปกรณ๑ขับเคลื่อนระบบ การอิน
เทอโปเล ทในระบบผลิ ต วงจรควบคุ ม เครื่ องจั ก ร
เครื่ องจั กรกลที่ค วบคุ ม ด๎ วยคอมพิ ว เตอร๑ การวิ เ คราะห๑
คุณสมบัติทางกลของชิน้ งานหรือผลิตภัณฑ๑
264466 หั ว ข๎ อ คั ด สรรทางวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
3(3-0-6)
Selected topic in Industrial Engineering
หัวข๎อที่นําสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม
อุ ต สาหการ การสื บ ค๎ น ข๎ อ มู ล การวิ เ คราะห๑ ด๎ ว ยหลั ก
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วิชาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ การนําเสนอความรู๎และ
การประยุกต๑ใช๎ในงานวิศวกรรม อุตสาหการ
264471 การขนสํงตํอเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
Multimodal Transport
ลักษณะทั่วไปของการขนสํงในแตํละรูปแบบ
ได๎แกํ การขนสํงทางน้ํา การขนสํงทางบกและการขนสํ ง
ทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห๑ข๎อดี ข๎อเสียของการขนสํงใน
แตํละรูปแบบโครงขํายการขนสํง และการเชื่อมโยงระบบ
การขนสํง ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ขน สํ ง การขนสํ ง ตํ อ เนื่ อ ง โค รงส ร๎ า งพื้ น ฐานแล ะ
สํวนประกอบที่ชํวยในการดําเนิน การการขนสํงหลายรู ป
แบบอยํางมีประสิทธิภาพ และ กรณีศึกษา
264472 การขนถํายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์
3(3-0-6)
Material Handling and Packaging
ฟังก๑ชันของการลําเลียงวัสดุและการบรรจุหีบ
หํอ ซึ่งสํงผลตํอประสิทธิภาพในการจัดการ
โลจิ สติ ก ส๑ การออกแบบและการประยุก ต๑ ใ ช๎เ ทคโนโลยี
สํ า หรั บ พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ๑ การเลื อ กใช๎ อุ ป กรณ๑ ใ นการ
ลํ า เลี ย ง และขนย๎ า ยอยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เทคนิ ค เชิ ง
คุณภาพในการลดต๎นทุนของบรรจุภัณฑ๑
264473 กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Legal Aspects for Logistics
กฎหมายและกฎเกณฑ๑ ท่ี เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การ
จั ด การโลจิ ส ติ ก ส๑ การจั ด ซื้อ จั ด จ๎ า งสํ า หรั บ สิ น ค๎ า และ
บริการ การซื้อขายสินค๎าระหวํางประเทศ การชําระราคา
ในทางการค๎ า ระหวํ างประเทศ การขนสํง สิ นค๎ า ระหวํ า ง
ประเทศ การขนสํงสินค๎าตํอเนื่องหลายรูปแบบ การนําเข๎า
สินค๎าและการสํงออกสินค๎า การจัดเก็บของในคลังสินค๎า
และเทอร๑มินัล
264474 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
Game Theory and Business Strategy
กฎเกณฑ๑ สํ ว นประกอบและรู ป แบบการ
แขํงขันทางธุรกิจ เกมทางธุรกิจที่มีผู๎เลํนพร๎อมกัน เกมทาง
ธุรกิจ แบบมีลําดั บขั้น ของการตั ดสินใจ ข๎ อได๎เ ปรีย บและ

ข๎ อ เสี ย เปรี ย บเชิ ง กลยุ ท ธ๑ ใ นการเข๎ า สูํ ต ลาดในลํ า ดั บ ที่
แตกตํางกัน ธุรกิจที่มีความได๎เปรียบเชิงกลยุทธ๑ การวาง
กลยุ ท ธ๑ ท างธุ ร กิ จ แบบผสม วิ ธี ก ารปกปู อ งและการยึ ด
อํานาจทางการตลาด การเลํนเกมทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของ
เวลาและจํานวนครั้ง
264475 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Information Technology for Logistics
วิธีการใช๎ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือ
สํ า หรั บ การวางแผนทางด๎ า นโลจิ ส ติ ก ส๑ ระบบที่ ใช๎
สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช๎ในระดับผู๎บริหาร การคํานวณ
และการสั บ เปลี่ ย นข๎ อ มู ล ทางด๎ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ การ
ปู อ งกั น แล ะความปลอด ภั ย ในระบบคอมพิ ว เตอร๑
ผลกระทบของคอมพิว เตอร๑และข๎ อมูลสารสนเทศที่มีตํ อ
องค๑กรที่เกี่ยวข๎องกับโลจิสติกส๑
264476 การจัดการการจัดหา
3(3-0-6)
Procurement Management
ระบบการจั ด ซื้ อ ทางด๎ า นอุ ต สาหกรรมและ
การค๎ า บทบาทของการจั ด ซื้ อ ในการบริ ห ารโซํ อุ ป ทาน
การพั ฒ นากลยุ ท ธ๑ ใ นการจั ด ซื้ อ อยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การศึก ษาแนวคิด ในการจั ดการของซัพ พลายเออร๑ การ
สร๎างพันธมิตรและความรํวมมือทางการจัดซือ้ กรณีศึกษา
264477 โลจิสติกส์ระหวํางประเทศ 3(3-0-6)
International Logistics
ความสํ า คั ญ ของโลจิ ส ติ ก ส๑ ท่ี มี ตํ อ ธุ ร กิ จ
ระหวํ า งประเทศและ ฟั ง ก๑ ชัน ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกลยุ ท ธ๑ ใ นการ
จัด การและการบริห ารระบบโลจิส ติก ส๑ร ะหวํา งประเทศ
ระบบการค๎าอิเลคทรอนิกส๑และกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ข๎อมูล
สารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข๎องในการจัดการ
ระบบโลจิสติกส๑ระหวํางประเทศ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข๎อง
264481 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล 3(3-0-6)
Electronic and Digital Circuit
วั ส ดุ ส ารกึ่ ง ตั ว นํ า รอยตํ อ พี เ อ็ น ไดโอดชนิ ด
ตํางๆ ทรานซิสเตอร๑ ออปแอมป์ อุปกรณ๑แบบสอง
ขั้วและสามขั้ว ลักษณะเฉพาะ โครงสร๎าง การใช๎งานและ
การวิเคราะห๑ในการนําไปใช๎ ในวงจรที่ไมํเป็นแบบเชิงเส๎ น
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ตํางๆ ระบบตัวเลขและการคํานวณในคอมพิวเตอร๑ รหัส
คอมพิวเตอร๑ รหัสฐานสอง รหัสบีซีดี รหัสเกรย๑ รหัสแอสกี
พี ชคณิ ต บู ล ลี น และตารางความจริ ง การวิ เ คราะห๑ แ ละ
สังเคราะห๑วงจรคอม บิเนชั่นตรรกศาสตร๑ วงจรสวิทช๑ชิ่ ง
รูปแบบบั ญญัติ แผนผัง คาร๑ โน วิธี ควิน แม็ก คลอสกี้ ฮาร๑
ซาร๑ด วงจรแนนนอร๑หลายระดั บ ชนิ ดของวงจรเชิงผสม
ตรรกศาสตร๑และการใช๎ตรรกศาสตร๑ประตูสัญญาณ การ
วิเคราะห๑และสังเคราะห๑วงจรโดยลําดับตรรกศาสตร๑ วงจร
ซิงโครนัส และวงจรอะซิ งโครนัส ไดอะแกรมการเปลี่ย น
สภาวะ การลดรู ป สภาวะการใช๎ ฟ ลิ ป ฟลอป วงจรโดย
ลําดับทั่วไปที่ใช๎ฟลิปฟล็อป วงจรคงสภาวะการเก็บข๎อมูล
วงจรนับ วงจรเลื่อนข๎อมูล
264482 การประยุกต์ใช๎ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-3-6)
Microprocessor Application
สถาปั ตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร๑ การ
เขี ย นโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ การติ ด ตํ อ ระหวํ า ง
ไมโครโปรเซสเซอร๑กับหนํวยความจําและการเชื่อมตํอของ
อิน พุ ท เอ๎ า ท๑ พุท การประยุ กต๑ ใ ช๎ ไ มโครโปรเซสเซอร๑ กั บ
อุปกรณ๑ทางกายภาพ เพื่อการควบคุ มและสื่อสารข๎อมู ล
ข๎อมูลเข๎าออก จังหวะเวลา การสื่อสารผําน RS232 และ
พอร๑ ต ขนาน การแสดงผลโดย LED และการควบคุ ม
มอเตอร๑แบบ สเต็ป
264483 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6)
Mechanical Design
ขั้ น ตอนของการออกแบบ ทฤษฎี ข องความ
เสียหายที่ใช๎ในการออกแบบชิ้นสํวนเครื่องจักรกลภายใต๎
โหลดสถิต และโหลดเปลี่ยนแปลง สปริง สกรูสํงกําลังและ
สกรูยึดชิน้ งาน รอยเชื่อม การขับด๎วยสายพานและโซํ
264484 ระบบการผลิตแบบยืดหยุํน 3(2-3-6)
Flexible Manufacturing System
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบยืดหยุํน
ระบบการบริหารฐานข๎อมูลในระบบการผลิตแบบยืดหยุํน
กลุํมของเทคโนโลยี ประเภทของระบบการผลิตอัตโนมัติ
การโปรแกรมในการควบคุมระบบการผลิต การกระจาย
ฐานข๎ อ มู ล ของเครื่ อ งมื อ ในระบบการผลิ ต แบบยื ด หยุํ น

สํวนประกอบบางอยํางในระบบการผลิตแบบยืดหยุํน การ
วางแผนและการควบคุม การผลิตในระบบการผลิต แบบ
ยืดหยุํน
264485 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
เ นื้ อ ห า แ ล ะ คํ า จํ า กั ด ค ว า ม ข อ ง
ปัญ ญาประดิ ษ ฐ๑ พื้น ฐานของฟั ซซี โ ลจิ ก โครงขํ ายระบบ
ประสาท ทฤษฎีก ราฟ การค๎น หาแบบฮิ วริส ติก การเลํ น
เกม ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง พั น ธุ ก รรม การประมวลผลแบบ
สั ญ ลั ก ษณ๑ และวิ ธี ก ารค๎ น หาข๎ อ สรุ ป แนวทางการ
ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ง านปั ญ ญาประดิ ษ ฐ๑ ใ น การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ หุํ น ย น ต๑ อุ ต ส าหกรรมแล ะระบ บ
ผู๎เชี่ยวชาญ ทฤษฎีและการประยุกต๑ใช๎ การค๎นหาเหตุผล
ด๎ ว ยวิ ธี อ รรถศาสตร๑ และ การอนุ ม านภายใต๎ ค วามไมํ
แนํนอน ด๎วยโปรแกรมโปรล็อก
264491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านวิศวกรรมอุตสาหการ
264492 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-2)
Industrial Engineering Project
การจัดทํ าโครงงานในหัว ข๎อที่ สนใจเกี่ ยวกั บ
งานวิ จั ย ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยี ท างด๎ า นวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ การนํ า เสนอ
โครงงาน การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ๑ของโครงงาน
275200 อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร3(2-3-6)
Community Development Voluntary for
Engineers
จิ ตอาสาเพื่ อชุ มชน วิ ศวกรรมอาสา หั วข๎ อที่
นํ า สนใจในการทํ านุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม บริ ก าร
วิ ชาการ และกิ จ กรรมนิ สิ ต การพั ฒ นาและการจั ด การ
โครงการ การวิเคราะห๑สวอต การประชุมวางแผนโครงการ
แบบซ็อฟ ตารางโทว วงจรเด็มมิ่ง งานวิศวกรรมพื้นฐานเพื่อ
กิ จ กรรมอาสา พื้ น ฐานงานกํ อ สร๎ า ง งานไฟฟู า พื้ น ฐาน
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พืน้ ฐานทางด๎านระบบทํอประปาและปั๊มน้ํา การเขียนรายงาน
และการนําเสนอโครงการ
282111
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎น 3(3-0-6)
Introduction to Environmental Science
ความรู๎ พื้ นฐานทางวิ ทยาศาสตร๑ สิ่ งแวดล๎ อม
ระบบนิเวศ ความสมดุลทางธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชี วภาพ ปั ญหาและการจั ดการ ทรั พยากรธรรมชาติ
มลพิษสิ่งแวดล๎อม ทิศทาง นโยบาย และแผนสิ่งแวดล๎อมของ
ประเทศและโลก
282211
เคมีวิทยาสิ่งแวดล๎อม
3(2-3-6)
Environmental Chemistry
สมบัติ และองค๑ประกอบของดิน น้ํา และอากาศ
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ในสภาพธรรมชาติ และสภาพที่
ปนเปื้อน ผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้น กระบวนการ
เคลื่อนย๎ายมลพิษในสิ่งแวดล๎อม
282212 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล๎อม
3(2-3-6)
Environmental Ecology
หลั กการ ทฤษฏี แ ละแนวคิ ดทางนิ เ วศวิ ทยา
หน๎าที่และความสัมพันธ๑ระหวํ างระบบนิเวศกับสิ่งแวดล๎อม
โครงสร๎ างระบบนิ เวศ ความหลากหลายทางชี วภาพ การ
ถํายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร นิเวศวิทยาประชากร
นิเวศวิ ทยาบนบก นิเวศวิ ทยาแหลํ งน้ํ า นิ เวศวิทยาจุ ลทรี ย๑
ดัชนีชวี้ ัดทางชีวภาพ
282213 กฎหมาย และนโยบายสิ่งแวดล๎อม3(3-0-6)
Environmental Law and Policy
ปั ญ ห า ม ล พิ ษ สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม แ ล ะ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ หลั ก การพื้ น ฐานของกฎหมายและ
นโยบายสิ่งแวดล๎อม บทบาทของกฎหมายและนโยบายด๎าน
กฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
การนํากฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล๎อมไปปฏิบัติและบังคับ
ใช๎ หน๎าที่และขอบเขตอํ านาจของหนํวยงานของรัฐ หน๎าที่
และอํานาจของหนํวยงานท๎ องถิ่ น บทบาทของประชาชนใน
การพัฒนาและบังคับใช๎กฎหมายสิ่งแวดล๎อม ข๎อจํากัดในการ
บังคับใช๎กฎหมายของหนํวยงานระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ

282214

พลังงานและสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
Energy and Environment
สถานภาพในปั จจุ บันและในอนาคตของแหลํ ง
พลั งงานและการใช๎ พลั งงาน แนวทางและนโยบายในการ
อนุ รั กษ๑ พลั งงานภายในประเทศและตํ างประเทศ การนํ า
พลังงานแสงอาทิตย๑ไปใช๎ประโยชน๑ ประโยชน๑ในการทําความ
ร๎ อนและผลิ ตกระแสไฟฟู า พลั งงานน้ํ า พลั งงานจากลม
พลั งงานจากความร๎ อนใต๎ พิ ภพ พลั งงานจากภาคเกษตร
พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร๑ และการจั ด การพลั ง งาน ปั ญ หา
สิ่งแวดล๎อมจากการใช๎พลังงาน มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
เสียง วิกฤตพลังงาน และเศรษฐกิจ
282221 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environmental
Management
ความสาคั ญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล๎ อ ม สถานการณ๑ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม ใ น ปั จ จุ บั น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติตํางๆ ได๎แกํ ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว๑ปุา
ทรั พยากรดิ น ทรั พ ยากรน๎ า ทรั พยากรทะเลและชายฝั่ ง
ทรัพยากรทํองเที่ยวธรรมชาติและแหลํงศิลปกรรม ทรัพยากร
แรํธาตุและพลังงาน รวมไปถึง นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย
และข๎อบังคับตํ างๆ ที่ เกี่ยวข๎ องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
282301 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Statistic and Research Methodology
หลักการเบื้องต๎นเกี่ยวกับสถิติสําหรับการวิจัย
ทางสิ่งแวดล๎อม การสุํมตัวอยําง ความแตกตํางของคําเฉลี่ย
การวางแผนการทดลองแบบตํางๆ หลักการวิจัย การสร๎าง
หัวข๎อวิจัย การสร๎างคําถามวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการเขียนโครง
รํางการวิจัย การวางแผนงานวิจัย การวิ เคราะห๑ข๎อมูลทาง
สถิติ การเขียนรายงานการวิจัย
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282315

พิษวิทยาสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
Environmental Toxicology
ความสั ม พั น ธ๑ ข องปริ ม าณสารพิ ษ ตํ อ การ
ตอบสนองของสิ่งมีชีวิต การดูดซึม การแพรํกระจาย การกัก
เก็บ การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างและการกํ าจัดสารพิษออก
จากรํ างกาย การทดสอบและการติ ดตามสารพิ ษ สารพิ ษ
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล๎อม
282321 มลพิษดินและการควบคุม
3(2-3-6)
Soil Pollution and Control
กระบวนการทางเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส๑ ของ
มลพิษดิน แหลํงที่มาของสารพิษ สาระสําคัญตํางๆที่ทําให๎
เกิดมลพิษในดิน และองค๑ประกอบที่สําคัญ กระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางชีววิทยาของสารพิษตํางๆ การ
เคลื่อนย๎ายของสารพิษ การประเมินผลทางสถิติ เทคนิคการ
ชักตัวอยําง รวมทั้งแนวทางการปูองกันและควบคุมมลพิษใน
ดิน
282322 มลพิษน้าและการควบคุม
3(2-3-6)
Water Pollution and Control
ความรู๎ พื้ น ฐานของทรั พ ยากรน้ํ า ปั ญ หา
สถานการณ๑และผลกระทบของมลพิษน้ํา คุณสมบัติของน้ํา
เสี ย หลั ก การเก็ บ และวิ เ คราะห๑ ตั ว อยํ า งน้ํ า และน้ํ า เสี ย
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการปูองกันและควบคุมคุณภาพน้ําผิว
ดินและน้ําเสีย เทคโนโลยีการปูองกันและควบคุมมลพิษน้ํา
282323 มลพิษอากาศและการควบคุม 3(2-3-6)
Air Pollution and Control
ประเภท ลักษณะ และแหลํงกําเนิดของมลพิ ษ
อากาศ การเก็ บตั วอยํ างและการตรวจวั ดคุ ณภาพอากาศ
ผลกระทบของมลพิ ษอากาศที่ มี ตํ อมนุ ษย๑ และสิ่ งแวดล๎ อม
การปูองกัน และควบคุมมลพิษอากาศ การออกแบบเบื้องต๎น
ระบบระบายอากาศ และระบบบําบัดอากาศ การบําบัดกลิ่น
การควบคุมดูแลและบํารุงรั กษาระบบบํ าบั ดมลพิ ษอากาศ
พื้นฐานฟิสิ กส๑และเคมี บรรยากาศ การเกิ ด การเปลี่ ยนรู ป
ทางเคมี การเคลื่อนย๎าย และการตกออกจากชั้นบรรยากาศ
ของมลพิ ษ อากาศ แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร๑ ใ นการ
ควบคุมมลพิษอากาศ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข๎องกับ
การควบคุมมลพิษอากาศ

282324

การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 3(2-3-6)
Solid Waste and Sewage Management
ปัญหา สถานการณ๑และผลกระทบของขยะและ
สิ่งปฏิกูล แหลํงกํ าเนิ ด ประเภท องค๑ประกอบและปริ มาณ
ของขยะและสิ่งปฏิกูล การคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม
การขนสํงไปยังสถานที่กําจัด เทคโนโลยีการกําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูล การนําขยะและสิ่งปฏิกูลกลับมาใช๎ใหมํ
282325 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
Fundamental of Environmental Impact
Assessment
ความหมาย ความสํ าคั ญและความรู๎ พื้ นฐาน
ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม กฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมสําหรับประเทศ
ไทย ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมสําหรับประเทศ
ไทย เทคนิ ค การประเมิ น และการจั ด ทํ า รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม กระบวนการมีสํวนรํวมของผู๎
มีสํวนได๎เสีย กรณีศึกษา
282331 การควบคุมมลพิษเสียงและความ
สั่นสะเทือน
3(3-0-6)
Noise Pollution and Vibration Control
ความรู๎ พื้ นฐานทางฟิ สิ กส๑ ของเสี ยงและความ
สั่ น สะเทื อ น แหลํ ง กํ า เนิ ด และชนิ ด ของเสี ย งและความ
สั่นสะเทือน ลักษณะของเสียงรบกวน ผลกระทบของมลพิษ
เสียงและความสั่นสะเทือนตํ อสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ การ
ตรวจวัดและการประเมินเสียงและความสั่นสะเทือน กฎหมาย
และมาตรฐานควบคุ ม มลพิ ษเสี ยงและความสั่ นสะเทื อ น
เทคโนโลยี การปู องกั นและควบคุ มมลพิ ษเสี ยงและความ
สั่นสะเทือน
282332 การอนุ รั กษ์ ความหลากหลายทางชี วภาพ
3(3-0-6)
Biodiversity Conservation
ความหมาย ความสําคัญและคุณคําของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยที่มี ผลตํ อการเปลี่ ยนแปลง
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ผลกระทบของการ
เปลี่ ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพตํ อคุณภาพชีวิ ต
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และสิ่ ง แวดล๎ อ ม ข๎ อ กํ าหนด มาตรการ และแนวทางที่
เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ๑ความหลากหลายทางชีวภาพ
282333 การจัดการลุํมน้า
3(3-0-6)
Watershed Management
ความหมายของลุํมน้ํา ธรณีสัณฐานของลุํมน้ํา
และอุทกวิทยา ความสัมพันธ๑ระหวํางลุํมน้ํา ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล๎อม หลักการและวัตถุประสงค๑ของการจัดการลุํมน้ํา
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ํา การจัดการลุํมน้ําในประเทศ
ไทย การวิ จั ยการจั ดการลุํ มน้ํ า การพั ฒนาแหลํ งน้ํ า เพื่ อ
ประโยชน๑ ใน ด๎ านการเกษตรกรรม อุ ตสาหกรรม และการ
อุปโภคบริโภค ควบคูํกับการอนุรักษ๑ทรัพยากรน้ํา การแก๎ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ๑และการพัฒนาทรัพยากร
แหลํงน้ํา
282334 การจัดการมลพิษน้า
3(3-0-6)
Water Pollution Management
หลักในการปูองกันและควบคุ มมลพิ ษน้ํา การ
พัฒนาโครงการปูองกันมลพิษน้ําจากแหลํงกําเนิด การผลิตที่
สะอาดเพื่อลดน้ําเสียในสถานประกอบการ การใช๎แบบจําลอง
ทางคณิ ตศาสตร๑ สํ าหรั บการจั ดการและควบคุ มมลพิ ษน้ํ า
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลํงน้ํา
282335 ระบบสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัด
การสิ่งแวดล๎อม
3(2-2-5)
Geographical System for Environmental
Management
กา รป ระ ยุ ก ต๑ ใ ช๎ แ ล ะก าร พั ฒ น า ข๎ อ มู ล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร๑ และการรับรู๎ระยะไกลการวางแผน
เชิงพืน้ ที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
282336 การมี สํ ว นรํ วมในการจั ด การสิ่ ง แวดล๎ อ ม
3(2-2-5)
Participation in Environmental
Management
หลั ก การและขั้ น ตอนการมี สํ ว นรํ ว มในการ
จั ดการสิ่ งแวดล๎ อม การวิ เคราะห๑ บริ บทของเศรษฐสั งคม
การเมือง วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล๎ อม วิ ธี การให๎ ข๎ อมู ล กล
ยุ ทธ๑ ในการให๎ ประชาชนรั บรู๎ รํ วมคิ ด รํ วมตั ดสิ นใจ ความ
แตกตํางระหวํางกระบวนการมีสํวนรํวมและประชาพิจารณ๑

การจัดการความขัดแย๎ง การจัดกระบวนการสื่อสารประเด็น
สาธารณะด๎านสิ่งแวดล๎อม กรณีศึกษาการมีสํวนรํวมในการ
จัดการสิ่งแวดล๎อม การพัฒนาโครงการที่สํงผลกระทบด๎าน
สิง่ แวดล๎อม
282337 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Disaster
แนวคิ ดของทรั พยากรและระบบสิ่ งแวดล๎ อม
การใช๎ ป ระโยชน๑ ท รั พ ยากรและผลกระทบระดั บ จุ ล ภาค
และมหภาค ความสัมพันธ๑ระหวํางการใช๎ประโยชน๑ทรัพยากร
และภัยพิบัติ ประเภท การกํอตัวและการกระจายของภัยพิบัติ
282338 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 3(3-0-6)
Global Climate Change
วิ ท ยาศาสตร๑ ข องระบบภู มิ อ ากาศและการ
เปลี่ ยนแปลงภู มิ อากาศโลก สาเหตุ ของการเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศและภาวะโลกร๎อน ผลกระทบตํอระบบนิเวศและตํอ
ระบบเศรษฐกิ จและสั งคมของมนุ ษย๑ ในระดั บโลก ภู มิ ภาค
และท๎องถิ่น การแก๎ปัญหาและศักยภาพของการปรับตัวของ
ระบบเหลํานั้นและนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการปัญหา
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
282431 การจัดการคุณภาพอากาศ
3(3-0-6)
Air quality management
หลักการและเทคโนโลยีในการจัดการคุณภาพ
อากาศ การจัดการคุณภาพอากาศในเมือง แหลํงกําเนิดและ
ฐานข๎ อมู ลการระบายมลพิ ษอากาศ ระบบการปูองกั นและ
ควบคุมมลพิษอากาศ ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ การประยุกต๑ใช๎แบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ในการ
จัดการคุณภาพอากาศ กฎระเบียบและข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง
กับการคุณภาพอากาศ การจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร
การจัดการก๏าซเรือนกระจก
282432 หัวข๎ อคัดสรรทางวิ ทยาศาสตร์ สิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
Selected Topic in Environmental Science
เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร๑สิ่งแวดล๎อม หัวข๎อ
ใหมํ ห รื อ หั ว ข๎ อ ปั จ จุ บั น ที่ นํ า สนใจทางวิ ท ยาศาสตร๑
สิ่ ง แวดล๎ อ ม หั ว ข๎ อ เรื่ อ งเปลี่ ย นแปลงไปในแตํ ล ะภาค
การศึกษา
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282433

การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Waste Management
ปัญหา สถานการณ๑และผลกระทบของของเสีย
อันตราย แหลํงกําเนิด ประเภทและการทดสอบลักษณะของ
เสี ยอั นตราย วิ ธี การและการดํ าเนิ นการเก็ บรวบรวม การ
ขนสํงและการควบคุมของเสียอันตราย การประเมินและการ
จั ด การความเสี่ ย งจากของเสี ย อั น ตราย กฎหมายและ
ข๎อตกลงที่เกี่ยวกับการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย
หลักการปูองกันและควบคุมของเสียอันตราย
282434 การประเมินผลกระทบตํอสุขภาพ 3(3-0-6)
Health Impact Assessment
ปฏิบัติการใช๎เทคนิควิธีการประเมินความเสี่ยง
ตํอสิ่งแวดล๎ อม ประเมิ นผลกระทบตํอสุขภาพ การประเมิ น
การได๎ รั บ สารพิ ษ การบํ ง ชี้ ส ารพิ ษ การวิ เ คราะห๑ ก าร
ตอบสนองของรํางกายและระบบนิเวศ ตํอระดับความเข๎มข๎น
ของสารพิษ การรับสารพิษสูํรํางกายและการสรุปความเสี่ยง
ผลกระทบตํอสุขภาพและตํอระบบนิเวศ แนวทางการจัดการ
ผลการประเมินความเสี่ยงและการสื่อสารตํอชุมชน
282491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสื บค๎ น การรวบรวมข๎ อมู ล การวิ เคราะห๑
การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบข๎อซักถามในประเด็น
ด๎านสิ่งแวดล๎อม
282492 โครงงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม
1(0-3-2)
Environmental Science Project
การค๎ นคว๎าผลงานวิจั ย บทความทางวิชาการ
หรือโครงงานด๎านวิทยาศาสตร๑สิ่งแวดล๎อม และการบูรณา
การทฤษฎีและการประยุกต๑ทางวิทยาศาสตร๑สิ่งแวดล๎อม
282493 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมในสถานประกอบการ
องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน

282494

การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎ นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขี ยนรายงาน การนําเสนอ และการอภิ ปราย ในหั วข๎ อ
ทางด๎านสิ่งแวดล๎อม
282495 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ งาน เรี ยนรู๎ เพิ่ มพู นประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อม ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการณ๑ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
283201 ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม
3(2-3-6)
Biology for Environmental Engineering
เซลล๑และโครงสร๎าง หลักการของแบคทีเรีย
วิทยา วิธีการเก็บและตรวจวัดแบคทีเรียของน้ําและน้ําเสีย
การควบคุ ม และการประกั น คุ ณ ภาพในห๎ อ งปฏิ บั ติ ก าร
กิจกรรมของเอนไซม๑ในการสร๎างเสถียรภาพแกํสารอินทรีย๑
การยํอยสลายสารอินทรีย๑ทางชีววิทยา แนวคิดพืน้ ฐานทาง
พลั ง งาน หํ ว งโซํ อ าหาร ความสามารถในการผลิ ต และ
ปั จ จั ย จํ า กั ด แนวคิ ด พื้ น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยา พลวั ต ของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล๎อมของการบําบัดน้ําเสีย
283202 เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม 3(2-3-6)
Chemistry for Environmental Engineering
รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน : หลักเคมี
: Principle of Chemistry
Prerequisite
ลักษณะทางเคมีและกายภาพของน้ําและน้ํา
เสี ย วิ ธี ก ารตรวจสอบและการประยุ ก ต๑ ข๎ อ มู ล ทาง
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล๎ อ ม การเก็ บ และรั ก ษาตั ว อยํ า ง การ
วิเคราะห๑น้ํา การหาของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส การควบคุ ม และการประกัน คุ ณ ภาพใน
ห๎องปฏิบัติการ
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283301

ปฏิบัติการหนํวยและกระบวนการทาง
สิ่งแวดล๎อม
4(4-0-8)
Environmental Unit Operations and
Processes
พืน้ ฐานของปฏิบัติการหนํวยและกระบวนการ
ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการบําบัดน้ําและน้ําเสีย การ
วิเคราะห๑ กระบวนการ ถัง ปฏิกิ ริย าแบบไหลตามกัน และ
แบบกวนสมบูรณ๑ การผสม การตกตะกอน การทําให๎ลอย
การกรอง การปรับให๎เทํา การเติมอากาศและการถํายเท
มวล การปรับพีเอช การดูดติดผิว การแลกเปลี่ยนไอออน
การฆํ า เชื้ อ โรค ไคเนติ ก ส๑ ข องระบบชี ว เคมี การทํ า
แบบจําลองของถังปฏิกิริยาทางชีววิทยา ระบบบําบัดทาง
ชีววิ ทยาที่เ ติบ โตแบบแขวนลอยและเติ บโตแบบเกาะติ ด
ปัจจัย ควบคุ มในการบํ าบัด ทางชี ววิทยา อั ตราสํ วน F/M,
SRT, SVI
283302 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม 1(0-3-2)
Environmental Engineering Laboratory
การศึกษาทดลองและควบคุมดูแลระบบ การ
ตกตะกอน การกรอง การตกตะกอนด๎วยสารเคมี การฆํา
เชื้ อ โรคด๎ ว ยคลอรี น การบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ทางชี ว ภาพบาง
ประเภท การบํา บัด ขยะ และการบํ าบั ดมลพิษ อากาศใน
ห๎องปฏิบัติการ
283311 การควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Control
ชนิดของสารมลพิษอากาศและแหลํงกําเนิ ด
ผลกระทบทางสุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล๎ อ ม อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
มลพิษอากาศ แบบจําลองคุณภาพอากาศ หลักการของ
การควบคุมสารมลพิษที่เป็นอนุภาคและก๏าซ วิธีการเก็บ
ตั ว อยํ า งและการวิ เ คราะห๑ การจั ด การคุ ณ ภาพอากาศ
กฎหมายและมาตรฐานในการควบคุมมลพิษอากาศ
283312 มลพิษในบรรยากาศ
3(3-0-6)
Atmospheric Pollution
โครงสร๎างและองค๑ป ระกอบของบรรยากาศ
มลพิษในบรรยากาศหลัก: มลพิษอากาศในเมือง มลพิ ษ
อากาศในอาคาร ฝนกรด การลดลงของโอโซนในสตราโตส
เฟียร๑ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

283313

ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3(3-0-6)
Climate and Climate Change
ระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
จากอดีตถึงอนาคต ภูมิอากาศและหลักการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ภาวะโลกร๎อ น สาเหตุของภาวะโลกร๎อ นและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ก๏าซเรือนกระจก แหลํงกําเนิด
และแหลํ ง รั บ ของก๏ า ซเรื อ นกระจก ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น ของ
ผลกระทบ ความอํอนไหว มาตรการลด และ การปรับตัว
ตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข๎อง
กับการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
การปูองกันภัยพิบัติและเครื่องมือที่เกี่ยวข๎อง
283321 การสุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
Building Sanitation
พื้นฐานการสุข าภิบาลอาคาร กฎหมายและ
ระเบี ย บ ระบบทํ อ ประปา ระบบทํ อ น้ํ า ร๎ อ น ระบบทํ อ
ระบายน้ํ า โสโครก น้ํ า เสี ย และอากาศ ระบบปู อ งกั น
อัคคีภั ย ระบบระบายน้ําฝน ระบบบํ าบัด น้ําเสี ยและการ
จัดการขยะสําหรับอาคาร
283322 ระบบวิศวกรรมการบาบัดแบบธรรมชาติ
3(2-2-5)
Natural Treatment Engineering System
การใช๎จุลินทรีย๑ในสิ่งแวดล๎อมเพื่อการกําจัด
สารมลพิ ษ การนํ า ธาตุ อ าหารกลั บ มาใช๎ ใ หมํ หลั ก การ
ประเภท และการดํ า เนิ น การระบบวิ ศ วกรรมการบํ า บั ด
แบบธรรมชาติ การบําบัดโดยดิน การหมักปุ๋ย การบําบัด
ด๎วยพืชน้ํา ระบบบํอสาหรําย ระบบบํอปรับเสถียร พื้นที่ชุํม
น้ํา ระบบบํอปลา การบําบัดด๎วยพืช การเปลี่ยนของเสีย
เป็ น พลั ง งานและอาหารหยาบสํ า หรั บ สั ต ว๑ การบํ า บั ด
มลพิ ษ อากาศด๎ ว ยพื ช และจุ ลิ น ทรี ย๑ รวมถึ ง นโยบายที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดการระบบบําบัดแบบธรรมชาติ
283331 วิศวกรรมและการจัดการขยะ 3(2-2-5)
Solid Waste Engineering and
Management
แหลํ ง กํ า เนิ ด องค๑ ป ระกอบ ปริ ม าณ และ
ลักษณะสมบั ติข องขยะชุมชน การจัด การที่แ หลํง กํา เนิ ด
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การเก็บรวบรวม การขนถํายและขนสํง การดําเนินการและ
การแปรรูป การหมักปุย๋ การเผาในเตาเผาของเสีย การฝัง
กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล การบําบัดน้ําชะขยะ กฎหมาย
และมาตรฐานในการจัดการขยะชุมชน
283332 การลดของเสียและเทคโนโลยีการนากลับมา
ใช๎ใหมํ
3(3-0-6)
Waste Minimization and Recycling
Technologies
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ เ น๎ น การปู อ งกั น มลพิ ษ
จากการลดการเกิดของเสียที่แหลํงกําเนิด เทคนิคการลด
การเกิ ด ของเสี ย โดยมุํ ง เน๎ น ที่ ก ารจั ด การภายใน การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการนํ าของเสีย กลับ มาใช๎
ใหมํอีก กลยุทธ๑ในการลดการเกิดของเสียที่รวมถึงระบบ
การจัดการสิ่งแวดล๎อม การตรวจประเมินสิ่งแวดล๎อม การ
ประเมินผลงานสิ่งแวดล๎อม และการวิเคราะห๑วัฏจักรชีวิต
หลักการขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยีรีไซเคิล วัสดุท่ีสามารถ
นํ า กลั บ มาใช๎ ใ หมํ กระบวนการนํ า กลั บ มาใช๎ ใ หมํ และ
ผลกระทบ
283341 ระบบและการจัดการสิ่งแวดล๎อม 3(3-0-6)
Environmental System and Management
หลั ก การจั ด การสิ่ ง แวดล๎ อ ม นโยบายและ
กฎหมายสิ่งแวดล๎อม การดําเนินการและเศรษฐศาสตร๑ใน
การควบคุมทางสิ่งแวดล๎อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม
ISO 14001 การปูองกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาด การ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล๎ อ ม การจั ด การสิ่ ง แวดล๎ อ ม
ตลอดวัฎจักรชีวิต การวิเคราะห๑ การไหลของสารเพื่อการ
จัดการทรัพยากรและของเสียอยํางยั่งยืน
283342 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety Management
ธรรมชาติ ของอุ บั ติเ หตุ ในอุ ตสาหกรรมและ
ความจํ า เป็ น ของการปู อ งกั นอุ บั ติ เ หตุ การวางแผนเพื่ อ
ความปลอดภั ย เชํ น แผนผั ง โรงงาน การปู อ งกั น และ
บํารุงรักษาเครื่องจักร ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การ
จั ด กํ า หนดการความปลอดภั ย การฝึ ก อบรมด๎ า นความ

ปลอดภั ย กฎหมายคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล๎ อ ม มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล๎อม ISO 18000
283343 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล๎อมและ
พลังงาน
3(3-0-6)
Environmental and Energy Management
Technologies
การไหลเวี ย นของพลั ง งานโลก พลั ง งาน
ชีวภาพและระบบสิ่ งแวดล๎อม แหลํงกํ าเนิด ของพลังงาน
ความเหมาะสมและปัญหาทางด๎านสิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยี
การผลิตพลังงานไฟฟูา การนํากลับคื นพลังงานและวัสดุ
จากชี ว มวลและของเสี ย เทคโนโลยี พ ลั ง งานลมและ
แสงอาทิตย๑ พลังงานกับปัญหาทางด๎านสิ่งแวดล๎อม การ
วิเคราะห๑ต๎นทุนและผลประโยชน๑ มลพิษความร๎อน มลพิษ
อากาศ กัมมันตภาพรังสี โครงการลดการใช๎พลังงานโดย
การอนุรักษ๑ทรัพยากร
283344 การจัดการลุํมน้าสาหรับวิศวกร 3(2-2-5)
Watershed Management for Engineers
หลั ก การวางแผนและการจั ด การลุํ ม น้ํ า
สมดุลน้ําและการจัดการ การควบคุมการชะล๎างพังทลาย
ของดิน การจัดการมลพิษและคุณภาพน้ําในระดับลุํมน้ํา
การจัดการลุํมน้ําแบบบูรณาการ กฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดการลุํมน้ํา
283391 การฝึกงานด๎านวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม
(ไมํนับหนํวยกิต) 6 หนํวยกิต
Training in Environmental Engineering
ฝึ ก งานกั บ สถานประกอบการในสายงาน
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล๎ อ มกั บ สถาบั น องค๑ ก รของรั ฐ หรื อ
เอกชน ไมํ น๎ อ ยกวํ า 270 ชั่ ว โมง เพื่ อ พั ฒ นาความรู๎ ท าง
วิ ช าการแล ะทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข๎ อ งทางด๎ า นวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล๎อม
283401 การออกแบบระบบทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล๎อม
3(2-3-6)
Design of Environmental Engineering
System
โครงสร๎างสําหรับระบบบําบัดของเสีย ระบบ
ไฟฟูาในการบําบัดของเสีย อุปกรณ๑และเครื่องจักรกลใน
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การบํ า บั ด ของเสี ย วิ ช าการเครื่ อ งมื อ ข๎ อ กํ า หนดและ
รายละเอีย ดของงานออกแบบระบบบํา บั ดของเสี ย การ
ประมาณราคา
283411 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-3-6)
Design of Air Pollution Control System
หลั ก การและการออกแบบหนํ ว ยควบคุ ม
มลพิษอากาศที่เป็น อนุภาคและก๏าซ การออกแบบระบบ
ระบายอากาศ การดําเนินการระบบและบํารุงรักษา
283412 แบบจาลองมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Modeling
พื้นฐานแบบจํา ลองคณิ ตศาสตร๑ด๎า นมลพิ ษ
อากาศ แบบจําลองแพรํกระจายมลพิษ แบบจําลองแหลํง
รับ อุตุนิยมวิทยามลพิษอากาศ การจําลองการลอยตัวของ
พลูม การประยุกต๑ใช๎งานแบบจําลองมลพิษอากาศ
283421 วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา
4(3-3-8)
Water Supply Engineering and Design
ความสํ า คั ญ ของน้ํ า และแหลํ ง น้ํ า ดิ บ การ
ประมาณความต๎องการน้ํา คุณภาพและมาตรฐานน้ําผิ ว
ดิน และน้ํา บาดาล กระบวนการ การออกแบบ และการ
ดําเนินการระบบบําบัดน้ํา การเติมอากาศ โคแอกกูเลชัน
และฟล็อกคูเลชัน ถังกวนเร็วและกวนช๎า ถังตกตะกอน ถัง
กรอง ถังฆําเชื้อโรค การไลํก๏าซ เมมเบรน การออกแบบ
บํอรับน้ําดิบและสถานีสูบน้ํา การออกแบบระบบจํายน้ํา
283422 วิศวกรรมและการออกแบบระบบบาบัดน้า
เสีย
4(3-3-8)
Wastewater Treatment Engineering and
Design
ลักษณะของน้ําเสีย การวัดอัตราไหลของน้ํา
เสี ย จุ ด ประสงค๑ ใ นการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย กฎหมายและ
มาตรฐานที่ เกี่ ยวข๎อ งกั บน้ํ า เสี ย การบํ าบั ดทางกายภาพ
เคมี ชี ว ภาพ การบํ า บัด และกํ า จัด สลั ดจ๑ การกํ า จัด ธาตุ
อาหารทางชีวภาพ การออกแบบทํอระบายแบบรวมและ
แบบแยก ปั๊ ม และสถานี สู บ น้ํ า การออกแบบอุ ป กรณ๑
สําหรับบําบัดน้ําเสีย การดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสีย

283423

การออกแบบระบบรวบรวมน้าเสียและระบบ
สํงน้าประปา
3(2-2-5)
Sewerage and Water Distribution
System Design
การออกแบบระบบสํงและกระจายน้ําด๎วยทํอ
การควบคุ ม การไหล การวั ด อั ต ราการไหล การสลาย
พลั ง งาน การเลื อ กเครื่ อ งสู บ น้ํ า การไหลไมํ ถ าวร และ
ปั ญ หาการกั ด กรํ อ นจากสุ ญ ญากาศของเครื่ อ งสู บ น้ํ า
ลักษณะเฉพาะของระบบรวมและระบบแยก การวิเคราะห๑
การไหลของระบบรวบรวมน้ําเสีย แบบจําลองคณิตศาสตร๑
การออกแบบและการดําเนินการของระบบรวบรวมน้ําเสีย
ในชุมชนเมือง
283424 การดาเนิน การและการจั ดการระบบโรง
บาบัดน้าและน้าเสีย
3(3-0-6)
Water and Wastewater Treatment Plant
Operation and Management
ความต๎ อ งการน้ํ า แล ะการจํ า ยน้ํ า การ
ตรวจวั ด น้ํ า และน้ํ า เสี ย การแปลผลการตรวจวั ด การ
ประยุกต๑ ใช๎ สารเคมีบํา บัดน้ํ าและน้ํ าเสีย การดํา เนิน การ
ระบบและควบคุมระบบประปาและระบบบําบัดน้ําเสีย แนว
ปฏิ บั ติ ใ นการบั น ทึ ก ผลและเฝู า ระวั ง คุ ณ ภาพน้ํ า การ
ดําเนินการระบบในสภาวะฉุกเฉิน การปรับปรุงระบบ การ
เลือกระบบบําบัดให๎เหมาะสมกับคุณภาพน้ําดิบและน้ําเสีย
การคํ า นวณไฮดรอลิ ก ส๑ ข องน้ํ า ในโรงบํ า บั ด การวางผั ง
ระบบบําบัด
283425 การควบคุมมลพิษน้าจากอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Water Pollution Control
กระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมหลั ก และ
ลักษณะของน้ําเสีย การลดปริมาณน้ําเสียและเทคโนโลยี
สะอาด เทคโนโลยีในการบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม
กฎหมายและระเบียบ
283426 เทคโนโลยีการนาน้ากลับมาใช๎ซ้า 3(3-0-6)
Water Reuse Technologies
หลั ก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การทํ า ความ
สะอาดและนํ า น้ํ า เสี ย กลั บ มาใช๎ ซ้ํ า ศั ก ยภาพการนํ า น้ํ า
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กลับมาใช๎ลักษณะและแหลํงของน้ําที่สามารถนํากลับมา
ใช๎ได๎ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบําบัดน้ําเพื่อนํามาใช๎ซ้ํา
การนําน้ํากลับมาใช๎ในการเกษตร อุตสาหกรรม และชุมชน
วิ ธี ก ารนํ า น้ํ า กลั บ มาใช๎ ซ้ํ า อยํ า งปลอดภั ย กฎหมาย
นโยบาย และข๎อจํากัดทางด๎านสุขอนามัย
283431 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)
Hazardous Waste Management
ประเภทและลั ก ษณะของของเสี ย อั น ตราย
กฎหมายและพระราชบั ญ ญั ติ สิ่ ง แวดล๎ อ ม การประเมิ น
ความเสี่ ย งและการจั ด การ การจั ด เก็ บ และการขนสํ ง
กระบวนการบําบัดและกําจัด การเผา การปรับเสถียรและ
การทําก๎อนแข็ง การกําจัดบนดินและการฟื้นสภาพพื้น ที่
ปนเปื้อน
283432 การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Waste Control
ปั ญ หาของเสี ย อุ ต สาหกรรม กฎหมายและ
มาตรการการควบคุม ลักษณะ การบําบัดและการกําจัด
ของเสี ย และอากาศเสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรม การ
ปูองกันมลพิษและการลดของเสียอุตสาหกรรม การบําบัด
ของเสี ย อุ ต สาหกรรมสํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมชุบโลหะ อุตสาหกรรม
กระดาษ
283441 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม3(2-2-5)
Environmental Impact Assessment
แนวคิดและหลั กการการประเมินผลกระทบ
การประเมิ น ทรั พ ยากรทางกายภาพ ทรั พ ยากรทาง
นิเวศวิทยาคุณคําการใช๎ประโยชน๑ของมนุษย๑และคุณภาพ
ชีวิต การปูองกันและการวั ดการลดผลกระทบ แผนการ
ติดตามตรวจสอบ การมีสํวนรํวมของชุมชน
283442 การจาลองระบบสิ่งแวดล๎อม 3(3-0-6)
Environmental System Modeling
การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร๑เพื่อ
จํ า ลองระบบสิ่ ง แวดล๎ อ ม วิ ธี ก ารทางตั ว เลขในการแก๎
สมการ การพั ฒนาแบบจํา ลองทางคณิ ตศาสตร๑ สํา หรั บ
คํานวณการไหลในทางน้ํา คํานวณการแพรํกระจายของ
สารมลพิ ษ ในแหลํ ง น้ํ า และในชั้ น น้ํ า ใต๎ ดิ น คํ า นวณการ

แพรํ ก ระจายของสารมลพิ ษ ในอากาศ แบบจํ า ลอง
คณิ ต ศาสตร๑ ข องกระบวนการตํ า งๆ ทางวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล๎อม
283481 จรรยาบรรณสาหรับวิศวกรสิ่งแวดล๎อม
1(1-0-2)
Ethic for Environmental Engineers
ลั ก ษณะการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมใน
ประเทศไทย พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม
ในประเทศไทย ข๎ อ ตกลงระดั บ นานาชาติ ท่ี เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม สมาคมวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง สิ ท ธิ แ ละ
จรรยาบรรณของวิ ศ วกรสิ่ ง แวดล๎ อ ม จริ ย ธรรมและ
คุณธรรมที่จําเป็นสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล๎อม
283482 หัวข๎อคัดสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
Selected Topics in Environmental
Engineering
หั ว ข๎ อ ที่ นํ า สนใจทางวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล๎ อ ม
สถานการณ๑ ปั ญ หาทางสิ่ ง แวดล๎ อ ม นวั ต กรรมทาง
สิ่งแวดล๎อม
283491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
ระเบียบวิธีการนําเสนอผลงาน การอภิปราย
วิเคราะห๑ และนําเสนอบทความ ผลงานการค๎นคว๎า หรือ
งานวิจัยที่นําสนใจทางด๎านวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม
283492 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม2(0-6-3)
Environmental Engineering Project
โ ค ร ง ง า น ที่ นํ า ส น ใ จ ใ น ด๎ า น วิ ศ ว ก ร ร ม
สิ่งแวดล๎อมภายใต๎การดูแลของอาจารย๑ท่ีปรึกษา ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข๎อง นําเสนอความก๎าวหน๎าของการดําเนินงาน จัดทํา
รูปเลํมโครงงาน
301100 ชีวสถิติและระบาดวิทยา
3(3-0-6)
Biostatistics and Epidemiology
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ ชี ว สถิ ติ สถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา การประมาณคํ า การทดสอบสมมติ ฐาน การ
วิเคราะห๑ข๎อมู ลทางสถิติและสถิติชีพ ประโยชน๑ข องสถิ ติ
ทางด๎านระบาดวิทยา ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับระบาดวิทยา
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การกระจายโรค การเฝูาระวังและการสอบสวนทางระบาด
วิทยา
301101 การสร๎างเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
Health Promotion
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาการของบุคคล
แตํละวัยและการสร๎างเสริมสุขภาพ การสร๎างเสริมสุขภาพ
บุคคลแตํละวัยแบบองค๑รวม บทบาทของพยาบาลในการ
สร๎ า งเสริ ม สุ ข ภาพ กลวิ ธี ก ารสร๎ า งเสริ ม สุ ข ภาพและ
นวัตกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพ
301102 การให๎ความรู๎ทางสุ ขภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการพยาบาล 2(1-2-3)
Health Education and Nursing
Information
แนวคิ ด ทฤษฎี วิธี การให๎ค วามรู๎ ทางสุ ขภาพ
แกํผู๎ใช๎บริการทัง้ รายบุคคลและรายกลุํม ระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาล และการใช๎ เ พื่ อ พั ฒ นาการให๎ บ ริ ก าร
พยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล
301103 การพยาบาลข๎ามวัฒนธรรม 2(2-0-4)
Transcultural Nursing
แนวคิดสังคม วัฒนธรรม ภาวะสุขภาพ การ
ดูแ ลรั ก ษาพยาบาล และระบบสุ ขภาพ ในมิติ ท างสั ง คม
วัฒนธรรม บทบาทของพยาบาลในการดู แลผู๎รับ บริ การ
ตํางวัฒนธรรมด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย๑
301104 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1
2(2-0-4)
Basic Concepts and Principles in Nursing I
วิ วั ฒ นาการและลั ก ษณะของวิ ช าชี พ ทั้ ง ใน
ประเทศและตํ า งประเทศ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลตํ อ การพั ฒ นา
วิ ชาชี พ การพยาบาล บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของ
พยาบาล แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพความเจ็บปุวยและ
ก า ร พ ย า บ า ล แ บ บ อ ง ค๑ ร ว ม ท ฤ ษ ฎี ก า ร พ ย า บ า ล
กระบวนการพยาบาล การติดตํอสื่อสาร

301105

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2
3(3-0-6)
Basic Concepts and Principles in Nursing II
แนวคิด หลักการและเทคนิคทางการพยาบาล
พืน้ ฐาน การรวบรวมผลตรวจทางห๎องปฏิบัติการ การแปล
ผล และการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลแตํละชํวงวัย
301106 แนวคิ ด พื้ น ฐานและหลั ก การพยาบาล 3
2(0-4-2)
Basic Concepts and Principles in Nursing IIl
ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ ทคนิ ค การพยาบาลพื้ น ฐาน การ
ประเมินภาวะสุขภาพของแตํละวัย ทั้งด๎านรํางกายและจิต
ในห๎องปฏิบัติการพยาบาล
301161 กฎหมายและจริ ย ศาสตร์ ส าหรั บ วิ ช าชี พ
พยาบาล
2(2-0-4)
Laws and Ethics in Nursing Profession
กฎ ห ม า ย ทั่ ว ไป ก ฎ ห ม า ย ส า ธ า ร ณ สุ ข
พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ๑ ระเบียบกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง หลักและทฤษฎี
ทางจริยศาสตร๑ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพประเด็ น
ปั ญ หาทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ
และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
301207 ปฏิบัติการพยาบาล 1
1(0-4-2)
Nursing Practicum l
ฝึกปฏิบัติการใช๎เทคนิคการพยาบาลพื้นฐาน
มนุ ษ ย๑ แกํ เ ด็ ก ผู๎ ใ หญํ ผู๎ สู ง อายุ ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพไมํ
ซั บ ซ๎ อ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก าร และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
301211 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ 1
2(2-0-4
Maternal and Newborn Nursing and
Midwifery I
แนวคิ ดและหลั กการในการสํ งเสริ มสุ ขภาพ
สตรี การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ๑ พัฒนาการของ
ทารกในครรภ๑ การพยาบาลสตรี ใ นทุ ก ระยะของการ
ตั้งครรภ๑ การคัดกรองสตรีตั้งครรภ๑ท่ีมีภาวะเสี่ยงและ การ
สํงตํอ การปรับตัวของสตรีตั้งครรภ๑ และครอบครัว

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 | 1023

301214

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 1
1(0-4-2)
Practicum in Maternal and Newborn
Nursing and Midwifery I
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการสํงเสริมสุขภาพ
สตรี การวางแผนครอบครัว การพยาบาลสตรี ในระยะ
ตั้งครรภ๑ การคัดกรองสตรีตั้งครรภ๑ท่ีมีภาวะเสี่ยง และการ
สํง ตํอ โดยคํา นึ งถึ งสิ ทธิ ผู๎ ใช๎ บริ การ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
301231 การพยาบาลผู๎ใหญํ 1
2(2-0-4)
Nursing for Adults I
แนวคิดการพยาบาลผู๎ใหญํในภาวะสุขภาพดี
แ ล ะ เ จ็ บ ปุ ว ย ก า ร สํ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ก า ร ปู อ ง กั น
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู สภาพในผู๎ใหญํท่ีมีภาวะ
สุขภาพดี ผู๎ใหญํท่ีมีปัญหาการติดเชื้อ โรคติดตํอและโรค
เขตร๎ อ น เนื้ อ งอกและมะเร็ ง ความผิ ด ปกติ ข องระบบ
ขับถํ ายปั สสาวะ การเสี ยสมดุลน้ํ าและเกลือ แรํ ในระยะ
เฉียบพลัน วิกฤต เรือ้ รังและระยะสุดท๎าย
301232 การพยาบาลผู๎ใหญํ 2
2(2-0-4)
Nursing for Adults II
การสํง เสริ ม สุ ขภาพ การปู องกั น โรค การ
รั ก ษาพยาบาล และการฟื้ น ฟู ส ภาพในผู๎ ใ หญํ ท่ี มี ภ าวะ
สุขภาพดีและ ผู๎ใ หญํท่ีมีปั ญหาการยํอ ย การดูดซึ ม การ
เผาผลาญ การขับถําย ความผิดปกติของผิวหนัง บาดแผล
ไหม๎ ระบบสื บ พั น ธุ๑ ส ตรี และเต๎ า นม ตา หู คอ จมู ก ใน
ระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรือ้ รังและระยะสุดท๎าย
301241 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2(2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing I
แนวคิ ด และทฤษฎี ท่ีเ กี่ ยวข๎อ งกับ สุ ข ภาพจิ ต
กระบวนการเรียนรู๎ตนเอง กลไกการปรับตัว ปัจจัยที่ทําให๎
เกิ ดความผิด ปกติ ทางจิ ต บทบาทของบุ คคล ครอบครั ว
และสถาบั น ตํอ การปรั บ ตัว ด๎ า นสุ ข ภาพจิ ต การสํง เสริ ม
สุ ข ภาพจิ ต การปู อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ปั ญ หาด๎ า น
อารมณ๑และพฤติกรรม วิวัฒนาการ ลักษณะขอบเขตงาน
บทบาทของพยาบาล จิตเวช พระราชบัญญัติสุขภาพจิต

301308

ปฏิบัติการพยาบาล 2
3(0-12-6)
Nursing Practicum II
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลด๎านการสํงเสริมภาวะ
สุข ภาพและปูอ งกั นโรคในเด็ ก ผู๎ ใ หญํแ ละผู๎สู ง อายุ โดย
คํานึงถึงสิทธิผใู๎ ช๎บริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
301309 ปฏิบัติการพยาบาล 3
3(0-12-6)
Nursing Practicum III
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลด๎ า นการสํ ง เสริ ม
สุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สภาพในผูใ๎ ช๎บริการเด็ก ผู๎ใหญํและผู๎สูงอายุท่ีมีปัญหาการ
ติ ด เชื้อ โรคติ ด ตํ อ และโรคเขตร๎ อ น เนื้ อ งอกและมะเร็ ง
ความผิดปกติของระบบขับถํายปัสสาวะ การเสียสมดุลน้ํา
และเกลื อ แรํ การยํ อ ย การดู ด ซึ ม การเผาผลาญ การ
ขั บ ถํ า ย ระบบสื บ พั น ธุ๑ ส ตรี และเต๎ า นม ตา หู คอ จมู ก
ความผิดปกติของผิวหนัง บาดแผลไหม๎ ในระยะเฉียบพลัน
วิกฤต เรือ้ รังและระยะสุดท๎าย โดยคํานึงถึงสิทธิผู๎ใช๎บริการ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
301312 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ 2
3(2-3-6)
Maternal and Newborn Nursing and
Midwifery II
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การคลอด กระบวนการ
คลอด การพยาบาลสตรีมีครรภ๑และทารกในทุกระยะของ
การคลอด การทําคลอดปกติ การประเมินทารกแรกเกิด
การพยาบาลมารดาและทารกหลังคลอดปกติ การสํงเสริม
สัมพันธภาพระหวํางบิดา มารดา ทารก
301315 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 2
2(0-8-4)
Practicum in Maternal and Newborn
Nursing and Midwifery II
ฝึก ปฏิ บั ติก ารพยาบาลสตรีแ ละทารกในทุ ก
ระยะของการคลอด ระยะหลั ง คลอดในรายปกติ การ
สํงเสริมสัมพันธภาพบิดา มารดา ทารก โดยคํานึงถึงสิทธิ
ใช๎บริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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301321

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1 2(2-0-4)
Nursing for Pediatric I
แนวคิ ด และหลั ก การพยาบาลในการสร๎ า ง
เสริมสุขภาพเด็ก ตั้งแตํทารกจนถึงวัยรุํน การประเมินการ
เจริญเติบโตและพั ฒนาการแตํละชํวงวัย การสร๎างเสริ ม
ภูมิ คุ๎ ม กั น โรค การสร๎า งเสริ ม ประสบการณ๑ชีวิ ต ปั ญ หา
สุ ข ภาพ พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ปั ญ หาและวิ ธี ก ารแก๎ ไ ข การ
เจ็บปุว ยของทารกในภาวะเฉียบพลั น วิกฤต เรื้อ รัง และ
ระยะสุดท๎าย
301322 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4)
Nursing for Pediatric II
การพยาบาลเด็กตั้งแตํทารกจนถึงวัยรุํน ที่มี
ความเจ็บปุวยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะ
สุดท๎าย ผลของการเจ็บปุวยและการปรับตัวของเด็ก วัยรุํน
และครอบครัว
301333 การพยาบาลผู๎ใหญํ 3
3(3-0-6)
Nursing for Adults III
การสํง เสริ ม สุ ขภาพ การปู องกั น โรค การ
รั ก ษาพยาบาล และการฟื้ น ฟู ส ภาพในผู๎ ใ หญํ ท่ี มี ภ าวะ
สุ ข ภาพดี ผู๎ ใ หญํ ท่ี มี ปั ญ หาการผั น แปรออกซิ เ จน การ
ระบายอากาศหายใจ ประสาทสัม ผั ส การรับ รู๎ แ ละการ
เคลื่ อ นไหว ในระยะเฉี ย บพลั น วิ ก ฤต เรื้ อ รั ง และระยะ
สุดท๎าย
301334 การพยาบาลผู๎สูงอายุ
2(2-0-4)
Nursing for Older Adult
แนวคิ ด และหลั ก การการพยาบาลผู๎ สู ง อายุ
ทฤษฎีค วามสูง อายุ แนวคิด เกี่ยวกั บพฤฒพลัง การดูแ ล
ระยะยาว หลักประกันในวัยสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงด๎าน
รํ า งก าย จิ ต ใ จ สั งคม อาร มณ๑ จิ ต วิ ญญา ณจา ก
กระบวนการสูงอายุ ปัญหาที่พบบํอยในผู๎สู งอายุในระยะ
เฉียบพลัน เรือ้ รัง การใช๎ยาสําหรับผู๎สูงอายุ
301342 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2(2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing II
หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การ
วิเคราะห๑พฤติกรรมของผู๎ปุวย เทคนิคการบําบั ดทางการ

พยาบาลจิตเวช นิติจิตเวช การสํงเสริม การปูองกันการ
กลับเป็นซ้ําในผู๎ปุวยจิตเวช การดูแลผู๎ปุวยจิตเวชเรื้อรัง ใน
สถานบริการ/สถาบัน ครอบครัว และชุมชน
301443 ปฏิบัติการพยาบาล 5
2(0-8-4)
Nursing Practicum V
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสํ ง เสริ ม ปู อ งกั น รั ก ษาและ
ฟื้นฟู ผู๎ปุวยจิตเวชทั้งในสถานบริการ/สถาบัน ครอบครัว
และชุมชน
301351 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 3(3-0-6)
Community Health Nursing I
แนวคิดและทฤษฎีสุขภาพชุมชน ประวัติและ
วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
กระบวนการพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชน ระบบบริ ก าร
สาธารณสุ ข การสาธารณสุ ข มู ล ฐาน นโยบายและ
แผนพั ฒนาสุ ขภาพ แนวคิด และบทบาทพยาบาลในการ
สํงเสริม ปูองกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ แกํ บุคคล ครอบครัว
ชุมชน ในโรงเรียน และสถานประกอบการ
301353 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน1
2(0-8-4)
Practicum in Community Health Nursing I
ฝึกปฏิบัติบทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชน นํา
กล วิ ธี ส าธารณสุ ข มู ล ฐาน โด ย ประยุ ก ต๑ ห ลั ก แล ะ
กระบวนการพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชน การปู อ งกั น โรค
รัก ษาพยาบาลและฟื้น ฟู สภาพแกํ บุค คล ครอบครั ว ใน
โรงเรียนและสถานประกอบการ
301355 การรักษาโรคเบื้องต๎น
2(2-0-4)
Primary Medical Care
หลักการและวิธีก ารตรวจคั ดกรองโรค การ
วินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต๎น การบรรเทา
สาธารณภัย และการสํงตํอผู๎ปุวย
301362 การวิจัยเบื้องต๎นทางการพยาบาล 3(2-3-6)
Introduction to Research in Nursing
การประยุกต๑กระบวนการแสวงหาความรู๎ทาง
วิทยาศาสตร๑ ไปสูํกระบวนการวิจัย ระเบียบวิธี วิจัยเชิง
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย การนํ า
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ผลการวิจัยมาใช๎ในการพัฒนาการพยาบาลและการฝึกทํา
วิจัยทางการพยาบาล
301363 การบริหารการพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Administration
แนวคิ ด และหลั ก การ การบริ ห ารองค๑ ก าร
พยาบาล การบริห ารหอผู๎ ปุว ยและหนํวยบริ การสุข ภาพ
ภาวะผู๎นําทางการพยาบาล และการประกันคุณภาพการ
พยาบาล
301371 สุขภาพทางเพศ
3(3-0-6)
Reproductive health
ความสําคัญของงานอนามัยเจริญพันธุ๑ การ
ดูแลสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ๑ ปัจจัยและผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อม ตํอ
การปูองกันปัญหางานอนามัยเจริญพันธุ๑และปัญหาชีวิ ต
สมรส คุณภาพชีวิตสมรส บทบาทพยาบาลตํองานอนามัย
เจริญพันธุ๑
301372 สารเสพติดกับสุขภาพ
3(3-0-6)
Substances and Health
ความหมาย ชนิ ด ของสารเสพติ ด โทษและ
อันตรายของสารเสพติดตํอสุขภาพ สาเหตุการติดสารเสพ
ติด การชํวยเหลื อผู๎ติ ดสารเสพติด ปัญ หาและการแก๎ไ ข
สารเสพติดในประเทศไทย นโยบายในการปูองกันสารเสพ
ติด พระราชบัญญัติสารเสพติดแหํงชาติ
301400 ปฏิบัติการพยาบาล 4
3(0-12-6)
Nursing Practicum IV
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลแบบองค๑ ร วม ด๎ ว ย
หัวใจความเป็นมนุษย๑ ในวัยเด็ก วัยผู๎ใหญํ วัยผู๎สูงอายุ ที่มี
ปัญ หาเบี่ ยงเบนด๎ า นสุ ข ภาพ ด๎า นการผัน แปรออกซิ เ จน
ด๎ า นการรั บ รู๎ แ ละการเคลื่ อ นไหว ทั้ ง ในระยะเฉี ย บพลั น
วิ ก ฤตและเรื้ อ รั ง ภายใต๎ ข อบเขตของกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
301413 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ 3
2(2-0-4)
Maternal-Child Nursing and Midwifery III
แนวคิด และการพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะเสี่ยง
และมีภาวะแทรกซ๎อนในระยะตั้งครรภ๑ ระยะคลอด ระยะ

หลังคลอด การพยาบาลสตรีและทารกแรกเกิดที่ได๎รับการ
ทําสูติศาสตร๑หัตถการ
301416 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์ 3
2(0-8-4)
Practicum in Maternal-Child Nursing
and Midwifery III
ฝึก ปฏิ บั ติ ก ารให๎ ก ารพยาบาลสตรี ท่ี มี ภ าวะ
เสี่ยงและมีภาวะแทรกซ๎อนในระยะตั้งครรภ๑ ระยะคลอด
ระยะหลังคลอด การดูแลทารกแรกเกิดที่มารดาได๎รับการ
ทํ า สู ติ ศ าสตร๑ หั ต ถการ และที่ มี ภ าวะเสี่ ย งสู ง รวมทั้ ง
สํงเสริมสัมพันธภาพบิดา มารดา ทารก
301452 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 2(2-0-4)
Community Health Nursing II
การวิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชน นโยบายสาธารณะ การ
วางแผนการบริ ห ารด๎ า นสุ ข ภาพยึ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
301454 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
2(0-8-4)
Practicum in Community Health Nursing II
ฝึก กระบวนการวิ นิ จ ฉัย ชุ ม ชน การวางแผน
งานหลักตามนโยบายสาธารณะและโครงการด๎านสุขภาพ
รํวมกับชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
301456 ปฏิบตั ิการรักษาโรคเบื้องต๎น 1(0-4-2)
Practicum in Primary Medical Care
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการตรวจคัดกรอง
โรค การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต๎น การ
บรรเทาสาธารณภัย และการสํงตํอผู๎ปุวย
301464 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
สัมมนาสถานการณ๑ปัจจุบั นด๎านการบริการ
การบริ ห าร การศึ ก ษา และการวิ จั ย ทางการพยาบาล
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วั ฒ นธรรมที่ มี ผ ลตํ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ การพยาบาล
ประเด็นและแนวโน๎มของการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
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301465

ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 3(0-12-6)
Professional Nursing Practice
ฝึกประสบการณ๑การบริหารจัดการทางการ
พยาบาล บทบาทหน๎ าที่ การบริ หาร ภาวะผู๎นํ า และการ
พัฒนาองค๑กร
321111
บทนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1(1-0-2)
Introduction to Applied Thai
Traditional Medicine
ประวั ติ ก ารแพทย๑ แ ผนไทย ปรั ช ญาของ
นายแพทย๑อวย เกตุสิงห๑ ในการพัฒนาการแพทย๑แผนไทย
วิ วั ฒ นาการของเวชกรรมไทย นวดไทยและการใช๎ ย า
สมุ น ไพร ลั ก ษณะงานเวชปฏิ บั ติ ก ารแพทย๑ แ ผนไทย
ประยุกต๑ การสํงเสริมสุขภาพด๎วยศาสตร๑การแพทย๑แผน
ไทยการเตรี ย มพร๎ อ มเพื่ อ การศึ ก ษาการแพทย๑ แ ผนไทย
ประยุกต๑
321232 อาการวิทยาและการวินิจฉัยโรค
3(2-2-5)
Symptomatology and Diagnosis
ความหมายและความสําคัญของอาการวิทยา
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งอาการกั บ พยาธิ วิ ท ยา พยาธิ
สรีรวิทยา และการวินิจฉัยโรค ความหมายและสาเหตุของ
อาการที่ พบบํ อยหรื อมี ความสํ าคั ญ ทางการแพทย๑แ ผน
ปัจจุบัน
321233 การสืบค๎นและการดูแลรักษาในเวช
ศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
Investigations and Management in
General Medicine
ห ลั ก ก า ร สื บ ค๎ น โ ด ย ก า ร ต ร ว จ ท า ง
ห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร๑ นิ ว เคลี ย ร๑ แ ละ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส๑ หลักการรักษาโดยการใช๎ยา การ
ผําตัด การใช๎รังสี หลักการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
การฟื้ น ฟู ส ภาพ ด๎ า นการสื บ ค๎ น โดยการตรวจทาง
ห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร๑ นิ ว เคลี ย ร๑ แ ละ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส๑ การรักษาโรคโดยการใช๎ยา การ

ผํ า ตั ด ก า ร ใ ช๎ รั ง สี แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า แ บ บ
ประคับประคอง การฟื้นฟูสภาพ
321323 เภสัชเวท
3(2-2-5)
Pharmacognosy
ความรู๎เบื้องต๎นของสารเคมีจากพืชสมุนไพร
คุณสมบัติทางเคมีประโยชน๑ทางยาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
สมุนไพรตํอระบบตํางๆของรํางกายมนุษย๑ ถึงพิษวิทยาและ
การทดลองทางคลินิก พืชพิษ ลักษณะพืชที่มีพิษ อาการ
พิ ษ ก าร ปฐ มพ ย า บา ล เ บื้ อ งต๎ น วิ ธี กา รส กั ด แย ก
สาระสําคัญการตรวจเอกลักษณ๑สาระสําคัญจากพืชด๎วย
กล๎องจุลทรรศน๑และวิธที างเคมี
321331 โภชนาการ
2(2-0-4)
Nutrition
ความหมายและความสําคัญของสารอาหาร
การคํ า นวณปริ ม าณสารอาหารที่ รํ า งกายควรได๎ รั บ
หลั ก การบริ โ ภคอาหาร อาหารสํ า หรั บ วั ย ตํ า งๆ และ
สําหรับผู๎ปุวยหรือผู๎ท่ีต๎องการสารอาหารพิเศษ โรคที่เกิด
จากโภชนาการ สารพิ ษ ในอาหาร ความรู๎ ท างด๎ า น
การแพทย๑แผนไทยที่เกี่ยวกับโภชนาการ
321334 เวชศาสตร์ทั่วไป 1
4(3-2-7)
General Medicine I
สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิ
สรี ร วิ ท ยา ลั ก ษณะทางคลิ นิก และการวิ นิ จ ฉั ย โรคหรื อ
ภาวะผิดปกติท่ีพบบํอยทางอายุรศาสตร๑ กุมารเวชศาสตร๑
จิ ต เวชศาสตร๑ และ ตจวิ ท ยา เพื่ อ การเที ย บเคี ย งโรค
ระหวํางการแพทย๑แผนไทยกับการแพทย๑แผนปัจจุบัน การ
ติดตํอสื่อสารกับแพทย๑แผนปัจจุบันและการสํงตํอผู๎ปุวย
321335 เวชศาสตร์ทั่วไป 2
4(3-2-7)
General Medicine II
สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิ
สรีรวิทยา ลักษณะทางคลินิก และ การวินิจฉัยโรคหรือ
ภาวะผิดปกติท่ีพบบํอยทางศัลยศาสตร๑ ศัลยศาสตร๑ออร๑
โธปิดิกส๑ จักษุวิทยา วิทยาโสต นาสิก ลาริงซ๑และนรีเวช
วิทยา การเทีย บเคีย งโรคระหวํางการแพทย๑ แผนไทยกั บ
การแพทย๑แ ผนปัจ จุบัน การติ ดตํ อสื่ อสารกั บแพทย๑ แผน
ปัจจุบันและการสํงตํอผู๎ปุวย
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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
โครงสร๎ า งตํ า รั บ ยาไทย การประยุ ก ต๑ ใ ช๎
ความรู๎ ท างเภสั ช วั ต ถุ สรรพคุ ณ เภสั ช คณาเภสั ช ใน
การศึกษาตํารับยาไทย หลักการและรูปแบบตํางๆในการ
ปรุงยาของเภสัชกรรมแผนไทย
321343 เภสัชกรรมแผนไทย 3
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy III
การตั้ ง ตํ า รั บ ยา การวิ เ คราะห๑ ตํ า รั บ ยา
วิธีการผลิต ยาจากสมุน ไพรที่ใช๎บํ อยและไมํซั บซ๎อน การ
ควบคุม คุณภาพวัตถุ ดิบสมุ นไพร วิธีก ารผลิ ตยา วิธีการ
บรรจุยา การเก็บรักษายาสมุนไพรและผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
การจัดยา การจํายยา การให๎คําแนะนําการใช๎ยาสมุนไพร
321344 เภสัชกรรมแผนไทย 4
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy IV
การตั้งตํารับยา การวิเคราะห๑ตํารับยา วิธีการ
ผลิตยาจากสมุนไพรที่ใ ช๎บํอ ย หลั กเกณฑ๑ วิ ธีการที่ดีใ น
การผลิต ยาจากสมุ นไพร การประเมิ นฤทธิ์ข องสมุน ไพร
ตํารับ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของยาสมุนไพร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับเภสัชกรรมแผนไทย
321251 เวชกรรมแผนไทย 1
2(2-0-4)
Thai Traditional Medicine I
จรรยาแพทย๑ หลักการสําคัญของการแพทย๑
แผนไทย หลักการ แนวคิด และสาระสําคัญของพระคัมภีร๑
เวชศึกษา พระคัมภีร๑สมุฎฐานวินิจฉัย พระคัมภีร๑โรคนิทาน
พระคัมภีร๑ธาตุวิภังค๑ พระคัมภีร๑ธาตุวิวรณ๑ พระคัมภีร๑วร
โยคสาร พระคัมภีร๑ประถมจินดา พระคัมภีร๑มหาโชตรัต
321252 เวชกรรมแผนไทย 2
2(2-0-4)
Thai Traditional Medicine II
หลั กการ แนวคิ ด และสาระสํา คัญ ของพระ
คัมภีร๑กษัย พระคัมภีร๑ฉันทศาสตร๑ พระคัมภีร๑ตักศิลา พระ
คัมภีร๑ธาตุบรรจบ พระคัมภีร๑มุจฉาปักขันธิกา พระคัมภีร๑

สิทธิสาระสงเคราะห๑ พระคัมภีร๑อุทรโรค พระคัมภีร๑อติสาร
พระคัมภีร๑มุขโรค พระคัมภีร๑ชวดาร พระคัมภีร๑มัญชุสาระ
วิเชียร พระคัมภีร๑ วิถีกุฏฐโรค พระคั มภีร๑ไพจิต รมหาวงศ๑
พระคั ม ภี ร๑ ทิ พ มาลา พระคั ม ภี ร๑ อ ภั ย สั น ตา พระคั ม ภี ร๑
สรรพคุณยา
321353 เวชกรรมแผนไทย 3
3(2-2-5)
Thai Traditional Medicine III
หลักการรักษาด๎วยศาสตร๑การแพทย๑แผนไทย
การซักประวัติ ตรวจรํางกาย การวิเคราะห๑สมุฏฐาน การ
วินิจฉัย โรค การวางแผนการรั กษาและการให๎คํา แนะนํ า
เน๎ น อาการหรื อ โรคที่ พ บบํ อ ยหรื อ ไมํ ซั บ ซ๎ อ น การ
เทียบเคียงอาการและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร๑การแพทย๑
แผนปัจจุบัน ระบบสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย
321354 เวชกรรมแผนไทย 4
3(2-2-5)
Thai Traditional Medicine IV
หลักการรักษาด๎วยศาสตร๑การแพทย๑แผนไทย
การซักประวัติ ตรวจรํางกาย การวิเคราะห๑สมุฏฐาน การ
วินิจฉัย โรค การวางแผนการรั กษาและการให๎คํา แนะนํ า
เน๎นอาการหรือโรคที่ซับซ๎อน การเทียบเคียงอาการ ปัญหา
และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร๑การแพทย๑แผนปัจจุบัน การ
สํง ตํอ ผู๎ปุ วย กฎหมายที่ เกี่ ยวข๎อ งกับ การแพทย๑ แผนไทย
ประยุกต๑ ความหมายของธรรมานามั ย หลักการพื้นฐาน
ของการแพทย๑ทางเลือก การสํงเสริมศักยภาพของจิต การ
ใช๎ สารที่พ บในธรรมชาติใ นการบํ า บัด รั กษาโรค บทบาท
ของการแพทย๑ ท างเลื อ กที่ ใ ช๎ ใ นการบํ า บั ด โรคและการ
สํงเสริมสุขภาพ
321261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1
2(1-2-3)
Thai Traditional Therapeutic Massage I
จรรยาบรรณหั ต ถเวชกรรมไทย รํ า งกาย
มนุษย๑และแนวเส๎นหลักที่ใช๎ในการนวดไทย หลักการและ
แนวคิดการนวดไทยแบบราชสํานัก การนวดไทยพืน้ ฐาน
321262 หัตถเวชกรรมแผนไทย 2
2(1-2-3)
Thai Traditional Therapeutic Massage II
จุดที่ใช๎ในการนวดไทยเพื่อการรักษา หลักการ
และวิธกี ารนวดไทยแบบราชสํานักสํา หรับจุดตํางๆ อาการ
หรือโรคที่พบบํอยทางหัตถเวชกรรมแผนไทย หลักการซัก
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ประวัติ การตรวจรํางกาย การวินิจฉัยโรค การรักษาทาง
หัตถเวชกรรมแผนไทย การสํงตํอ หลักการและวิธีการใช๎
ธรรมชาติบําบั ดในหัตถเวชกรรมแผนไทยและทฤษฎีเส๎ น
ประธานสิบ
321363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutic Massage III
จุดที่ใช๎ในการนวดไทยเพื่อการรักษา หลักการ
และวิธกี ารนวดไทยแบบราชสํานักสําหรับจุดตํางๆ อาการ
หรื อ โรคที่ พ บบํ อ ยทางหั ต ถเวชกรรมไทย หลั ก การซั ก
ประวั ติ ตรวจรํ างกาย การวินิ จฉัยโรค การวางแผนการ
รั ก ษา การให๎ คํ า แนะนํ า การสํ ง ตํ อ ผู๎ ปุ ว ย วิ ธี ก ารรั ก ษา
หลักการและวิธีการใช๎ฤาษีดัดตนและทําบริหารอื่นๆ การ
เทียบเคียงอาการหรือโรค และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร๑
การแพทย๑แผนปัจจุบัน
321364 หัตถเวชกรรมแผนไทย 4
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutic Massage IV
หลั ก การรั ก ษาด๎ ว ยหั ต ถเวชกรรมแผนไทย
การซักประวัติ ตรวจรํางกาย การวินิจฉัย การวางแผนการ
รั ก ษา การให๎ คํ า แนะนํ า การสํ ง ตํ อ ผู๎ ปุ ว ย วิ ธี ก ารรั ก ษา
สําหรับ อาการหรือ โรค/ปัญ หาที่ ซับ ซ๎อ น การเทีย บเคีย ง
อาการหรือโรคและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร๑การแพทย๑
แผนปัจจุบัน
321371 การผดุงครรภ์
2(2-0-4)
Midwifery
กายวิ ภ าคศาสตร๑ แ ละสรี ร วิ ท ยาของการ
ตั้งครรภ๑ การวินิจฉัยการตั้งครรภ๑ โรคหรือภาวะที่มีผลตํอ
การตั้งครรภ๑ กลไกการคลอด หลักและวิธีการทําคลอดใน
รายปกติ หลัก การดู แ ลมารดาตั้ ง แตํตั้ ง ครรภ๑ จ นถึ ง หลั ง
คลอด หลั ก การดู แ ลทารกแรกคลอด การวางแผน
ครอบครั ว หลั ก การและวิ ธี ก ารดู แ ลหญิ ง ตั้ ง ครรภ๑ แ ละ
มารดาหลังคลอดด๎วยศาสตร๑การแพทย๑แผนไทย
321381 ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์
2(0-8-4)
Practice in Midwifery
ฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ๑ การ
ตรวจครรภ๑ การดูแลมารดาตั้งแตํตั้งครรภ๑จนถึงหลังคลอด
การชํวยทําคลอดในรายปกติ การชํวยดูแลทารกแรกคลอด

และการวางแผนครอบครั ว การดู แลหญิ ง ตั้ ง ครรภ๑ แ ละ
มารดาหลังคลอดด๎วยศาสตร๑การแพทย๑แผนไทย
321412 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลั ก การและระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ประเภทของ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การแพทย๑ แ ผนไทย ตั ว อยํ า ง
งานวิจัยทางการแพทย๑แผนไทย การกําหนดปัญหา การตั้ง
วัต ถุ ป ระสงค๑ แ ละสมมติฐ าน การกํ า หนดตั ว แปร กรอบ
แนวคิดการวิจัย การสร๎างและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย
ประชากรกลุํมตัวอยําง การเก็บรวบรวมข๎อมูล และการ
เลื อ กใช๎ ส ถิ ติ สํา หรั บ วิเ คราะห๑ ข๎ อ มูล การนํ า เสนอข๎ อ มู ล
การเขี ย นโครงการและรายงานการวิ จั ย การประเมิ น
โครงการวิ จั ย การค๎ น คว๎ า และปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ทางการ
แพทย๑แผนไทยประยุกต๑
321482 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Medicine
หลักการรักษาด๎วยศาสตร๑การแพทย๑แผนไทย
การซักประวัติ ตรวจรํางกาย การวิเคราะห๑สมุฏฐาน การ
วินิจฉัย โรค การวางแผนการรั กษาและการให๎คํา แนะนํ า
เน๎นอาการหรือโรคที่ซับซ๎ อน การเที ยบเคีย งอาการและ
การวินิจฉัยโรคกับศาสตร๑การแพทย๑แผนปัจจุบัน การสํง
ตํอผู๎ปุว ย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ย วข๎องกับเวชปฏิบั ติ
การแพทย๑แผนไทยประยุกต๑
321483 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย 4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Pharmacy
การตั้งตํารับยา การวิเคราะห๑ตํารับยา วิธีการ
ผลิตยาจากสมุนไพรที่ซับซ๎อน หลักเกณฑ๑วิธีการที่ดีในการ
ผลิตยาจากสมุนไพร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับ
เภสัชกรรมแผนไทย
321484 ฝึกปฎิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional
Therapeutic Massage
ฝึกปฏิบั ติงานหั ตถเวชกรรมแผนไทยภายใต๎
การกํ า กั บ ดู แ ลอยํ า งใกล๎ ชิ ด การซั ก ประวั ติ การตรวจ
รํางกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การนวด
ไทยแบบราชสํานัก การให๎คําแนะนํา การบันทึกข๎อมูล งาน
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เวชระเบียน เน๎นอาการหรือโรคหรือการปฏิบัติท่ีพบหรือใช๎
บํอยและไมํซับซ๎อน การสํงตํอผู๎ปุวย การเทียบเคียงอาการ
หรื อ โรคและการวิ นิ จ ฉั ย โรคกั บ ศาสตร๑ ก ารแพทย๑ แ ผน
ปัจจุบัน
321493 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับการแพทย๑แผนไทยประยุกต๑
ในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
322101 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 1 2(1-2-3)
Professional Development I
องค๑ประกอบแหํงวิชาชีพที่สําคัญเพื่อพัฒนา
ตนเองสูํความเป็นแพทย๑ท่ีดี การแพทย๑องค๑รวม มิติตํางๆ
ของสุขภาพ รวมทั้ง สุขภาพสิ่งแวดล๎อม สุขภาพกับแพทย๑
ในระบบบริการสุขภาพ โดยเชื่อมโยงความรู๎พื้นฐาน เชํน
พฤติ ก รรมศาสตร๑ ประชากรศาสตร๑ โภชนาการเข๎ า กั บ
สุขภาพตามวัย สภาพเศรษฐกิจและสังคม เวชจริยศาสตร๑
และกฎหมายเพื่อตอบสนองตํอผู๎ปุวยหรือประชาชนครบ
ทั้ ง 4 มิ ติ ได๎ แ กํ ด๎ า นรํ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม(รวมทั้ ง
ครอบครัวและสิ่งแวดล๎อม) และภูมิปัญญา โดยเน๎นให๎นิสิต
มีความรู๎และทักษะการสื่อสารเบื้องต๎น การทํางานเป็นทีม
และการจัด การความเครียด มีความเข๎าใจที่ ดีตํอวิชาชี พ
แพทย๑ รวมทั้ง ประวัติศาสตร๑ทางการแพทย๑ บทบาทและ
หน๎ า ที่ ข องแพทย๑ และกระบวนการพั ฒ นาตนเองที่
เหมาะสม
322102 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 2 2(1-2-3)
Professional Development II
องค๑ประกอบแหํงวิชาชีพที่สําคัญเพื่อพัฒนา
ตนเองสูํ ค วามเป็ นแพทย๑ท่ี มี คุณ ลัก ษณะด๎า นเวชศาสตร๑
ปูองกั น การสร๎างเสริม สุขภาพและการปูอ งกัน โรค การ
ตรวจคัดกรองโรคหรือความผิดปกติโดยการประยุกต๑ใ ช๎
หลักการทางวิทยาศาสตร๑พื้นฐานด๎านชีวสถิติ และทักษะ
ในการสื่อสารในทีมสุขภาพที่เหมาะสม ให๎มีความตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพสํวนตัว และประยุกต๑ใช๎การแพทย๑องค๑
รวม

322103

จิตวิทยาทางการแพทย์
1(1-0-2)
Medical Psychology
จิ ต วิ ท ยาการแพทย๑ การประยุ ก ต๑ ห ลั ก การ
จิ ต วิ ท ยาเข๎ า ไปในเวชปฏิ บั ติ สํ า หรั บ โรค ภาวะ และการ
บาดเจ็ บ ทั้ ง กายภาพและจิ ตใจ เป็ นการผสมผสานการ
บํ า บั ด เข๎ า ไปในการจั ด การความเจ็ บ ปุ ว ยทางจิ ต ภาวะ
ผิ ด ปกติ ด๎ า นอารมณ๑ การรั บ รู๎ พฤติ ก รรม การใช๎ ส าร
ตั้งแตํเทคนิคจิตบําบัด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับรู๎
วิถีชีวิตครอบคร๎วและระหวํางบุคคล เพื่อปรับปรุงสุขภาพ
กายและจิตใจ
322201 บทนาเวชศาสตร์คลินิก 1
2(1-2-3)
Introduction to Clinical Medicine I
ทั ก ษะเบื้ อ งต๎ น ในการซั ก ประวั ติ แ ละตรวจ
รํางกายผู๎ปุวย รวมถึงความรู๎พื้นฐานใน การตรวจและสํง
ตรวจทางห๎ อ งปฏิ บั ติ ก าร และสามารถนํ า ความรู๎ ท าง
วิ ท ยาศาสตร๑ ก ารแพทย๑ พื้ น ฐาน เชํ น กายวิ ภ าคศาสตร๑
สรี ร วิ ท ยา มาประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ใ นการซั ก ประวั ติ รวมทั้ ง การ
ตรวจรํางกายผูป๎ วุ ยโดยนําความรู๎ทางด๎านพยาธิกําเนิดมา
เชื่ อ มโยงกั บ อาการและอาการแสดงของโรค พร๎ อ มกั บ
สามารถให๎การวินิจฉัยเบื้องต๎นได๎ และสามารถเรียนรู๎การ
ติ ด ตํ อ สื่ อ สารเพื่ อ สร๎ า งความเข๎ า ใจระหวํ า งแพทย๑ แ ละ
ผูป๎ วุ ยได๎
322202 ชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2(1-2-3)
Cell Biology and Tissue
ชนิด โครงสร๎าง หน๎าที่ ระบบการทํางาน การ
ควบคุมการทํางานของเซลล๑และเนื้อเยื่อกลไกการขนสํง
ผํานเยื่อหุ๎มเซลล๑ และศักย๑ไฟฟูาของเยื่อหุ๎มเซลล๑ รวมถึง
เทคนิคที่ใช๎ในการศึกษาเซลล๑และเนือ้ เยื่อ
322203 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 4(2-4-6)
Biochemistry and Molecular Biology
สมบัติ โครงสร๎าง และหน๎าที่การทํางานของ
สารชีวโมเลกุลที่สําคัญในรํางกาย รวมถึงวิถีเมตาบอลิซึม
และการดัดแปลงสารชีวโมเลกุลที่เกิดในสิ่งมีชีวิตในภาวะ
ปกติและเชื่อมโยงถึงภาวการณ๑เกิดพยาธิสภาพ กลไกการ
แสดงออกของยีนทั้งในเชิงพันธุศาสตร๑และอณูพันธุศาสตร๑
ตอลดจนเทคนิคทางอณูชีววิทยา
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322204

บทนาสูกํ ายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
2(1-2-3)
Introduction to Anatomy and
Physiology
ความหมายของคํ า ศั พ ท๑ ห ลั ก ระนาบและ
ทิ ศ ทาง ตํ า แหนํ ง ของรํ า งกายทางกายวิ ภ าคศาสตร๑
โครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบอวัยวะตํางๆ ของรํางกาย
เบื้องต๎น การทํางานของระบบควบคุมในการรักษาสมดุล
ของรํางกายให๎อยูํในภาวะปกติ รวมทั้งศึกษากระบวนการ
การเจริญและพัฒนาของมนุษย๑ โดยศึกษาตั้งแตํการสร๎าง
เซลล๑สืบพันธ๑ การปฏิสนธิ การติดตํอสื่อสารระหวํางเซลล๑
เพื่อเจริญเป็นชัน้ เนือ้ เยื่อและระบบอวัยวะตํางๆ ในรํางกาย
รวมทั้งความผิดปกติ ตั้งแตํกําเนิด
322205 ระบบประสาท 1
3(1-4-4)
Nervous System I
การเจริญ และพั ฒนาการรวมทั้ ง โครงสร๎ า ง
ของระบบประสาทของมนุ ษย๑ กลไกการทํา งานและการ
ควบคุมการทํางานของระบบประสาทรับความรู๎สึกทั่วไป
ระบบประสาทรับความรู๎สึก พิเศษ ระบบประสาทสั่งการ
ระบบประสาทอั ต โนมั ติ และระบบประสาทขั้ น สู ง
ความสัม พั นธ๑ ระหวํา งระบบประสาทกั บ ระบบตํ างๆของ
รํางกายในภาวะปกติและผิดปกติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนวิชาทางคลินิกตํอไป
322206 ระบบผิวหนัง กล๎ามเนื้อและโครงกระดูก 1
3(1-4-4)
Skin and Musculoskeletal System
การเจริญ และพั ฒนาการรวมทั้ ง โครงสร๎ า ง
และหน๎ า ที่ ข องระบบผิ ว หนั ง และระบบกล๎ า มเนื้ อ โครง
กระดูก (รวมทั้งเนื้อ เยื่อเกี่ ยวพัน) กลไกและการควบคุ ม
การทํ า งานของระบบผิ ว หนั ง และระบบกล๎ า มเนื้อ โครง
กระดู ก ในภาวะปกติ แ ละการเชื่ อ มโยงถึ ง ภาวะการเกิ ด
พยาธิ ส ภาพ ความสั ม พั น ธ๑ ด๎ า นโครงสร๎ า งและหน๎ า ที่
ระหวํ า งระบบกระดู ก และกล๎ า มเนื้ อ กั บ ระบบอื่ น ๆของ
รํางกาย เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกตํอไป

322207

ระบบตํอมไร๎ทํอ 1
2(1-2-3)
Endocrine System I
การเจริญ และพั ฒนาการรวมทั้ ง โครงสร๎ า ง
และหน๎ า ที่ข องระบบตํ อมไร๎ ทํอ กระบวนการสัง เคราะห๑
การหลั่ ง การขนสํ ง เมตาบอลิ ซึ ม ตั ว รั บ และผลของ
ฮอร๑โมนหลักตํอ อวัยวะเปูาหมาย กลไกการควบคุมการ
ทํางานของระบบตํอมไร๎ทํอ ในภาวะปกติและ การเชื่อมโยง
ถึงภาวการณ๑เกิดพยาธิส ภาพความสัมพันธ๑ระหวํางระบบ
ตํอมไร๎ทํอ กับระบบอื่นๆของรํางกาย เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การเรียนวิชาทางคลินิกตํอไป
322208 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 3 3(1-4-4)
Professional Development III
องค๑ประกอบแหํงวิชาชีพที่สําคัญเพื่อพัฒนา
ตนเองสูํ ค วามเป็ นแพทย๑ท่ี มี คุณ ลัก ษณะด๎า นเวชศาสตร๑
ปูองกั น การสร๎างเสริม สุขภาพและการปูอ งกัน โรค การ
ประยุกต๑ใช๎หลักการทางระบาดวิทยาพื้นฐาน โดยเฉพาะ
การออกแบบวิจัย และทักษะในการสื่อสารระหวํางบุคคล
อยํ า งเหมาะสม ให๎ มี ค วามตระหนั ก ในการดู แ ลสุ ข ภาพ
สํวนตัวอยํางตํอเนื่อง มีทัศนคติท่ีดีตํอการแพทย๑องค๑รวม
และการฝึกปฏิบัติในศูนย๑สุขภาพชุมชนหรือสถานีอนามัย
322209 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1 3(1-4-4)
Cardiovascular System I
การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญและ
พั ฒ นาการ มหกายวิ ภ าคศาสตร๑ จุ ล กายวิ ภ าคศาสตร๑
หน๎าที่ กลไกการทํางาน และการควบคุมการทํางานของ
ระบบหลอดเลือ ดและหัว ใจ ศึก ษาการทํ างานของระบบ
หลอดเลือดและหัวใจรํวมกับระบบอื่นๆ ในการควบคุมและ
รั ก ษาสมดุ ล ของรํ า งกายให๎ อ ยูํ ใ นภาวะ ตลอดจนการ
ปรั บตั วของระบบหลอดเลื อ ดและหัว ใจในภาวะตํา งๆ ที่
เกิดขึ้น ในชีวิต จริง รวมทั้งการประยุกต๑ใช๎ ขั้นพื้นฐานทาง
คลินิก
322210 ระบบหายใจ 1
2(1-2-3)
Respiratory System I
การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญและ
พั ฒ นาการมหกายวิ ภ าคศาสตร๑ จุ ล กายวิ ภ าคศาสตร๑
หน๎าที่ กลไกการทํางาน และการควบคุมการทํางานของ
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ระบบหายใจ ศึ กษาการทํา งานของระบบหายใจรํ วมกั บ
ระบบอื่นๆ ในการควบคุมและรักษาสมดุลของรํางกายให๎
อยูํในภาวะปกติ ตลอดจนการปรับตัวของระบบหายใจใน
ภาวะตํางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้งการประยุกต๑ใช๎ขั้น
พืน้ ฐานทางคลินิก
322211 ระบบเลือดและภูมิคุ๎มกัน
3(1-4-4)
Hematologic and Immune System
การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญและ
พัฒนาการมหกายวิภาคศาสตร๑ของระบบน้ําเหลือง การ
สร๎า งและการทํ าลายเม็ ดเลือ ด หน๎ าที่ กลไกการทํา งาน
และการควบคุมการทํางานของระบบเลือด ครอบคลุมถึง
กระบวนการปูองกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมตํางๆ ที่
เข๎ า สูํ รํ า งกาย โด ยอาศั ย ระบบภู มิ คุ๎ ม กั น และการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ๎มกัน ศึกษาการทํางานของระบบ
เลือดและภูมิคุ๎มกันรํวมกับระบบอื่นๆ ในการควบคุมและ
รักษาให๎อยูํในภาวะปกติ ตลอดจนการปรับตัวของระบบ
เลือดและระบบภูมิคุ๎มกันในภาวะตํางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
รวมทั้งการประยุกต๑ใช๎ขั้นพืน้ ฐานทางคลินิก
322212 ระบบทางเดินอาหาร 1
2(1-2-3)
Gastrointestinal System I
การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญเติบโต
พั ฒ นาการและโครงสร๎ า งของอวั ย วะในระบบทางเดิ น
อาหาร กลไกการควบคุ ม การทํ า งานทางสรี ร วิ ทยาของ
ระบบทางเดินอาหารทั้งในภาวะปกติและในภาวะผิดปกติ
ความสัมพันธ๑ระหวํางระบบทางเดินอาหาร กับระบบอื่นๆ
ของรํ างกาย เพื่ อเป็น พื้น ฐานในการเรี ยนวิชาทางคลิ นิ ก
ตํอไป
322213 ระบบขับถํายปัสสาวะ 1
3(1-4-4)
Urinary Systems I
ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง ก า ร
เจริญเติบโต พัฒนาการและโครงสร๎างของอวัยวะในระบบ
ขับถํายปัสสาวะ รวมทั้งกลไกการทํางานของหลอดเลือด
ไตฝอยในการดูดกลับสาร และการคัดหลั่งตํางๆ กลไกการ
สร๎างน้ําปัสสาวะ การขับถํายปัสสาวะ การควบคุมสมดุล
กรดดํา งและการควบคุม ความเข๎ม ข๎นของสารละลายใน
ภาวะปกติและในภาวะผิ ดปกติท่ี เกิดขึ้น ในระบบขับถํา ย
ปัสสาวะ เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกตํอไป

322214

ระบบสืบพันธุ์ 1
3(1-4-4)
Reproductive System I
ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง ก า ร
เจริญเติบโต พัฒนาการและโครงสร๎างของอวัยวะในระบบ
สื บ พั น ธุ๑ กลไกการควบคุ ม การทํ า งานของสรี ร วิ ท ยาใน
ภาวะปกติ และในภาวะผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในระบบสื บพันธุ๑
เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกตํอไป
322215 อายุ ร กรรมทางการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น
3(3-0-6)
Internal Medicine
เวชกรรมของแพทย๑ เ วชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป เพื่ อ
วินิจฉัยและรักษาความเจ็บปุวยหลากหลายและโรคเรื้อรัง
ได๎แกํ หทัยวิ ทยา วิ ทยารู มาติก ปอดวิ ทยา ไตวิทยา เวช
ศาสตร๑ ก ารกี ฬ า เวชศาสตร๑ วั ย รุํ น ภู มิ แ พ๎ แ ละภู มิ คุ๎ ม กั น
วิ ท ยา วิ ท ยาทางเดิ น อาหาร โรคติ ด เชื้ อ เวชศาสตร๑
ผูส๎ ูงอายุ มะเร็ววิทยา โลหิตวิทยา และวิทยาตํอมไร๎ทํอ
322301 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4 3(1-4-4)
Professional Development IV
องค๑ประกอบแหํงวิชาชีพที่สําคัญเพื่อพัฒนา
ตนเองสูํ ค วามเป็ นแพทย๑ท่ี มี คุณ ลัก ษณะด๎า นเวชศาสตร๑
ปูองกั น การสร๎างเสริม สุขภาพและการปูอ งกัน โรค การ
ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ห ลั ก การทางระบาดวิ ท ยาคลิ นิ ก โดยศึ ก ษา
ปั ญ หาทางสุ ข ภาพและโรคที่ พ บบํ อ ยหรื อ เป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุขของประเทศ และทักษะในการสื่อสารกับชุมชน
อยํางเหมาะสม ให๎มีความรับผิดชอบ ปรับตัวและบริหาร
จั ด การด๎ า นเวลา และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในศู น ย๑ สุ ข ภาพ
ชุมชนหรือสถานีอนามัย ชุมชนและครอบครัว
322302 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 3(1-4-4)
Principles of Medical Pharmacology
หลั ก การเกี่ ย วกั บ การใช๎ ย าบํ า บั ด โรค การ
เปลี่ยนแปลงยาภายในรํางกาย หลักการทั่วไปและกลไก
การออกฤทธิ์ของยาต๎นแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลล๑
และระดับ อวั ย วะ ข๎ อ บํ งชี้ ข๎ อ ควรระวั ง อาการอั น ไมํ พึ ง
ประสงค๑ของยา การเสริมฤทธิ์และการต๎านฤทธิ์กันของยา
รวมถึงความเป็นพิษ และการแก๎พิษ
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322303

หลักพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ 3(1-4-4)
Principle of Pathology and Forensic
Medicine
ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หลักและ
วิ ธี ก ารศึ ก ษาพยาธิ วิ ท ยา อั น วํ า ด๎ ว ยโรคและขบวนการ
ตํ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การกํ อ โรค อี ก ทั้ ง เรี ย นรู๎ ห ลั ก การ
นิ ติ เ วชศาสตร๑ ซึ่ ง เกี่ ย วข๎ อ งกั บ การประยุ ก ต๑ ค วามรู๎ ท าง
พยาธิวิทยาไปใช๎ประโยชน๑ในทางกฎหมาย
322304 หลักสืบค๎นทางห๎องปฏิบัติการทางการแพทย์
2(1-2-3)
Principle of Medical Laboratory
Investigation
ความผิดปกติของระบบตํางๆ ในรํางกายทั้ ง
ทฤษฎี การปฏิบัติการทางห๎องทดลอง และการนําเทคนิค
การปฏิ บั ติ ก ารทางห๎ อ งทดลองมาใช๎ ใ นการสื บ ค๎ น
ตลอดจนการแปลผลที่ได๎จากการปฏิบัติการห๎องทดลอง
นั้น มายืนยันการวินิจฉัยโรค ติดตามผล รักษาและปูองกัน
โรค
322305 หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง
การแพทย์
3(1-4-4)
Principle of Medical Microbiology and
Parasitology
หลักพื้นฐานด๎านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา
เชือ้ ราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย๑ การตรวจและ
วิ นิ จ ฉั ย โรคติ ด เชื้อ ในระดั บ ห๎ อ งปฏิ บั ติ ก าร สํ า หรั บ เชื้ อ
แบคที เ รี ย เชื้ อ ไวรั ส เชื้ อ รา และปรสิ ต ที่ เ ป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ
322306 วิทยาภูมิคุ๎มกันประยุกต์และโรคติดเชื้อ
2(1-2-3)
Applied immunology and Infectious
Disease
กา ร ศึ ก ษ า แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู๎ ท า ง
ภูมิคุ๎มกันวิทยา แบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา เชื้อราวิทยา
และปรสิ ต วิ ท ยาทางการแพทย๑ และนํ า มาเชื่ อ มโยงกั บ
พยาธิสภาพที่พบในผู๎ปุวย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด๎าน
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยกํอโรค พยาธิวิทยากําเนิด

พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงโรค พยาธิสภาพ
ของรอยโรค หลักการและแนวทาง การตรวจวินิจฉัยโรค
การดูแลผู๎ปุวยแบบองค๑รวม การใช๎ยาและการดูแลรักษา
ผู๎ปุวย รวมทั้ง การให๎ความรู๎และปูองกันโรคแกํประชาชน
ในชุมชน
322307 ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและ
โภชนาการ
1(1-0-2)
Metabolic and Nutritional Diseases
การศึ กษาแบบบูรณาการของความผิ ดปกติ
ทางเมตาบอลิซึมและโภชนาการ โดยอาศัยความรู๎พื้นฐาน
ทางกายวิภาคศาสตร๑ ชีวเคมีและสรีรวิทยา มาเชื่อมโยง
กับพยาธิสภาพ ที่พบในผู๎ปุวย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษา
ด๎า นระบาดวิ ทยา สาเหตุ แ ละปั จจั ย กํอ โรค พยาธิวิ ท ยา
กําเนิด พยาธิสรีรวิทยาอาการและอาการแสดงโรค พยาธิ
สภาพของรอยโรค หลั ก การและแนวทางการตรวจ
วินิจฉัยโรค การดูแลผูป๎ วุ ยแบบองค๑รวม การใช๎ยาและการ
ดูแลรักษาผู๎ปุวย รวมทั้งการให๎ความรู๎และปูองกันโรคแกํ
ประชาชนในชุมชน
322308 ระบบทางเดินอาหาร 2
2(1-2-3)
Gastrointestinal System II
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติ
ในระบบทางเดิ น อาหาร โดยอาศั ย ความรู๎ พื้ น ฐาน
โครงสร๎า งและหน๎ าที่ ของรํา งกาย มาเชื่อ มโยงกั บ พยาธิ
สภาพที่พบในผู๎ปุวย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด๎านระบาด
วิทยา สาเหตุและปัจจัยกํอโรค พยาธิวิทยากําเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอย
โรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแล
ผู๎ ปุ ว ยแบบองค๑ ร วม การใช๎ ย าและการดู แ ลรั ก ษาผู๎ ปุ ว ย
รวมทั้งการให๎ความรู๎และปูองกันโรคแกํประชาชนในชุมชน
322309 บทนาเวชศาสตร์คลินิก 2
2(1-2-3)
Introduction to Clinical Medicine II
เรี ย นรู๎ แ ละฝึ ก หั ด ทั ก ษะเบื้ อ งต๎ น ในการซั ก
ประวัติและตรวจรํางกายผูป๎ วุ ย เรียนรู๎และฝึกหัดการตรวจ
และสํงตรวจทางห๎องปฏิบัติการขัน้ พืน้ ฐาน และสามารถนํา
ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑การแพทย๑พื้นฐาน เชํน กายวิภาค
วิทยา สรีรวิทยา มาประยุกต๑ใช๎ในการซักประวัติ รวมทั้ง
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การตรวจรํ า งกายผู๎ ปุ ว ยโดยนํ า ความรู๎ ท างด๎ า นพยาธิ
กํา เนิ ด มาเชื่อ มโยงกั บ อาการและอาการแสดงของโรค
พร๎อมกับสามารถให๎การวินิจฉัยโรคเบื้องต๎นได๎ เรียนรู๎และ
ฝึ ก หั ด การติ ด ตํ อ สื่ อ สารเพื่ อ สร๎ า งความเข๎ า ใจระหวํ า ง
แพทย๑และผูป๎ วุ ยได๎
322310 ระบบเลือด
2(1-2-3)
Hematologic System
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบเลือดและระบบที่เกี่ยวข๎อง โดยอาศัยความรู๎พื้นฐาน
โครงสร๎า งและหน๎ าที่ ของรํา งกาย มาเชื่อ มโยงกั บ พยาธิ
สภาพที่พบในผู๎ปุวย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด๎านระบาด
วิทยา สาเหตุและปัจจัยกํอโรค พยาธิวิทยากําเนิดพยาธิ
สรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอย
โรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแล
ผู๎ ปุ ว ยแบบองค๑ ร วม การใช๎ ย าและการดู แ ลรั ก ษาผู๎ ปุ ว ย
รวมทั้งการให๎ความรู๎และปูองกันโรคแกํประชาชนในชุมชน
322311 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2 2(1-2-3)
Cardiovascular System 2
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด โดยอาศั ย ความรู๎ พื้ น ฐาน
โครงสร๎า งและหน๎ าที่ ของรํา งกาย มาเชื่อ มโยงกั บ พยาธิ
สภาพที่พบในผู๎ปุาย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด๎านระบาด
วิ ท ยา สาเหตุ แ ละปั จ จั ย กํ อ โรค พยาธิ วิ ท ยากํ า เนิ ด
พยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของ
รอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การ
ดู แ ลผู๎ ปุ ว ยแบบองค๑ ร วมการใช๎ ย าและการดู แ ลผู๎ ปุ ว ย
รวมทั้งการให๎ความรู๎และปูองกันโรคแกํประชาชนในชุมชน
322312 ระบบหายใจ 2
2(1-2-3)
Respiratory System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบทางเดินหายใจ โดยอาศัยความรู๎พื้นฐานโครงสร๎าง
และหน๎าที่ของรํางกาย มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบใน
ผูป๎ วุ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด๎านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย กํ อ โรค พยาธิ วิ ท ยากํ า เนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู๎ปุวย

แบบองค๑รวมการใช๎ยาและการดูแลผู๎ปุวย รวมทั้งการให๎
ความรู๎และปูองกันโรค แกํประชาชนในชุมชน
322313 ระบบตํอมไร๎ทํอ 2
2(1-2-3)
Endocrine System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบตํอมไร๎ทํอ โดยอาศัยความรู๎พื้นฐานโครงสร๎างและ
หน๎าที่ ของรํ างกาย มาเชื่อ มโยงกับพยาธิสภาพที่พ บในผู๎
ปุาย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด๎านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย กํ อ โรค พยาธิ วิ ท ยากํ า เนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู๎ปุวย
แบบองค๑รวมการใช๎ยาและการดูแลผู๎ปุวย รวมทั้งการให๎
ความรู๎และปูองกันโรคแกํประชาชนในชุมชน
322314 ระบบผิวหนัง กล๎ามเนื้อและโครงกระดูก 2
2(1-2-3)
Skin and Musculoskeletal System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบผิวหนัง กล๎ามเนือ้ และโครงกระดูก โดยอาศัยความรู๎
พื้นฐานโครงสร๎างและหน๎าที่ของรํางกาย มาเชื่อมโยงกับ
พยาธิสภาพ ที่พบในผู๎ปุวย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด๎าน
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยกํอโรค พยาธิวิทยากําเนิด
พยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของ
รอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การ
ดู แ ลผู๎ ปุ ว ยแบบองค๑ ร วมการใช๎ ย าและการดู แ ลผู๎ ปุ ว ย
รวมทั้งการให๎ความรู๎และปูองกันโรคแกํประชาชนในชุมชน
322315 ระบบประสาท 2
2(1-2-3)
Nervous System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบประสาท โดยอาศั ยความรู๎ พื้ นฐานโครงสร๎ างและ
หน๎ า ที่ ข องรํ า งกาย มาเชื่ อ มโยงกั บ พยาธิ ส ภาพที่ พ บใน
ผูป๎ วุ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด๎านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย กํ อ โรค พยาธิ วิ ท ยากํ า เนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู๎ปุวย
แบบองค๑รวมการใช๎ยาและการดูแลผู๎ปุวย รวมทั้งการให๎
ความรู๎และปูองกันโรคแกํประชาชนในชุมชน
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322316

ระบบขับถํายปัสสาวะ 2
2(1-2-3)
Urinary System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบขับถํายปัสสาวะ โดยอาศัยความรู๎พื้นฐานโครงสร๎าง
และหน๎าที่ของรํางกาย มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบใน
ผูป๎ วุ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด๎านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย กํ อ โรค พยาธิ วิ ท ยากํ า เนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู๎ปุวย
แบบองค๑รวมการใช๎ยาและการดูแลผู๎ปุวย รวมทั้งการให๎
ความรู๎และปูองกันโรค แกํประชาชนในชุมชน
322317 ระบบสืบพันธุ์ 2
2(1-2-3)
Reproductive System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบสื บ พั น ธุ๑ โดยอาศั ย ความรู๎ พื้ น ฐานโครงสร๎ า งและ
หน๎ า ที่ ข องรํ า งกาย มาเชื่ อ มโยงกั บ พยาธิ ส ภาพที่ พ บใน
ผูป๎ วุ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด๎านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย กํ อ โรค พยาธิ วิ ท ยากํ า เนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู๎ปุวย
แบบองค๑รวมการใช๎ยาและการดูแลผู๎ปุวย รวมทั้งการให๎
ความรู๎และปูองกันโรคแกํประชาชนในชุมชน
322401 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุํน 1
4(4-0-8)
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence l
ทฤษฎีพื้ นฐานเกี่ย วกั บการเจริ ญเติบ โตและ
พัฒ นาการของเด็ กตั้ งแตํแ รกเกิด จนถึง วัย รุํน (อายุน๎ อ ย
กวํา 15 ปี) สาเหตุและปัจจัยกํอโรค อาการวิทยา พยาธิ
กํ า เนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค และการ
วินิจฉัยโรค การรักษาโรค ปูองกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ
โดยเน๎ น ปั ญ หาและโรคที่ พ บบํ อ ยในเด็ ก รวมทั้ ง การ
เจริ ญ เติ บ โตและพั ฒนาการที่ ผิ ด ปกติ และภาวะฉุ ก เฉิ น
ตํ า งๆ มี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ใ นการดู แ ลผู๎ ปุ ว ยแบบองค๑ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู๎ปุวย โดยมีการบูร

ณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร๑ฟื้นฟู และสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข๎องเพื่อนําไปใช๎ในการดูแลรักษาผู๎ปุวย
322402 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุํน 2
4(0-8-4)
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence ll
ฝึกทักษะทางคลินิกผู๎ปุวยเด็ก แรกเกิดจนถึ ง
วัยรุํ น (อายุ น๎อ ยกวํา 15 ปี ) ได๎ แกํ การซั กประวัติ ตรวจ
รํางกาย การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การสํง
ตรวจทางห๎ อ งปฏิ บั ติ ก าร การสั่ ง การรั ก ษาอยํ า ง
สมเหตุ ส มผล การบั น ทึ ก เวชระเบี ย น การให๎ คํ า แนะนํ า
ผูป๎ วุ ยและญาติ และทักษะพืน้ ฐาน สําหรับการทําหัตถการ
ตํ า งๆ (ทราบถึ ง ข๎ อ บํ ง ชี้ เข๎ า ใจหลั ก การ รู๎ ขั้ น ตอนการ
กระทํา การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ๎อนที่อาจ
เกิ ด ขึ้น จากการทํ า หั ต ถการดัง กลํ า ว) รวมทั้ ง ฝึ ก ทํ า งาน
รํวมกับแพทย๑และบุคลากรทางการแพทย๑ ที่ห๎องตรวจโรค
ผูป๎ วุ ยนอก หอผู๎ปุวยใน และหอผู๎ปุวยหนัก มีทัศนคติท่ีดีใน
การดูแลผู๎ปุวยแบบองค๑รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและ
ชุมชนของผู๎ปุวย โดยมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา
เวชศาสตร๑ฟื้นฟู และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข๎องเพื่อนําไปใช๎ใน
การดูแลรักษาผู๎ปุวย
322403 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและ
อาชีวเวชศาสตร์ 1
4(1-6-5)
Community, Family and Occupational
Medicines I
หลักการเวชศาสตร๑ครอบครัว การดูแลผู๎ปุวย
แบบองค๑รวม การดูแลผูป๎ วุ ยที่ไมํต๎องรับเข๎าในโรงพยาบาล
เลื อ กครอบครั ว ทํ า การศึ ก ษาด๎ า นเวชศาสตร๑ ค รอบครั ว
อยํางบูรณาการ การวิเคราะห๑ปัญหาของผู๎ปุวย ครอบครัว
และชุมชนตามหลักระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติชั้นสูง
322404 สุขภาพและโรคของผู๎ใหญํและผู๎สูงอายุ 1
4(4-0-8)
Health and Diseases of Adult and Elderly I
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยกํอโรค อาการ
วิทยา พยาธิวิทยากําเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยก
โรค และการวินิจ ฉัยโรค การรักษาโรค ปู องกั นโรคและ
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การฟื้ น ฟู ส ภาพ โดยเน๎ น ปั ญ หา และโรคที่ พ บบํ อ ยของ
ผูใ๎ หญํตั้งแตํวัยหนุํมสาวจนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกวํา
15 ปีข้ึนไป) รวมทั้งภาวะฉุกเฉินตํางๆ มีทัศนคติท่ีดีในการ
ดูแลผูป๎ วุ ยแบบองค๑รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน
ของผู๎ปุวย โดยมีการบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร๑
ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ๑วิทยา และสาขาวิชา
อื่นๆ
322405 สุขภาพและโรคของผู๎ใหญํและผู๎สูงอายุ 2
4(0-8-4)
Health and Disease of Adult and
Elderly II
ฝึกทักษะทางคลินิกสําหรับผู๎ใหญํวัยหนุํมสาว
จนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกวํา 15 ปีข้ึนไป) ได๎แกํ ซัก
ประวั ติ ตรวจรํ า งกาย การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค และการ
วินิจฉัยโรค การสํงตรวจทางห๎อ งปฏิบัติ การ การสั่งการ
รักษาอยํางสมเหตุ สมผล การบั นทึก เวชระเบี ยน การให๎
คําแนะนํากับผู๎ปุวยและญาติและทักษะพื้นฐานสําหรับการ
ทําหัตถการตํางๆ (ทราบข๎อบํงชี้ เข๎าใจหลักการ รู๎ขั้นตอน
การกระทํ า การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ๎อนที่
อาจเกิ ดขึ้นจากการทําหัต ถการดังกลํ าว) รวมทั้ง ทักษะ
การกู๎ชีพผู๎ปุวยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ฝึกทํางานรํวมกับแพทย๑
และบุคลากรทางการแพทย๑ ที่ห๎องตรวจโรคผู๎ปุวยนอก หอ
ผูป๎ วุ ยใน และหอผู๎ปุวยหนัก มีทัศนคติท่ีดีในการดูแลผู๎ปุวย
แบบองค๑รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู๎ปุวย
โดยมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร๑ฟื้นฟู
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข๎องเพื่อนําไปใช๎ในการดูแลรักษา
ผูป๎ วุ ย
322406 สุขภาพและโรคของสตรี 1
4(4-0-8)
Health and Disease of Women I
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยกํอโรค อาการ
วิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค
และการวินิ จ ฉัย โรค การรัก ษาโรค ปู องกั นโรคและการ
ฟื้ น ฟู ส ภาพ โดยเน๎ น ปั ญ หา และโรคที่ พ บบํ อ ยของสตรี
รวมทั้งการดูแลสตรีระหวํางตั้งครรภ๑ การคลอดและหลัง
คลอด การประเมินสุขภาพ การสํงเสริมการมีสุขภาพดีทั้ง
มารดาและทารกในครรภ๑ การปูองกันความผิดปกติหรือ
ภาวะแทรกซ๎อนของการตั้งครรภ๑ การวางแผนครอบครัว

และภาวะฉุกเฉินตํางๆ โดยมีทัศนคติท่ีดีในการดูแลผู๎ปุวย
แบบองค๑ ร วม ครอบคลุ ม ถึ ง ครอบครั ว และชุ ม ชนและมี
การบู ร ณาการกั บ วิ สั ญ ญี วิ ท ยา เวชศาสตร๑ ฟื้ น ฟู รั ง สี
วิทยา อายุรศาสตร๑และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข๎อง
322407 สุขภาพและโรคของสตรี 2
4(0-8-4)
Health and Diseases of Women II
ฝึ ก ทั ก ษะทางคลิ นิ ก สํ า หรั บ การดู แ ลสตรี
ได๎แกํ การซักประวัติ ตรวจรํางกาย การตรวจภายใน การ
วิ นิ จ ฉั ย แยกโรค และการวิ นิ จ ฉั ย โรค การสํ ง ตรวจทาง
ห๎องปฏิบัติการ การวินิจฉัยกํอนคลอด การสั่งการรักษา
อยํ า งสมเหตุ ส มผล การบั น ทึ ก เวชระเบี ย น การให๎
คําแนะนําผู๎ปุวยและญาติ และ ทักษะพื้นฐานสําหรับการ
ทําหัตถการตํางๆ (ทราบข๎อบํงชี้ เข๎าใจหลักการ รู๎ขั้นตอน
การกระทํ า การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ๎อนที่
เกิ ด ขึ้น จากการทํา หั ต ถการดัง กลํา ว) ฝึ ก ทํ างานรํว มกั บ
แพทย๑และบุค ลากรทางการแพทย๑ ที่ห๎องตรวจโรคผู๎ปุวย
นอก หอผู๎ปุวยใน หอผู๎ปุวยหนัก ห๎องคลอด และห๎องผําตัด
โด ย มี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ใ นการดู แ ล ผู๎ ปุ ว ย แบบองค๑ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู๎ปุวย และมีการบูร
ณาการกับแผนรังสีวิทยา เวชศาสตร๑ฟื้นฟู และสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข๎องเพื่อนําไปใช๎ในการดูแลรักษาผู๎ปุวย
322408 การดูแลผู๎ปุวยผําตัด 1
4(4-0-8)
Perioperative Care I
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยกํอโรค อาการ
วิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค
และการวินิจฉัยโรค การดูแลผูป๎ วุ ยกํอนผําตัด ระหวํางการ
ผําตัด และหลังการผําตัด การปูองกันโรคและฟื้นฟูสภาพ
โดยเน๎ น ปั ญ หา และโรคทางศั ล ยกรรมทั่ ว ไปที่ พ บบํ อ ย
รวมทั้งการดูแลแก๎ ไขผู๎ปุวยศัลยกรรมในภาวะวิกฤติและ
ฉุกเฉิน หลักการและขัน้ ตอนตํางๆ ของการระงับความรู๎สึก
และการดมยาสลบ โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู๎ปุวยแบบ
องค๑รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน และมีการบูร
ณาการกับ รังสีวิทยา เวชศาสตร๑ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา โสต
นาสิก ลาริงซ๑วิทยาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
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322409

การดูแลผู๎ปุวยผําตัด 2
4(0-8-4)
Perioperative Care II
ฝึ ก ทั ก ษะทางคลิ นิ ก สํ า หรั บ การดู แ ลผู๎ ปุ ว ย
ผําตัด ได๎ แกํ การซัก ประวัติ ตรวจรํา งกาย การวิ นิจฉั ย
แยกโรค และการวินิจฉัยโรค การสํงและการแปลผลตรวจ
ทางห๎ อ งปฏิ บั ติ ก าร และทางรั ง สี ทั ก ษะพื้ น ฐานทาง
ศัล ยกรรม (ทราบข๎ อ บํง ชี้ เข๎ า ใจหลั ก การ รู๎ขั้ น ตอนการ
กระทํา การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ๎อนที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น จากการทํ า หั ต ถการดั ง กลํ า ว) การบั น ทึ ก เวช
ระเบีย น การให๎คํ าแนะนํา กับผู๎ ปุว ยและญาติ ฝึก ทํา งาน
รํวมกับแพทย๑และบุคลากร ทางการแพทย๑ ที่ห๎องตรวจโรค
ผูป๎ วุ ยนอก หอผู๎ปุวยใน หอผู๎ปุวยหนัก ห๎องคลอด และห๎อง
ผํ า ตั ด โดยมี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ใ นการดู แ ลผู๎ ปุ ว ยแบบองค๑ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู๎ปุวย และมีการบูร
ณาการกับแผนรังสีวิทยา เวชศาสตร๑ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา
จักษุ วิท ยา โสต นาสิ ก ลาริง ซ๑วิ ทยา และสาขาวิ ชาอื่น ที่
เกี่ยวข๎องเพื่อนําไปใช๎ในการดูแลรักษาผู๎ปุวย
322410 จิตเวชศาสตร์
4(2-4-6)
Psychiatry
ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหา และโรคทางจิต
เวช ฝึกการซักประวัติ ตรวจรํางกาย ตรวจสภาพจิต การ
วินิจฉัยโรค และการหาสาเหตุท่ีทําให๎ผู๎ปุวยเป็นโรคทางจิต
เวช ตลอดจนวิธีการรักษาตํางๆ เชํน การใช๎ยา การใช๎จิต
บําบัด พฤติกรรมบําบัด เป็นต๎น และการจัดการกับสภาวะ
ฉุกเฉินทางด๎านจิตเวช การนําเอาความรู๎ทางด๎านจิตเวชไป
ใช๎ ค วบคุ ม กั บ การรั ก ษาโรคทางรํ า งกาย ฝึ ก ฝนการ
ติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎างความเข๎าใจระหวํางแพทย๑ บุคลากร
ทางการแพทย๑และผูป๎ วุ ย การทํางานเป็นทีม การดูแลฟื้นฟู
สุขภาพจิตและ การปูองกันการเป็นโรคทางจิตเวช การใช๎
บริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต ชุ ม ชน การดู แ ลผู๎ ปุ ว ยแบบองค๑ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู๎ปุวย
322411 วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน
4(1-6-5)
Basic Medical Research
ฝึ ก ตั้ ง คํ า ถามวิ จั ย ทางการแพทย๑ ท่ี นํ า สนใจ
และมีประโยชน๑ในการหาคําตอบ เลือกวิธีวิจัยชนิดตํางๆ
ในการตอบคําถามวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการ
วิจัยทุติยภูมิ วิเคราะห๑อคติท่ีเกิด ขึ้นในการวิจัย ค๎นหาสถิติ

ที่เ หมาะสมสํา หรั บ วิเ คราะห๑ข๎ อมู ล วิจั ย พั ฒนาโครงรํ า ง
วิ จั ย ที่ ส มบู ร ณ๑ กํ า หนดกลุํ ม เปู า หมายจํ า นวนตั ว อยํ า ง
พัฒนาเครื่องมือที่ใช๎เก็บข๎อมูล ทดสอบเครื่องมือตามหลัก
ทฤษฎี จากนั้นดํ าเนินการเก็บ ข๎อ มูลและวิเคราะห๑ข๎ อมู ล
ตามโครงรํ า งวิ จั ย ที่ พั ฒ นาขึ้ น นํ า เสนอผลการวิ จั ย ด๎ ว ย
วาจาตํอที่ประชุมวิชาการ และสรุปเป็นเอกสาร และเรียนรู๎
วิจารณ๑วรรณกรรมวิจัย
322501 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุํน 3
4(2-4-6)
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence lll
โรคและภาวะผิ ด ปกติ ตํ า ง ๆ ของเด็ ก ตั้ ง แตํ
แรกเกิดจนถึงวัยรุํนเพิ่มเติม ฝึกทักษะ การซักประวัติและ
ตรวจรํางกายของเด็ก และทักษะการตรวจวินิจฉัยโดยใช๎
เครื่องมือพื้นฐาน การสํงตรวจทางห๎องปฏิบัติการและการ
ตรวจทางรังสีอยํางมีเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน ทักษะ
การทําหัตถการที่จําเป็นและสําคัญ (ทราบข๎อ บํงชี้ เข๎าใจ
หลักการ รู๎ขั้นตอนการกระทํา การแปลผลการตรวจและ
ภาวะแทรกซ๎อนที่อาจเกิดขึ้นจากการทําหัตถการดังกลําว)
การให๎ คํ า แนะนํ า แกํ ผู๎ ปุ ว ยและญาติ การทํ า งานรํ ว มกั บ
แพทย๑ แ ละบุ ค ลากรทางการแพทย๑ การนํ า ความรู๎ ไ ป
ประยุกต๑ใช๎ในการดูแลผู๎ปุวย โดยใช๎หลักวิเคราะห๑ทางเวช
ศาสตร๑อิงหลักฐานเวชจริยศาสตร๑และกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
และการดูแลผู๎ปุวยแบบองค๑รวม และมีการบูรณาการกับ
แผนรั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร๑ ฟื้ น ฟู และสาขาวิ ช าอื่ น ที่
เกี่ยวข๎อง
322502 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและ
อาชีวเวชศาสตร์ 2
6(1-10-7)
Community, Family and Occupational
Medicines ll
หลักการและการปฏิบัติทางอาชีวเวชศาสตร๑
การเจ็ บ ปุ ว ยเนื่ อ งจากงานการค๎ น หาปั ญ หา และการ
จัดการแก๎ไข ฝึกปฏิบัติเวชศาสตร๑และเวชศาสตร๑ชุมชนที่
โรงพยาบาลชุ มชนศึ กษาทฤษฎีก ารบริ หารจั ดการระบบ
สาธารณสุข
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322503

สุขภาพและโรคของผู๎ใหญํและผู๎สูงอายุ 3
6(1-10-7)
Health and Diseases of Adult and Elderly lll
ปัญ หาและโรคของผู๎ ใ หญํ ตั้ง แตํ วัย หนุํ มสาว
จนกระทั่ งถึ ง วั ย ชรา (อายุ ม ากกวํ า 15 ปี ข้ึน ไป) และฝึ ก
ทักษะทางคลินิกเพิ่มเติม ได๎แกํ ทักษะการซักประวัติและ
การตรวจรํางกาย การสํงตรวจทางห๎องปฏิบัติการและการ
ตรวจรัง สี อยํ างเหมาะสม การแปลผลการตรวจวิ นิจ ฉั ย
การวิ นิ จ ฉั ย โรค การวางแผนการรั ก ษา การบั น ทึ ก เวช
ระเบียน และฝึกทักษะการทําหัตถการเบื้องต๎นในหอผู๎ปุวย
(โดยทราบข๎ อ บํ ง ชี้ เข๎ า ใจหลั ก การ รู๎ ขั้ น ตอนการกระทํ า
การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ๎อ นที่ อาจเกิ ด ขึ้น
จากการทําหัตถการดังกลําว) ฝึกฝนการติดตํอสื่อสารเพื่อ
สร๎างความเข๎าใจระหวํางแพทย๑ บุคลากรทางการแพทย๑
และผู๎ ปุว ย รวมทั้ งการดูแ ลฟื้ นฟู สุข ภาพ การดู แลผู๎ปุ ว ย
แบบองค๑รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู๎ปุวย
การประยุก ต๑หลั กการทางเวชศาสตร๑ อิง หลัก ฐานในการ
ดูแลผู๎ปุวย และมีการบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร๑
ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ๑วิทยา และสาขาวิชา
อื่น ๆ
322504 สุขภาพและโรคของสตรี 3
4(2-4-6)
Health and Diseased of Women III
การดู แ ลโรคของสตรีท่ี ซั บ ซ๎ อ นมากขึ้น เชํ น
มะเร็งทางนรี เวช โรคทางตํอมไร๎ทํอและฝึกทักษะในการ
ดูแลโรคทางสูติกรรมที่ซับซ๎อนมากขึ้น เชํน การตั้งครรภ๑ท่ี
มี ภ าวะแทรกซ๎ อ นทางอายุ ร กรรม ศั ล ยกรรม และอื่ น ๆ
การดูแลผู๎ปุวยกํอนและหลังผําตัดทั้งทางนรีเวชกรรมและ
สูติกรรม การทําหัตถการพื้นฐานตํางๆ ที่จําเป็น และการ
ทํ า หั ต ถการชํ ว ย คล อดภายใต๎ ก ารดู แ ล ของแพทย๑
ผู๎ เ ชี่ ย วชาญ โดยทราบถึ ง ข๎ อ บํ ง ชี้ ข๎ อ ห๎ า ม ขั้ น ตอนการ
กระทํ า และภาวะแทรกซ๎ อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้น จากหั ต ถการ
ดัง กลํ าว การบั นทึ กรายงานผู๎ปุ วย การสํ งตํ อผู๎ ปุว ยเพื่ อ
รักษาตํอ การให๎คําแนะนําปรึกษาแกํผู๎ปุวยและญาติ เน๎น
การดู แ ลผู๎ ปุ ว ยแบบองค๑ ร วม โดยมี การบู ร ณาการ กั บ
วิ สั ญ ญี วิ ท ยา เวชศาสตร๑ ฟื้ น ฟู รั ง สี วิ ท ยา อายุ ร ศาสตร๑
และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง

322505

การดูแลผู๎ปุวยผําตัด 3
6(1-10-7)
Perioperative care lll
ความรู๎ พื้น ฐานในการดู แลผู๎ ปุ ว ยกํอ นผํ า ตั ด
ระหวํ า งการผํ า ตั ด และหลั ง ผํ า ตั ด โรคทางศั ล ยกรรม
เฉพาะทาง (Urology, Pediatric surgery, Neurosurgery,
Plastic Surgery, CVT) และศัลยกรรมทั่วไปที่พบบํอย ฝึก
ทักษะทางคลินิกสําหรับการดูแลผู๎ปุวยผําตัด ได๎แกํ การ
ซัก ประวั ติ ตรวจรํ างกาย การวินิ จ ฉั ยแยกโรค และการ
วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค ก า ร สํ ง แ ล ะ ก า ร แ ป ล ผ ล ต ร ว จ ท า ง
ห๎องปฏิบัติการและทางรังสี ทักษะพื้นฐานทางศัลยกรรม
ทั ก ษะการระงั บ ความรู๎ สึ ก และการดมยาสลบ การทํ า
หัตถการที่ จํา เป็ นตํ างๆ (ทราบข๎อ บํง ชี้ เข๎ าใจหลัก การ รู๎
ขั้ น ต อ น ก า ร ก ร ะ ทํ า ก า ร แ ป ล ผ ล ก า ร ต ร ว จ แ ล ะ
ภาวะแทรกซ๎อนที่อาจเกิดขึ้นจากการทําหัตถการดังกลําว)
การบันทึกเวชระเบียน การสํงตํอผู๎ปุวยเพื่อรักษาตํอ ฝึกฝน
การติ ด ตํ อ สื่ อ สาร เพื่ อ สร๎ า งความเข๎ า ใจระหวํ า งแพทย๑
บุค ลากรทางการแพทย๑ และผู๎ปุ ว ย การดู แ ลผู๎ ปุ วยแบบ
องค๑รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการปูองกันโรค โดยมี
การบู ร ณาการกั บ รั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร๑ ฟื้ น ฟู วิ สั ญ ญี
วิทยา จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ๑วิทยา และสาขาวิชา
อื่น ๆ
322506 การดูแลผู๎ปุวยผําตัด 4
4(1-6-5)
Perioperative Care IV
ความรู๎ พื้ น ฐาน อาการวิ ท ยา ระบาดวิ ท ยา
พยาธิกํา เนิ ด พยาธิสรี รวิท ยา การวิ นิจฉั ยแยกโรค และ
การวินิจฉัยโรค และการดูแลรักษา ปัญหา และโรคกระดูก
ข๎อ และ เนื้อเยื่ออํอนที่พบบํอย การดูแลผู๎ปุวยกํอนผําตัด
ระหวํ างการผํ าตั ด และหลั งการผํา ตัด ฝึ กทั กษะการซั ก
ประวั ติ แ ละตรวจรํ า งกายทั ก ษะพื้ น ฐานทางศั ล ยกรรม
กระดูก การสํงตรวจและการแปลผลทางห๎องปฏิบัติการ
และทางรั งสี วิ ทยา การบัน ทึ กรายงานผู๎ปุ ว ย ฝึก ฝนการ
ติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎างความเข๎าใจระหวํางแพทย๑ บุคลากร
ทางการแพทย๑และผู๎ปุวย เน๎นการดูแลผู๎ปุวยแบบองค๑รวม
ครอบคลุ ม ถึ ง ครอบครั ว และชุ ม ชนของผู๎ ปุ ว ย การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ และการปูองกันโรค โดยมีการบูรณาการกับ
รังสีวิทยา เวชศาสตร๑ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยาและสาขาวิชา
อื่น ๆ
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322507

เวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น และนิ ติ เ วชศาสตร์ 1
4(2-4-6)
Emergency and Forensic Medicines l
อาการวิท ยา พยาธิกํ าเนิ ด พยาธิ สรี รวิ ทยา
การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การสืบค๎นทาง
ห๎องปฏิบัติการ การดูแลรักษาเบื้องต๎นแบบเรํงดํวน และ
การสํงตํอผู๎ปุวยในภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุท่ีห๎องฉุกเฉิน
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การแพทย๑ และการประกอบ
วิ ช าชี พ ของแพทย๑ หลั ก การและวิ ธี พิ สู จ น๑ ข๎ อ เท็ จ จริ ง
ทางการแพทย๑ เพื่อชํวยแก๎ปัญหาทางกฎหมาย ทั้งใน การ
ตรวจผู๎ ปุ วย ทางนิติ เ วชกรรม การชัน สู ต รพลิก ศพ การ
ตรวจหาสารพิษในสิ่งสํงตรวจจากผู๎ปุวยหรือจากศพ การ
ตรวจวัตถุพยานในคดีทางเพศและวัตถุพยานอื่น ๆ
322508 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพแพทย์
3(3-0-6)
English for the Medical Profession
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ระหวํ า งแพทย๑ กั บ ผู๎ ปุ ว ย ฝึ ก ทั ก ษะการใช๎ ไ วยากรณ๑
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คําศัพท๑ทางการแพทย๑ การอํานและ
การเขียนรายงาน ทางการแพทย๑
322601 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุํน 4
6(0-12-6)
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence IV
ฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในการแก๎ปัญหา
และการดูแลรักษาผู๎ปุวยที่หอผู๎ปุวยนอก หอผู๎ปุวยใน และ
หอผู๎ปุวยหนัก การทําหัตถการที่จําเป็นและสําคัญในเด็ก
การประเมิน ความสามารถของตนเองในการดู แ ลรั ก ษา
ผูป๎ วุ ย การสํงตํอผู๎ปุวยเพื่อรักษาตัวหรือปรึกษาผู๎เชี่ยวชาญ
และการนํ าความรู๎ ไปประยุ กต๑ใ ช๎ใ นการดูแ ลรั กษาผู๎ ปุว ย
โดยใช๎หลักการวิเคราะห๑ทางเวชศาสตร๑อิงหลักฐาน เวชจ
ริยศาสตร๑และกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง และการดูแลผูป๎ ุวยแบบ
องค๑ ร วม และมี ก ารบู ร ณาการกั บ แผนกรั ง สี วิ ท ยา เวช
ศาสตร๑ฟื้นฟูและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข๎อง

322602

เวชศาสตร์ ชุมชน เวชศาสตร์ ครอบครั วและ
อาชีวเวชศาสตร์ 3
4(0-8-4)
Community, Family and Occupational
Medicines lll
การจัด การเพื่ อสุขภาพของครอบครั วผู๎ปุว ย
เรือ้ รังในระยะยาว ตามหลักการ เวชศาสตร๑ครอบครัวและ
การวิจัยทางเวชศาสตร๑ครอบครัว
322603 สุขภาพและโรคของผู๎ใหญํและผู๎สูงอายุ 4
8(0-16-8)
Health and Diseases of Adult and
Elderly IV
ฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในการแก๎ปัญหา
และการดู แ ลรั ก ษาผู๎ ปุ ว ยผู๎ ใ หญํ ตั้ ง แตํ วั ย หนุํ ม สาว
จนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกวํา 15 ปีข้ึนไป) ที่ห๎องตรวจ
โรคผู๎ ปุ ว ยนอก หอผู๎ ปุ ว ยใน และหอผู๎ ปุ ว ยหนั ก การทํ า
หัตถการที่จําเป็นและสําคัญ การประเมิน ความสามารถ
ของตนเองในการดู แ ลรั ก ษาผู๎ ปุ วย การสํง ตํ อผู๎ ปุ วยเพื่ อ
รักษาตัวหรือปรึกษาผู๎เชี่ยวชาญอยํางเหมาะสม และบันทึก
สรุปเวชระเบียนตามระบบ ICD 10 ตามเกณฑ๑ของแพทย
สภา ฝึกฝนการเรียนรู๎ติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎างความเข๎าใจ
ระหวํ า งแพทย๑ บุ ค ลากรทางการแพทย๑ และผู๎ ปุ ว ยเป็ น
อยํางดีและการดูแลผู๎ปุวยแบบองค๑รวม โดยมี การบูรณา
การกับรังสีวิทยา เวชศาสตร๑ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก
ลาริงซ๑วิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข๎อง
322604 สุขภาพและโรคของสตรี 4
6(0-12-6)
Health and Diseases of Women IV
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านการดู แ ลผู๎ ปุ ว ยทั้ ง ด๎ า นสู ติ
ศาสตร๑-นรีเวชวิทยา ที่ห๎องตรวจโรคผู๎ปุวยนอก หอผู๎ปุวย
ใน หอผู๎ปุวยหนัก ห๎องคลอด และห๎องผําตัด ตลอดจนการ
ติดตามผู๎ปุวยหลัง การรักษา และการให๎บริการวางแผน
ครอบครัว รํ ว มกั บ การฝึ กทั ก ษะทางสูติ ศ าสตร๑ -นรีเ วช
วิทยา และหัตถการตําง ๆ การบันทึกรายงานผู๎ปุวย การ
สํงตํอผู๎ ปุวยเพื่ อการรั กษาตํ อ การให๎คําแนะนําแกํผู๎ปุว ย
และญาติ รวมถึงการปูองกันโรค การสํงเสริมสุขภาพ การ
รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ การทํางานเป็นทีม และ การดูแล
ผูป๎ วุ ยแบบองค๑รวม
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322605

การดูแลผู๎ปุวยผําตัด 5
8(0-16-8)
Perioperative Care V
ฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในการแก๎ปัญหา
การดู แ ลผู๎ ปุ ว ยกํ อ นผํ า ตั ด ระหวํ า ง การผํ า ตั ด และหลั ง
ผํา ตั ด ที่ หอผู๎ ปุ วยใน หอผู๎ ปุ ว ยนอก หอผู๎ ปุ ว ยหนั ก ห๎ อ ง
ผําตัด และห๎อ งพักฟื้น ตลอดจนการตรวจติดตามผู๎ปุว ย
หลังการรักษา การทําหัตถการที่จําเป็นและสําคัญทั้งทาง
ศั ล ยกรรม และวิ สั ญ ญี วิ ท ยา ภายใต๎ ก ารแนะนํ า ของ
อาจารย๑ แ พทย๑ ห รื อ แพทย๑ ป ระจํ า บ๎ า น การบั น ทึ ก เวช
ระเบียน การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแล
รั ก ษาผู๎ ปุ ว ย การสํ ง ตํ อ ผู๎ ปุ ว ยเพื่ อ รั ก ษาตั ว หรื อ ปรึ ก ษา
ผู๎เชี่ยวชาญอยํ างเหมาะสม ฝึกฝนการติด ตํอสื่อสารเพื่ อ
สร๎างความเข๎าใจระหวํางแพทย๑ บุคลากรทางการแพทย๑
และผู๎ปุ วยเป็ นอยํา งดี การดูแลผู๎ปุ ว ยแบบองค๑ รวม การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการปูองกันโรค โดยมีการบูรณาการ
กับ รัง สี วิท ยา เวชศาสตร๑ฟื้ นฟู วิสั ญ ญีวิ ท ยา จัก ษุ วิท ยา
โสต นาสิก ลาริงซ๑วิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ
322606 การดูแลผู๎ปุวยผําตัด 6
2(0-4-2)
Perioperative Care VI
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านดู แ ลผู๎ ปุ ว ยที่ เ ป็ น โรคหรื อ
บาดเจ็บกระดูกกับข๎อและเนื้อเยื่ออํอนทั้งกํอนการผําตัด
ระหวํางการผําตัด และหลังการผําตัด ที่หอผู๎ปุวยใน หอ
ผูป๎ วุ ยนอก ห๎องผําตัด และหอผู๎ปุวยหนัก การทําหัตถการ
ที่จําเป็นและสําคัญ ภายใต๎การแนะนําของอาจารย๑แพทย๑
การบั น ทึ ก เวชระเบี ย น การประเมิ น ความสามารถของ
ตนเองในการดูแลรักษาผู๎ปุวย การสํงตํอผู๎ปุวยเพื่อรักษา
ตํอ ฝึ กฝนการเรี ยนรู๎ติ ดตํอสื่ อสารเพื่อสร๎างความเข๎าใจ
ระหวํา งแพทย๑ บุค ลากรทางการแพทย๑ และผู๎ ปุ ว ย การ
ดูแลผูป๎ วุ ยแบบองค๑รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การสํงเสริม
สุขภาพ และการปูองกันโรค โดยมีการบูรณาการกับ รัง สี
วิทยาเวชศาสตร๑ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ
322607 เวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น และนิ ติเ วชศาสตร์ 2
4(0-8-4)
Emergency and Forensic Medicines ll
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ ห๎ อ งผู๎ ปุ ว ยฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ให๎ มี
ความสามารถในการแก๎ ปั ญ หา ทั ก ษะทางคลิ นิ ก การ

วินิจฉัยโรค บําบัดรักษา และทําหัตถการที่จําเป็นสําหรับ
การดู แ ลผู๎ ปุ ว ยฉุ ก เฉิ น และอุ บั ติ เ หตุ ไ ด๎ เ หมาะสมและ
ทันทํวงที การสํงตรวจทางรังสีท่ีเหมาะสม การฝึกทักษะ
ปฏิบัติการ กู๎ชีพผูป๎ วุ ยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ขั้นพื้นฐานและ
ขั้นสูง) หลักการเบื้องต๎นในการบริหารจัดการอุ บัติภัยหมูํ
การอภิปรายปัญหาผู๎ปุวย การให๎คําแนะนําและคําปรึกษา
แกํผู๎ปุวยและญาติ การทํางานเป็นทีม การสํงตํอผู๎ปุวยเพื่อ
รั ก ษาตํ อ หรื อ ปรึ ก ษาผู๎ เ ชี่ ย วชาญ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ชัน สู ต ร
พลิกศพ การเขี ยนใบชันสู ตรบาดแผลและใบรั บรองการ
ตาย
322701 จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General Psychiatry
ความรู๎ พื้ น ฐานและการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทาง
คลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ ผู๎ ปุ ว ยเป็ น โรคทางจิ ต เวช รวมทั้ ง การ
วินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การสํงตํอผู๎ปุวยเพื่อรักษาตํอ
การฟื้ น ฟู ส ภาพจิ ต การปู อ งกั น โรคทางจิ ต เวช โดยมี
ทัศนคติท่ีดีในการดูแลผู๎ปุวยแบบองค๑รวม ครอบคลุมถึ ง
ครอบครัวและชุมชนของผู๎ปุวย
322702 อายุรศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General internal Medicine
ความรู๎พื้ นฐานและฝึ กปฏิบั ติง านทางคลินิ ก
เกี่ยวกับ ผู๎ปุวยโรคทางอายุรศาสตร๑ ที่พบได๎บํอย รวมทั้ง
การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การสํงตํอผู๎ปุวยเพื่อรักษา
ตํ อ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การสร๎ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการ
ปูองกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู๎ปุวยแบบองค๑รวม
ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู๎ปุวย
322703 ศัลยศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General Surgery
ความรู๎พื้ นฐานและฝึ กปฏิบั ติง านทางคลินิ ก
เกี่ยวกับ ผูป๎ วุ ยโรคทางศัลยศาสตร๑ท่ีพบได๎บํอยรวมทั้งการ
วินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การสํงตํอผู๎ปุวยเพื่อรักษาตํอ
การฟื้นฟูสุขภาพ การสร๎างเสริมสุขภาพและการปูองกัน
โรค โดยมี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ใ นการดู แ ลผู๎ ปุ ว ยแบบองค๑ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู๎ปุวย
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322704

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General Pediatrics
ความรู๎พื้ นฐานและฝึ กปฏิบั ติง านทางคลินิ ก
เกี่ยวกับ ปัญหาและโรคที่พ บบํอยของผู๎ปุวยเด็ ก รวมทั้ ง
การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การสํงตํอผู๎ปุวย เพื่อรักษา
ตํ อ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การสร๎ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการ
ปูองกัน โรค โดยมี ทั ศนคติท่ี ดีใ นการดู แลผู๎ปุว ยแบบองค๑
รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู๎ปวุ ย
322705 สูติศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General Obstetrics
ความรู๎พื้ นฐานและฝึ กปฏิบั ติง านทางคลินิ ก
เกี่ยวกับผู๎ปุวยที่มีปัญหาและโรคทางสูติศาสตร๑ท่ีพบบํอย
รวมทั้ ง การวิ นิ จฉั ย โรค การดู แลรั ก ษา การสํ งตํ อ ผู๎ ปุ ว ย
เพื่อรักษาตํอ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร๎างเสริมสุขภาพและ
การปู อ งกั น โรค โดยมี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ใ นการดู แ ลผู๎ ปุ ว ย
แบบองค๑รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู๎ปวุ ย
322706 นรีเวชวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Gynecology
ความรู๎พื้ นฐานและฝึ กปฏิบั ติง านทางคลินิ ก
เกี่ ย วกั บ ผู๎ ปุ ว ยที่ มี ปั ญ หาและโรคทาง นรีเ วชวิ ท ยาที่ พ บ
บํ อ ย รวมทั้ ง การวิ นิ จ ฉั ย โรค การดู แ ลรั ก ษา การสํ ง ตํ อ
ผู๎ ปุ ว ย เพื่ อ รั ก ษาตํ อ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การสร๎ า งเสริ ม
สุขภาพและการปูองกันโรค โดยมีทัศนคติท่ีดีในการดูแล
ผูป๎ วุ ยแบบองค๑รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของ
ผูป๎ วุ ย
322707 รังสีวินิจฉัย
3(0-6-3)
Diagnostic Radiology
ความรู๎ แ ละการแปลผล การตรวจทางรั ง สี
ธรรมดาและตรวจพิเศษ (ทราบประโยชน๑ ข๎อบํงชี้และข๎อ
ควรระวังจากการตรวจนั้น) และการฝึกการวินิจฉัยโรคที่
พบบํอยด๎วยวิธีการทาง รังสีวินิจฉัย
322708 รังสีวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Radiology
ความรู๎ แ ละการแปลผล การตรวจทางรั ง สี
ธรรมดาและตรวจพิเศษ (ทราบประโยชน๑ ข๎อบํงชี้และข๎อ
ควรระวังจากการตรวจนั้น) ความรู๎พื้นฐานและวิธีการตําง

ๆ ที่ใช๎ในการรักษาคนไข๎โรคมะเร็งด๎วยรังสีชนิดตําง ๆ รู๎จัก
ข๎อ บํ งชี้ ข องการรั ก ษาโดยใช๎รัง สี ความรู๎ พื้น ฐานทางเวช
ศาสตร๑นิวเคลียร๑ของการตรวจและรักษาผู๎ปุวยโดยการใช๎
สารกัมมันตรังสีและ สามารถในการเลือกใช๎ การตรวจตําง
ๆ ทางเวชศาสตร๑นิวเคลียร๑ให๎ถูกต๎องด๎วย
322709 อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
3(0-6-3)
Orthopedics Trauma
ความรู๎พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานดูแลผู๎ปุวยที่
บาดเจ็ บ กระดู ก ข๎ อ แล ะเนื้ อ เยื่ อ อํ อ น รวมทั้ ง การ
วินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การสํงตํอผู๎ปุวยเพื่อรักษาตํอ
การฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีทัศนคติท่ีดีในการดูแลผู๎ปุวยแบบ
องค๑รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผูป๎ วุ ย
322710 จักษุวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Ophthalmology
ความรู๎พื้ นฐานและฝึ กปฏิ บัติง านดู แลผู๎ ปุว ย
โรคตาที่พบได๎บํอยในประเทศไทย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค
การดู แ ลรั ก ษา การสํ ง ตํ อ ผู๎ ปุ ว ยเพื่ อ รั ก ษาตํ อ การฟื้ น ฟู
สุข ภาพโดยมี ทัศ นคติท่ี ดี ในการดู แลผู๎ ปุ วยแบบองค๑ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู๎ปุวย
322711 โสต ศอ นาสิก วิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Otolaryngology
ความรู๎พื้ นฐานและฝึ กปฏิบั ติง านทางคลินิ ก
เกี่ยวกับ ผูป๎ วุ ย โรคทางหู คอ จมูก และอวัยวะข๎างเคียง ที่
พบได๎บํอยในประเทศไทย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแล
รักษา การสํงตํอผู๎ปุวยเพื่อรักษาตํอ การฟื้นฟูสุขภาพ การ
สร๎างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคโดยมีทัศนคติท่ีดีในการ
ดูแลผูป๎ วุ ยแบบองค๑รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน
ของผู๎ปุวย
322712 วิสัญญีวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Anesthesiology
ความรู๎พื้ นฐานและฝึ กปฏิบั ติง านทางคลินิ ก
เกี่ ย วกั บ ผู๎ ปุ ว ยที่ ต๎ อ งการระงั บ ความรู๎ สึ ก และการดม
ยาสลบ การเตรียมผู๎ปุวยกํอนดมยาสลบ คุณสมบัติของ
ยาสลบ และยาชาพร๎อมเทคนิคที่ใช๎และวิธีแก๎ไขฤทธิ์แทรก
ซ๎อนที่เกิดขึ้น และฝึกปฏิบัติการให๎ยาสลบ และยาชา การ
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ให๎ การชํวยเหลืออยํางรีบดํวนในด๎านการหายใจและหัวใจ
หยุดอยํางมีประสิทธิภาพ
322713 พยาธิวิทยาประยุกต์
3(0-6-3)
Applied Pathology
ประยุกต๑ความรู๎จากเทคนิคทาง เซลล๑วิทยา
ศัลย๑พยาธิวิทยาและการตรวจพิเศษ ทางพยาธิวิทยา ใน
การสนับสนุนการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู๎ปุวยทาง
คลินิก ฝึกปฏิบัติงานทางศัลย๑พยาธิวิทยา และการตรวจ
ศพผู๎ปุวย และการรํวมประชุมทางวิชาการ กับสาขาวิชา
อื่น ๆ ได๎แกํ Surgicoradiopathological conference เป็นต๎น
322714 วิจัยวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์พื้ นฐานและ
ระบบสาธารณสุข
3(0-6-3)
Research in Basic Medical Science and
Health System
ฝึกทําวิจัยทางวิทยาศาสตร๑การแพทย๑พื้นฐาน
หรือ การวิจัยระบบสาธารณสุข รํวมกับคณาจารย๑และทีม
วิจัย
322715 วิจัยครอบครัว
3(0-6-3)
Family Research
ฝึก ปฏิบั ติ เ กี่ย วกับ สุ ข ภาพในชุ ม ชน โดยเน๎ น
การวิจัยในครอบครัว เพื่อให๎เข๎าใจและประยุกต๑ใช๎ข๎อมูล
จากบริบทของสุขภาพของบุคคล ครอบครัว สังคม และ
สิ่ ง แวดล๎ อ ม เพื่ อ สํ ง เสริ ม ให๎ นิ สิ ต แพทย๑ เ รี ย นรู๎ ก ารใช๎
หลักฐานทางการแพทย๑มาชํวยในการตัดสินใจและวางแผน
322716 เวชปฏิบัติครอบครัว 1
3(0-6-3)
Family Practice l
ฝึกปฏิบัติด๎านเวชศาสตร๑ครอบครัวในคลินิก
ผู๎ปุ ว ยนอก หรือ ในชุ ม ชน โดยเน๎ น การสื่ อสาร การเก็ บ
รวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูล การวินิจฉัยโรค การวางแผน
การรักษากับอาจารย๑ โดยการประยุกต๑ใช๎หลักการทางเวช
ศาสตร๑ครอบครัวกับผูป๎ วุ ยในเชิงลึก
322717 เวชปฏิบัติครอบครัว 2
3(0-6-3)
Family Practice ll
ฝึกปฏิ บัติด๎ านเวชศาสตร๑ ครอบครั วโดยการ
ตรวจรั ก ษาผู๎ ปุ ว ย โดยใช๎ ห ลั ก การทาง เวชศาสตร๑
ครอบครั ว ที่ ห๎ อ งตรวจผู๎ ปุ ว ยนอกและในชุ ม ชน เพื่ อ

เสริ ม สร๎ า งประสบการณ๑ ใ น การแก๎ ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ พ บ
บํอยในชุมชน
322718 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเวชปฏิบัติ 3(0-6-3)
Practice in Rehabilitation
ความรู๎พื้นฐาน และ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาวะผู๎ปุวย เข๎าใจหลักการทํางานเป็น
ที ม ในการฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ ฝึ ก การติ ด ตํ อ สื่ อ สารกั บ แพทย๑
บุคลากรทางการแพทย๑และผู๎ปุวย พร๎อมทั้งสามารถสํงตํอ
ผูป๎ วุ ยได๎อยํางเหมาะสม โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู๎ปุวย
แบบองค๑รวมครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู๎ปุวย
322719 ประวัตทิ างการแพทย์
3(3-0-6)
History of Medicine
ประวั ติ แ ละแนวคิ ด ของการแพทย๑ แ ผน
ตะวัน ตก การแพทย๑แ ผนตะวั นออก การแพทย๑ แผนไทย
และ การแพทย๑ทางเลือก
322720 การแพทย์ที่มคี วามเป็นมนุษย์ 3(1-4-4)
Humanized Medicine
ความรู๎ ทักษะ และ เจตคติในการพัฒนานิสิต
แพทย๑สูํความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑
323211 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2(2-0-4)
Emergency Medical System
ความหมาย ความสํ า คั ญ พั ฒ นาการ และ
องค๑ป ระกอบของระบบการแพทย๑ ฉุก เฉิน ของสากลและ
ประเทศไทย มาตรฐาน บทบาทหน๎าที่และแนวทางปฏิบัติ
ของศูนย๑ รับแจ๎งเหตุแ ละสั่ งการ หนํวยบริก ารการแพทย๑
ฉุกเฉิน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตํางๆ พระราชบัญญัติ
การแพทย๑ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2551 กฎหมายที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
การแพทย๑ ฉุ ก เฉิ น การวิ เ คราะห๑ ออกแบบ และบริ ห าร
จัดการระบบการแพทย๑ฉุกเฉิน
323212 เภสัชวิทยา
2(2-0-4)
Pharmacology
ยาที่ใช๎ในภาวะฉุก เฉิน ระบบทางเดินหายใจ
ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต ระบบประสาท ระบบประสาท
อัตโนมัติ ระบบกระดูกและกล๎ามเนือ้ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ ระบบตํ อ มไร๎ ทํ อ ระบบสื บ พั น ธุ๑
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และจิตเวช รวมทั้งยาที่ใช๎ในภาวะฉุกเฉินในการแก๎พิษและ
คลอดฉุกเฉิน
323221 ปฏิบัติการฉุกเฉิน 1
2(1-2-3)
Emergency Medical Operation 1
ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย๑
การเตรีย มความพร๎อมด๎านรํ างกายและจิตใจของเวชกร
ฉุ ก เฉิ น การเตรี ย มความพร๎ อ มและบํ า รุ ง รั ก ษาพาหนะ
ฉุก เฉิ น หลั ก การขับ ขี่ป ลอดภั ย การจอดพาหนะฉุ ก เฉิ น
การเตรี ย มความพร๎ อ มของศู น ย๑ รับ แจ๎ ง เหตุ แ ละสั่ ง การ
ระบบสื่ อ สารและสารสนเทศในระบบการแพทย๑ ฉุ ก เฉิ น
การใช๎วิทยุสื่อสาร การบํารุงรักษาอุปกรณ๑สื่อสาร และฝึก
ปฏิบัติการใช๎วิทยุสื่อสารในสถานการณ๑ฉุกเฉิน
323311 พยาธิสรีรวิทยา
2(2-0-4)
Pathophysiology
: 413200 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
เงื่อนไขรายวิชา
405213 พยาธิวิทยา
หรือ
: 413200 Basic Physiology
Prerequisite
405213 Pathology
or
หลักการเบื้องต๎นทางพยาธิวิทยาการบาดเจ็บ
การตายของเซลล๑ การอักเสบ แผลและกระบวนการหาย
ของแผล ความผิดปกติในการเปลี่ยนแปลงของน้ําและการ
ไหลเวียนโลหิต การติดเชือ้ ภาวะช็อค การบาดเจ็บในระบบ
ตํางๆของรํางกาย
323312 นิติเวชศาสตร์
2(2-0-4)
Forensic Medicine
ความหมายของนิ ติเ วชศาสตร๑ ในงานเวชกิ จ
ฉุ ก เฉิ น บทบาทหน๎ า ที่ ข องเวชกรฉุ ก เฉิ น ในงานนิ ติ เ วช
ศาสตร๑ การดูแลพยานหลักฐาน ณ จุดเกิดเหตุ หลักการ
ชันสูตรพลิกศพ การตรวจบาดแผล การวิเคราะห๑สาเหตุ
การตายการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตาย การตัดสินการ
ตาย การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและการชันสูตร
การเก็บวัตถุพยานเพื่อสํงตรวจ การสํงศพและอุปกรณ๑ท่ีใช๎
ในงานนิติเวชศาสตร๑

323321

เทคนิคหัตถการ 1
4(2-4-6)
Procedure Technique 1
หลักการควบคุมและปูองกันการแพรํกระจาย
เชื้อ เทคนิคหัตถการขั้นต๎นสําหรับเวชกิจฉุกเฉิน การเก็บ
สิ่งสํงตรวจ ณ จุดเกิดเหตุ และในแผนกฉุกเฉิน รวมทั้งการ
แปลผล การเตรียมผูป๎ วุ ยในการผําตัดดํวน การเก็บชิ้นสํวน
อวั ย วะเพื่ อ ใช๎ ท างการแพทย๑ การใช๎ แ ละบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่ องมือทางการแพทย๑ รวมทั้ งการฝึ กเทคนิคหั ตถการ
ขัน้ ต๎นสําหรับเวชกิจฉุกเฉิน
323322 การชํวยฟื้นคืนชีพ 1
3(2-2-5)
Life Support 1
การประเมินทางเดินหายใจ การหายใจ หัวใจ
และหลอดเลือดในผู๎ปุว ยที่ มีภ าวะฉุกเฉิน ณ จุด เกิด เหตุ
การจั ด การทางเดิ น หายใจ การชํ ว ยหายใจ การใช๎
ออกซิเจน หลักการชํวยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู๎ใหญํและ
ในเด็ก การกระตุกหัวใจด๎วยไฟฟูาแบบอัตโนมัติ การดูแล
และบํารุงรักษาอุปกรณ๑ชํวยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การฝึก
ทักษะการชํวยฟื้นคืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
323323 การดูแลผู๎ปุวยฉุกเฉิน 1
3(2-2-5)
Emergency Medical Care 1
การประเมิ น สภาพผู๎ ปุ ว ยฉุ ก เฉิ น การดู แ ล
ผูป๎ วุ ยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ แกํผู๎มีภาวะฉุกเฉินจากการแพ๎
การได๎ รับ สารพิษ หรื อ ยาเกิ น ขนาด สารเสพติ ด พิ ษจาก
สิ่งแวดล๎อม อาวุธเคมี สารชีวภาพ รังสี นิวเคลียร๑ ระเบิด
ภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง หู ตา คอ จมู ก พฤติ ก รรมและจิ ต เวช
การเจรจาตํอรอง และการฝึกทักษะดูแลผู๎ปุวยฉุกเฉิน ณ
จุดเกิดเหตุ
323324 การดูแลผู๎บาดเจ็บฉุกเฉิน 1 3(2-2-5)
Emergency Trauma Care 1
การประเมินสถานการณ๑ กลไกการบาดเจ็บ
การประเมิ นสภาพผู๎บ าดเจ็ บฉุ กเฉิ น การดูแ ลผู๎บ าดเจ็ บ
ฉุ ก เฉิ น ณ จุ ด เกิ ด เหตุ แกํ ผู๎ บ าดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ การ
กระแทก การฉีกขาด ไฟไหม๎ น้ําร๎อนลวก ถูกยิง ตกจากที่
สู ง เลื อ ดออกและช็ อ ค วั ต ถุ ห นั ก หั ก ทั บ รํ า งกาย การ
ชํวยเหลือผู๎ติดอยูํใน ซากปรักหักพัง หลุมลึกตึกถลํมและ
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ชํ อ งแคบ การปู อ งกั น การบาดเจ็ บ ระบบการบั น ทึ ก
ทางการบาดเจ็บ และการฝึกการดูแลผูบ๎ าดเจ็บฉุกเฉิน
323325 การยกและการเคลื่อนย๎าย
2(1-2-3)
Lifting and Moving
หลั ก การยึ ด ตรึ ง ยก และเคลื่ อ นย๎ า ย ผู๎
เจ็ บ ปุ ว ย ฉุ ก เฉิ น การย กแล ะการเคลื่ อ น ย๎ า ย แบบ
Emergent, Urgent และ Non-Urgent การถอดหมวกนิรภัย
ผู๎บาดเจ็บ การเคลื่อนย๎ายผู๎บาดเจ็บออกจากซากรถ ซาก
ปรั กหั ก พัง ที่ แ คบ และที่ สูง การเคลื่อ นย๎ า ยทางอากาศ
และทางน้ํ า และการฝึ ก ทั ก ษะการยึ ด ตรึ ง ยกและการ
เคลื่อนย๎าย
323391 การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 3(0-12-6)
Emergency Health Science Training 1
ฝึกปฏิ บัติก ารเทคนิ คหัต ถการขั้น ต๎นสํ าหรั บ
เวชกิจฉุกเฉิน การปูองกันการแพรํกระจายเชื้อ การดูดสิ่ง
คัดหลั่ง การให๎ออกซิเจน การพํนยา การห๎ามเลือด การให๎
สารน้ําทางหลอดเลือดดํา การฉีดยา การดาม การใสํสาย
ยางกระเพาะอาหาร การสวนปัสสาวะ การเก็บสิ่งสํงตรวจ
การนําสิ่งแปลกปลอมออกจากรํางกาย การคัดกรอง ซัก
ประวัติและการตรวจรํางกายผู๎ปุวยทั่วไป การคัดแยก ซัก
ประวั ติ แ ละตรวจรํ า งกาย ผู๎ เ จ็ บ ปุ ว ยฉุ ก เฉิ น การวั ด
สัญญาณชีพและสัญญาณประสาท การยึดตรึง ยก และ
เคลื่ อนย๎า ยผู๎เ จ็บ ปุว ยฉุก เฉิ น การใช๎ วิท ยุสื่ อสาร การรั บ
แจ๎งเหตุ การใช๎อุปกรณ๑ในการปฏิบัติการเทคนิคหัตถการ
ขั้นต๎น รวมถึง การทําแผล การเย็บแผล การตัดไหม เช็ด
ตัวลดไข๎ และการล๎างกระเพาะอาหาร
323392 การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน 2 3(0-12-6)
Emergency Health Science Training II
: 323391 การฝึกงานเวชกิจ
เงื่อนไขรายวิชา
ฉุกเฉิน 1
: 323391 Emergency Health
Prerequisite
Science Training 1
ฝึกปฏิบัติการทําคลอดปกติกรณีฉุกเฉิน การ
เตรี ย มความพร๎ อ มกํ อ นออกปฏิ บั ติ ก าร การรั บ แจ๎ ง เหตุ
การปฏิบัติการการแพทย๑ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ การชํวย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การชํวยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การใช๎ยาใน

การชํวยฟื้นคืนชีพ การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟูาหัวใจ
และการกระตุกหัวใจด๎วยไฟฟูา
323421 ปฏิบัติการฉุกเฉิน 2
2(1-2-3)
Emergency Medical Operation II
การติดตํอสื่อสาร การประสานงาน การรั บ
แจ๎งเหตุเจ็บปุวยฉุกเฉิน การคัดแยกประเภทผู๎ปุวย การสั่ง
การการออกปฏิบัติการ การให๎คําแนะนําผู๎ท่ีอยูํ ณ จุดเกิด
เหตุ การติ ด ตํ อ สื่ อ สารในระบบการแพทย๑ ฉุ ก เฉิ น
ปฏิ บั ติ ก ารรถพยาบาลฉุ ก เฉิ น แนวปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ลผู๎
เจ็บปุวยฉุกเฉิน สวัสดิภาพ ความปลอดภัยและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน การบันทึกรายงานการรับแจ๎งเหตุและ
ปฏิบั ติก ารฉุกเฉิน หลักการปฏิ บัติก ารการแพทย๑ ฉุก เฉิ น
รํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง การฝึกปฏิบัติการรับแจ๎งเหตุ
การคัดแยกประเภทผู๎ปุวย การสั่งการ และการปฏิบัติการ
การแพทย๑ฉุกเฉินในสถานการณ๑ตํางๆ
323422 เทคนิคหัตถการ 2
3(2-2-5)
Procedure Technique II
: 323321 เทคนิคหัตถการ 1
เงื่อนไขรายวิชา
: 323321 ProcedureTechnique 1
Prerequisite
การให๎สารน้ําเข๎ าสูํรํา งกายทางกระดูก การ
เจาะปอดแบบดํวน การเจาะปอดเพื่อระบายลมออก การ
เจาะคอ การทํา คลอดปกติ ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น การดู แ ลผู๎ มี
วัส ดุ ข นาดใหญํ หัก ปั ก คา การตั ดถํ า งง๎ า งงั ด การใช๎ แ ละ
บํารุงเครื่องมื ออุปกรณ๑ทางการแพทย๑ฉุกเฉินเฉพาะทาง
การฝึ ก เทคนิ ค หั ต ถการขั้ น สู ง กั บหุํ น และในสถานการณ๑
จําลอง
323423 การชํวยฟื้นคืนชีพ 2
2(1-2-3)
Life Support II
: 323322 การชํวยฟื้นคืนชีพ 1
เงื่อนไขรายวิชา
: 323322 Life Support 1
Prerequisite
หลักการชํวยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การใสํอุปกรณ๑
เปิดทางเดินหายใจขั้นสูง การผําตัดเปิดทางเดินหายใจแบบ
ดํวน การใช๎ยาและสารน้ําในการชํวยฟื้นคืนชีพ การกระตุก
หัวใจด๎วยไฟฟูาแบบใช๎มือ และแบบคาร๑ดิโอเวอร๑ชั่น การใช๎
เครื่ อ งชํ ว ยหายใจแบบอั ต โนมั ติ แ ละแบบใช๎ มื อ แบบ
แผนการชํวยฟื้นคืน ชีพ การดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ๑
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ชํวยฟื้นคืนชีพขั้นสูง และการฝึกทักษะการชํวยฟื้นคืนชีพ
ขัน้ สูง
323424 การดูแลผู๎ปุวยฉุกเฉิน 2
3(2-2-5)
Emergency Medical Care II
การดูแลผู๎ปุวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ แกํผู๎ มี
ภาวะฉุ ก เฉิ น ระบบหายใจ ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ระบบประสาท ระบบตํ อ มไร๎ ทํ อ ระบบทางเดิ น อาหาร
ระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ สติ สั ม ปชั ญ ญะเปลี่ ย นแปลง
สารเคมี สูตินรีเวช ภูมิคุ๎มกันวิทยา โรคในทารก เด็กและ
ผู๎สูงอายุ และการฝึกทักษะดูแลผู๎ ปุวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ
323425 การดูแลผู๎บาดเจ็บฉุกเฉิน 2 3(2-2-5)
Emergency Trauma Care II
การดูแลผู๎บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ แกํ
ผูบ๎ าดเจ็บที่ศีรษะ ตา ใบหน๎า คอ กระดูกสันหลัง ทรวงอก
ชํองท๎อ ง อวัย วะสืบพั นธุ๑ เชิ งกราน เนื้อเยื่ออํอน กระดู ก
และกล๎ามเนือ้ และการฝึกการดูแลผูบ๎ าดเจ็บฉุกเฉิน
323426 การตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ
2(1-2-3)
EKG Monitoring
ความสํ า คั ญ ของการตรวจคลื่ น ไฟฟู า หั ว ใจ
การแปลผลคลื่นไฟฟูาหัวใจ การตรวจติดตามคลื่นไฟฟูา
หัวใจ และการฝึกทักษะการตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ
323427 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์
สาธารณภัย
2(1-2-3)
Medical Management in Disaster
นโยบายและแผนที่เ กี่ ย วข๎ อ งกับ การจั ด การ
ทางการแพทย๑ในสถานการณ๑สาธารณภัย การเตรียมการ
หลั ก การและขั้ น ตอนการจั ด การทางการแพทย๑ ใ น
สถานการณ๑ทั่วไปและกรณีวัต ถุอันตราย การจัดการหลัง
สิ้ น สุ ด สถานการณ๑ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะการแจ๎ ง เหตุ ส า
ธารณภัยและการจัดการทางการแพทย๑ ในสถานการณ๑สา
ธารณภัย

323491

การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน 3 3(0-12-6)
Emergency Health Science Training III
: 323392 การฝึกงานเวชกิจ
เงื่อนไขรายวิชา
ฉุกเฉิน 2
: 323392 Emergency Health
Prerequisite
Science Training II
ฝึกปฏิบัติการรับแจ๎งเหตุ สื่อสารและสั่งการ
ในศูนย๑รับแจ๎งเหตุและสั่งการ การสื่อสารโดยใช๎วิทยุขณะ
ออกปฏิบัติการ การประเมินและการควบคุมสถานการณ๑
ปฏิ บั ติก ารฉุ ก เฉิ น ณ จุด เกิ ดเหตุ การสํ งมอบผู๎ เ จ็บ ปุ ว ย
ฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการออกปฏิบัติการและรายงาน
การรับแจ๎งเหตุและสั่งการ
323492 การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน 4 3(0-12-6)
Emergency Health Science Training IV
: 323491 การฝึกงานเวชกิจฉุกเฉิน 3
เงื่อนไขรายวิชา
: 323491 Emergency Health
Prerequisite
Science Training III
ฝึกปฏิบัติการการเตรียมความพร๎อม การรับ
แจ๎งเหตุและสั่งการ การปฏิบัติการฉุกเฉิน การออกแบบ
และการบริหารจัดการระบบแพทย๑ฉุกเฉิน
323493 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
โครงการพิเศษเพื่อเข๎าฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อ
เพิ่มประสบการณ๑วิชาชีพที่เกี่ยวข๎องกับการแพทย๑ฉุกเฉิน
การฝึ กทัก ษะในการทํา งานหรือทํ างานวิ จั ยในหนํว ยงาน
หรือสถานศึกษาอื่นๆ ทัง้ ในและตํางประเทศ
324112 การสาธารณสุข
2(1-2-3)
Public Health
ประวัติและความสําคัญของงานสาธารณสุข
บทบ าท ขอ งกร ะท รว งส าธา รณ สุ ข ระ บบ บริ กา ร
สาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติ นโยบายการ
แก๎ปัญหาสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ปัญหา
สุขภาพที่สําคัญในปัจจุบันและแนวโน๎มปัญหาสุขภาพที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต การคาดการณ๑สภาพปัญหาสาธารณสุข
ในอนาคต การวิเคราะห๑สาเหตุของปัญหาและศึกษา แนว
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ทางแก๎ไขปัญหาสาธารณสุขตามแผนพัฒนาสาธารณสุข
ของประเทศ
324211 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และขอบเขตทางสุข
ศึ ก ษา พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และประชาสั ม พั น ธ๑ ใ นงาน
สาธารณสุข มุํงเน๎นการประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติงานพัฒนา
อนามัยชุมชน พฤติกรรมศาสตร๑และกระบวนการสํงเสริม
สุขภาพ หลัก การและทฤษฎีการสื่อสาร และวิธีก ารทาง
สุ ข ศึ ก ษาทั้ ง รายบุ ค คล รายกลุํ ม การปลู ก ฝั ง แล ะ
เปลี่ย นแปลงพฤติ กรรมสุข ภาพ แบบแผนความเชื่ อด๎ า น
สุขภาพ ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปูองกันโรค ความสัมพันธ๑
ระหวํ า งปั จ จั ย ตํ า งๆ ที่ มี ผ ลตํ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การ
วางแผนและประเมิน ผลทางสุข ศึก ษา มาตรฐานงานสุ ข
ศึกษา เทคนิคการสร๎างแรงจูงใจ วิธีการจัดระเบียบชุมชน
การพู ด ในที่ ชุ ม ชน สุ ข ศึ ก ษาทางสื่ อ สารมวลชนเพื่ อ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การใช๎ เ ทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสมเพื่อ การประชาสั มพันธ๑ ในงานสาธารณสุ ข ฝึ ก
วิเคราะห๑และวางแผนการให๎สุขศึกษารายบุคคล และราย
กลุํม
324221 การปูองกันและควบคุมโรค
2(1-2-3)
Prevention and Disease Control
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี การควบคุ ม และ
ปูองกันโรค วิธีการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ โรคไมํ
ติ ด ตํ อ โรคจากการบาดเจ็ บ อุ บั ติ เ หตุ อุ บั ติ ภั ย ภั ย
ธรรมชาติ และโรคจากการประกอบอาชีพ นโยบาย กล
ยุทธ๑ และตัวชีว้ ัดในการควบคุมโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ
ในชุมชน ฝึกทักษะการควบคุมโรค
324231 วิธีการทางสุขศึกษาและสร๎างเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Methods of Health Education and Health
Promotion
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการทางสุ ข
ศึ ก ษา ที่ มี ผ ลตํ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
เปู า หมายตํ า งๆ ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสํ งเสริ ม
สุขภาพ กลวิธีในการสํงเสริมสุขภาพ วิถีชีวิตเพื่อสุข ภาพ

การสํงเสริมสุขภาพในแตํละวัยแบบองค๑รวม ตลอดจนการ
ประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะสมกับสภาพปัญหาในชุมชนได๎
324236 อนามัยชุมชน 1
2(1-2-3)
Community Health I
หลักการและวิธกี ารวินิจฉัยชุมชน การวินิจฉัย
ชุมชน การเตรียมชุม ชน การสํารวจชุมชน การวิ เคราะห๑
สถานการณ๑ชุมชน การจัด ลําดับความสํ าคัญของปัญหา
กระบวนการการเก็บรวบรวมข๎อมูลอยํางเป็นระบบ การ
วิเคราะห๑และการใช๎ข๎อมูลในการให๎ความรู๎ การขับเคลื่อน
ชุมชนโดยยึดหลักการมีสํวนรํวมของชุมชน การวิเคราะห๑
นโยบาย และแผนพัฒนาการสาธารณสุข ความสําคัญของ
การวางแผน ประเภทของแผนงานและโครงการ
กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทําแผนงาน โครงการ
สาธารณสุ ข เสนอแนวทางในการแก๎ ไ ขปั ญ หาและการ
ติดตามประเมินผลได๎อยํางเป็นระบบ
324241 การจัดการสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Management
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ บริ บ ทของสุ ข ภาพ ระบบ
สุ ข ภาพและระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ การจั ด ระบบบริ ก าร
สุขภาพของประเทศไทย ทฤษฎีและทักษะในการจัดบริการ
สุขภาพ ได๎ แกํ การจั ดการ ภาวะผู๎นํ า การจัด การเชิงกล
ยุ ท ธ๑ ใ น อ ง ค๑ ก ร ท า ง ด๎ า น สุ ข ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบริการสุขภาพที่มุํงให๎ความสําคัญ
กั บ บริ ก ารปฐมภู มิ การจั ด องค๑ ก รการบริ ก ารปฐมภู มิ
คุณภาพของบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ระบบบริการ
สุขภาพระดับอําเภอ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล
324251 อนามัยสิ่งแวดล๎อม
2(1-2-3)
Environmental Health
หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่งแวดล๎อม
ผลกระทบของมลพิษทางน้ํา อากาศ กากของเสีย ที่มีตํอ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม แนวคิดการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล๎อมในระดับตํางๆ ระดับครัวเรือนและชุมชน การ
สุข าภิ บ าลที่ พั ก อาศั ย และสถานที่ พั ก ผํ อนหยํ อ นใจ การ
สุขาภิบาลอาหาร การกําจัดขยะมูลฝอย การควบคุมแมลง
และสัตว๑พาหะนําโรค ความปลอดภัยจากกัมมันตภาพรังสี
ความสํ าคั ญ ของงานอนามั ย สิ่ง แวดล๎อ มในสถานการณ๑
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ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ปรากฏการณ๑เรือนกระจก และภาวะโลก
ร๎อน
324281 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3(2-2-5)
Solid Waste and Sewage Management
หลักการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
และอุตสาหกรรม แหลํงกําเนิดและองค๑ประกอบของมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การดําเนินการเก็บตัวอยํางและตรวจ
วิเคราะห๑มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หลักการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล เชํน การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล การเผา
การนําขยะมาทําปุย๋ และการกําจัดโดยใช๎กระบวนการทาง
ชี ว ภาพ นวั ต กรรมในการจั ด การขยะในชุ ม ชนและ
อุ ต สาหกรรม เชํ น การใช๎ ซ้ํ า การลดการใช๎ และการรี
ไซเคิล รวมทั้งการจัดการขยะอันตราย และขยะติดเชือ้
324311 สังคมวิทยาสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Sociology
แนวคิ ด และหลั ก การทางสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพ และการเจ็บปุวย ระบบการ
ดู แ ลสุ ข ภาพตํ า งๆ ในสั ง คม ระบบความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ
สุขภาพ อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมตํอความเจ็บปุวย การ
วิเคราะห๑ชุมชนทางด๎านสังคมวิทยา และการแก๎ไขปัญหา
สุขภาพด๎ วยแนวคิดทางสังคมวิท ยาและมานุษวิ ทยาทาง
สุขภาพ
324313 จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข
2(1-2-3)
Ethics and Public Health Law
หลั ก การ แนวคิ ด และความสํ า คั ญ ของ
จริยธรรมทางวิชาชีพด๎านสุขภาพ การสร๎างเสริมจริยธรรม
แล ะคุ ณ ธรรมทางวิ ช าชี พ หลั ก การ แน วคิ ด แล ะ
ความสํ า คั ญ ของกฎหมายสาธารณสุ ข ด๎ า นการสํ ง เสริ ม
สุขภาพ การปูองกัน การรักษาพยาบาลและการคุ๎มครอง
ผู๎บริโภค การพัฒนาและการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล๎อมในประเทศไทย
และนิติเวชศาสตร๑ ได๎แกํ พระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน
พระราชบั ญ ญั ติ คุ๎ ม ครองโรงงาน พระราชบั ญ ญั ติ
สาธารณสุข กฎหมายด๎านความปลอดภัยและสิ่งแวดล๎อม

ในตํา งประเทศ และพระราชบัญ ญัติอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข๎ องกั บ
งานสาธารณสุ ข การประยุ ก ต๑ ก ฎหมายไปใช๎ ใ นงาน
สาธารณสุข
324322 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู๎ปุวย
เบื้องต๎น 1
2(1-2-3)
First Aid and Essential Patient Care I
การซั ก ประวั ติ การตรวจรํ า งกาย การ
วินิจฉัยโรคเบื้องต๎น การดูแลรักษาโรคที่พบบํอย การปฐม
พยาบาลเบื้ อ งต๎ น ได๎ แ กํ การดู แ ลบาดแผลชนิ ด ตํ า งๆ
เลื อ ดออกมาก แผลไฟไหม๎ งู พิ ษ กั ด แมลงสั ต ว๑ กั ด ตํ อ ย
การได๎ รั บ สารพิ ษ การหมดสติ การห๎ า มเลื อ ด การพั น
ผ๎าพันแผล การเข๎า เฝือก การเคลื่อนย๎ายผู๎บาดเจ็บ การ
จัดการภาวะวิกฤตทางด๎านสาธารณสุ ขในระดับปฐมภู มิ
การชํวยฟื้นคืนชีพ และการสํงตํอผู๎ปุวย ฝึกปฏิบัติการปฐม
พยาบาลเบื้องต๎น
324323 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู๎ปุวย
เบื้องต๎น 2
2(1-2-3)
First Aid and Essential Patient Care II
หลั ก การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ การดู แ ล
สุขภาพเบือ้ งต๎น ตามระบบตําง ๆ บน พืน้ ฐานของการดูแล
แบบองค๑รวม การใช๎ยาที่จําเป็น การดูแลผู๎ปุวยที่บ๎าน การ
เยี่ ย มบ๎ า น ฝึ ก ซั ก ประวั ติ การตรวจรํ า งกาย การดู แ ล
สุขภาพเบือ้ งต๎นอยํางตํอเนื่อง และการสํงตํอผู๎ปุวย
324324 อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
Family Health
ความสํ า คั ญขนาดและโครงสร๎ างประชากร
ปัจจัยทางประชากรที่กําหนดภาวะสุขภาพ ผลกระทบของ
ประ ชา กร ตํ อ ง าน อน ามั ย คร อบ ครั ว ค วา มห มา ย
ความสํ า คั ญ ของงานอนามั ย แมํ แ ละเด็ ก งานอนามั ย
อนามัยครอบครัว และงานอนามัยเจริญพันธุ๑ นโยบายงาน
อนามัยแมํและเด็ก งานอนามั ยครอบครัวและงานอนามัย
เจริ ญพั น ธุ๑ ปั ญ หางานอนามัย ครอบครัว ในประเทศไทย
บทบาทและหน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัว การดูแลหญิง
ขณะตั้ ง ครรภ๑ ขณะคลอด และมารดาทารกหลั ง คลอด
วางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีชํวยการเจริญพันธุ๑ การ
ดูแ ลครอบครั วในวั ย ตํ า งๆ ได๎ แ กํ วั ย กํ อ นเรี ย น วั ย เรี ย น
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วัยรุํ น วัย แรงงาน ผู๎ สูง อายุ การฝึ กปฏิบั ติก ารให๎ บริ การ
งานอนามั ย แมํ แ ละเด็ ก การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านอนามั ย
ครอบครัว
324325 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
Health Behavior Development
แนวคิ ด แล ะ ทฤษฏี เ กี่ ย ว กั บ การพั ฒ น า
พฤติกรรมสุขภาพ ความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมศาสตร๑
กั บ ก า ร พั ฒ น า พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ า พ ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว
ชุ ม ชน ความหมายและความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาพจิ ต
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ ปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีอิทธิพลตํอสุขภาพ ความสําคัญ
ของการของการให๎คําปรึกษา หลักการให๎คํา ปรึกษา และ
บทบาทของนั ก วิ ชาการสาธารณสุ ข ในการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ฝึกปฏิบัติการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในชุมชนเมืองและชนบท
324327 อนามัยโรงเรียน
3(2-2-5)
School Health
แนวคิด ของการสํง เสริมสุ ขภาพเด็กวั ยเรีย น
ความหมายและความสําคัญของโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงค๑ของการสํงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ปัจจัยที่
เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมสุขภาพเด็ก วัยเรียน นโยบายและ
เปูาหมายการสํงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนตามแผนพัฒนา
สุข ภาพ บทบาทหน๎ า ที่ข องเจ๎า หน๎า ที่ สาธารณสุข ในการ
ดํ า เนิ น งานสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก วั ย เรี ย น การวางแผน
ดํ า เนิ น งานอนามั ย โรงเรี ย น การจั ด กิ จ กรรมอนามั ย
โรงเรี ย น การจั ด ระดับ บริ ก ารอนามั ย โรงเรี ย น การ
ประเมินผลการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน
324328 ทันตสุขภาพ
3(2-2-5)
Dental Health
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง สุ ข ภ า พ ป า ก แ ล ะ ฟั น
โครงสร๎า งและหน๎ าที่ ของฟั น อั นตรายจากการใช๎ฟั นผิ ด
หน๎ า ที่ โรคเหงื อ ก โรคฟั น ในเด็ ก ปั ญ หาทั น ตสุ ข ภาพ
อาหารบํา รุงเหงือ กและฟัน การแปรงฟันที่ ถูกวิ ธี การใช๎
สารฟลูออไรด๑ปูองกันฟันผุ การใสํฟันปลอมและการรักษา
ฟันปลอม การดูแลสุขภาพปากและฟัน ทันตสุขศึกษา

324332

วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา
ธรรมชาติของการเกิดโรคการวัด และรูปแบบการศึกษา
ทางระบาดวิ ท ยา การเฝู า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยา การ
สอบสวนทางระบาดวิทยา การคัดกรองโรค รูปแบบการ
ระบาดของโรค รวมถึง โรคประจําถิ่น การระบาดหมูํ และ
การประยุกต๑ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข การวินิจฉัย
ชุมชน การปูองกันควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพ และฝึก
ปฏิบัติการเฝูาระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยาจาก
เหตุการณ๑สมมุติ
324333 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
3(0-9-5)
Filed Training Integration
ฝึกปฏิบัติโดยการประยุกต๑ความรู๎และทฤษฏี
ในแขนงวิ ช าตํ า งๆ ที่ ไ ด๎ ศึ ก ษามาแล๎ ว นํ า ไปใช๎ ใ นการ
ดําเนินงานในชุมชน การทํา งานเป็น ทีม การศึ กษาข๎อมู ล
พื้นฐานทั่วไปของสังคมและชุมชน การเตรียมชุมชน การ
สํารวจและวินิจฉั ยชุมชน วิเคราะห๑สภาวะอนามัยสุขภาพ
อนามัยของชุมชน จัดลําดับความสําคัญของปัญหาชุมชน
วิ เ คราะห๑ ปั ญ หาอนามั ย ชุ ม ชน วางแผน แก๎ ไ ขปั ญ หาให๎
สอดคล๎ อ งกั บ ปั ญ หาและความต๎ อ งการของชุ ม ชน
ดําเนินการตามแผน ประเมินผลและสรุปผล จัดทํารายงาน
การฝึกปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานอยํางยั่งยืน
324342 การบริหารงานสาธารณสุข
2(1-2-3)
Public Health Administration
แนวคิ ด และหลั ก การบริ ห ารงานทั่ ว ไป การ
บริ ห ารสาธารณสุ ข การวางแผนงาน ทรั พ ยากรทาง
สาธารณสุ ข การพั ฒ นาองค๑ ก รด๎ า นสุ ข ภาพ การอบรม
การนิเทศ การอํานวยการประสานงาน การควบคุมกํากับ
งานและการประเมินผล กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการและมาตรการแก๎ไขปัญหาสาธารณสุข
324352 การสุขาภิบาลอาหาร
2(1-3-4)
Food Sanitation
การสุขาภิบาลอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร
โรคที่ เ กิ ด จากอาหารและน้ํ า เป็ น สื่ อ อั น ตรายจากการ
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ปนเปื้อนในอาหาร การจัดการและการตรวจสอบสถานที่
ผลิตและจําหนํายอาหาร พฤติกรรมอนามัยที่ถูกต๎องของผู๎
สั ม ผั ส อาหาร การคุ๎ ม ครองผู๎ บ ริ โ ภคและกฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง การเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพอาหารทาง
ห๎องปฏิบัติการ การทดสอบความสะอาดของภาชนะและ
อุ ป กรณ๑ ใ นการปรุ ง อาหาร มาตรฐานการผลิ ตทาง
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) มาตรฐานหลักเกณฑ๑
วิธีการที่ดี ในการผลิ ตอาหาร (GMP) การวิเคราะห๑และ
ควบคุมจุดวิกฤติในผลิตภัณฑ๑อาหารประเภทตํางๆ
324353 การจัดหาน้าสะอาด
2(1-2-3)
Water Supply
คว า ม สํ า คั ญ ขอ ง ก าร จั ด หา น้ํ า ส ะ อ า ด
คุ ณ ลั ก ษณะของน้ํ า ผิ ว ดิ น และน้ํ า ใต๎ ดิ น กฎหมายและ
มาตรฐานของน้ําดื่ม น้ําใช๎ แหลํงน้ํา การจัดการน้ําและ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ น้ํ า ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ
อุ ต สาหกรรม และระบบการจํ า ยน้ํ า ให๎ แ กํ ชุ ม ชนและ
อุตสาหกรรม
324354 การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนาโรค
3(3-0-6)
Insects and Vectors Control
การจําแนกชนิดของแมลงและสัตว๑กัดแทะที่
สํ า คั ญ และกํ อ ปั ญ หาทางสาธารณสุ ข วงจรชี วิ ต การ
แพรํกระจายของโรค ชีวนิสัย การสํารวจแมลงและสัตว๑กัด
แทะ และหลักการควบคุมและปูองกันแมลงและสัตว๑กัด
แทะชนิดตํางๆ
324361 การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
2(1-3-4)
Water and Wastewater Analysis
แหลํงกําเนิด ประเภทและลักษณะของน้ําและ
น้ํ า เสี ย การวั ด ปริ ม าณการไหลของน้ํ า และน้ํ า เสี ย
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิง้ และมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลํง
น้ํา การเก็บตัวอยํางและการตรวจวิเคราะห๑น้ําและน้ําเสีย
ทางกายภาพ เคมี และชี ว ภาพ การติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําในแหลํงน้ํา การควบคุมคุณภาพในการตรวจ
วิ เ คราะห๑ น้ํ า และน้ํ า เสี ย ตลอดจนมี ทั ก ษะในการตรวจ
วิ เ คราะห๑ คุ ณ ภาพน้ํ า และน้ํ า เสี ย และสามารถแปลผล

ข๎ อ มู ล ที่ วิ เ คราะห๑ ไ ด๎ เ พื่ อ มาประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ใ นงานอนามั ย
สิ่งแวดล๎อม
324362 พิษวิทยาสิ่งแวดล๎อมและอาชีวอนามัย
3(2-2-5)
Environmental and Occupational Health
Toxicology
หลั ก ของพิ ษ วิ ท ยาสิ่ ง แวดล๎ อ ม สารพิ ษ ใน
สิ่ ง แวดล๎ อ ม และความเป็ น พิ ษ ของสารนั้ น กลไกของ
รํางกายในการตอบสนองตํ อสิ่งที่เ ป็นพิษ คุณสมบัติของ
สารพิษอั นตรายที่ ใช๎อยํา งกว๎างขวางในงานเกษตรกรรม
และอุ ต สาหกรรม โลหะหนั ก ก๏ า ซ สารละลาย สารกํ อ
มะเร็ ง และสารเคมี ท่ี เ ป็ น มลพิ ษ ทางอากาศ และการ
จัดการสารพิษในสิ่งแวดล๎อมและอุตสาหกรรม
324371 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในชุมชน3(2-2-5)
Environmental Sanitation in Community
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมและการสนับสนุน
ด๎ า นสุ ข ภาพ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสิ่ ง แวดล๎ อ มและ
คุณภาพชีวิตในชุมชน การสุขาภิบาลเพื่อความปลอดภัยใน
ชุ ม ชนทั้ ง ในด๎ า นการจั ด การของเสี ย และสิ่ ง ปฏิ กู ล การ
ควบคุมเหตุรําคาญ การสุขาภิบาลตลาดสด การควบคุม
แมลงและพาหะนําโรค โดยการปรับเปลี่ยนและประยุกต๑
เทคโนโลยี ท่ี ห ลากหลายและเหมาะสมมาใช๎ ใ นงาน
สุขาภิบาลชุมชน
324382 การควบคุมเหตุราคาญ กลิ่น และเสียง
3(2-2-5)
Control for Nuisance Odor and Noise
บทบาทอํ า นาจหน๎ า ที่ ข องเจ๎ า พนั ก งาน
สาธารณสุขในการควบคุมเหตุรําคาญ กลิ่น เสียง และของ
เสี ย อัน ตรายตามที่ กฎหมายกํ าหนด การรํ า งข๎ อ กํา หนด
ท๎ อ งถิ่ น ระบบและกลไกในการควบคุ ม เหตุ รํ า คาญ
มาตรฐานที่ใช๎ควบคุมเหตุรําคาญ ตัวอยํางกรณีศึกษาการ
ควบคุมเหตุรําคาญ
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324383

การบาบัดน้าเสียและกากตะกอน 3(2-2-5)
Waste Water Treatment and Sludge
Disposal
ปัญ หา ความสํา คั ญ และผลกระทบของน้ํ า
เสีย การจัดการน้ําเสียในชุมชนและอุตสาหกรรม กฎหมาย
ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการและควบคุมน้ําเสีย แนวคิดและ
วิธีการในการปูองกันมลพิษทางน้ําและการผลิตที่สะอาด
เพื่อลดน้ําเสีย การดําเนินการและพัฒนาโครงการปูองกัน
มลพิษทางน้ําและการผลิตที่สะอาดเพื่อลดน้ําเสียในสถาน
ประกอบการ การควบคุม ตรวจสอบ แก๎ไขและบํารุงรักษา
ระบบรวบรวมน้ําเสีย วิธีการและการดําเนินการควบคุ ม
ตรวจสอบแก๎ไขและบํารุงรักษาระบบบําบัดและกําจัดน้ํา
เสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
324384 การควบคุมมลพิษทางดิน
3(2-2-5)
Soil Pollution Control
องค๑ประกอบและคุณ สมบัติของดิน สารพิ ษ
ในดินที่สํงผลกระทบตํอคุณภาพสิ่งแวดล๎อม การปนเปื้อน
ในดินที่เกิดจากโลหะหนักและสารเคมีทางการเกษตร ชนิด
และประเภทของสารมลพิ ษทางดิ น การจัด การและการ
ควบคุมภาวะมลพิษทางดิน เทคโนโลยีการบําบัดมลพิษใน
ดิน การจัดการทรัพยากรดินอยํางยั่งยืน
324414 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2(1-2-3)
Health Economics
แนวคิดพืน้ ฐานด๎านเศรษฐศาสตร๑สาธารณสุข
ปัจจัยกําหนดอุปสงค๑ อุปทาน และการบริการทางสุขภาพ
พฤติ ก รรมของผู๎ บ ริ โ ภคในการบริ ก ารทางสุ ข ภาพ
ความสัมพันธ๑ระหวํางรายได๎ และการบริโภคบริการทาง
สุขภาพ อิทธิพลของสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ตํ อ สุ ข ภาพ การประกั น สุ ข ภาพ และการประกั น สั ง คม
เศรษฐศาสตร๑สาธารณสุขระดับ มหภาคและจุลภาค การ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ การวิ เ คราะห๑ ส ถาน การณ๑ ท างด๎ า น
เศรษฐศาสตร๑สาธารณสุข

324418

กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรม
3(2-2-5)
Public Health Law and Ethics
หลั ก การและแนวคิ ด ของกฎหมายทั่ ว ไป
ความสํ า คั ญ ของกฎหมายสาธารณสุ ข ด๎ า นการสํ ง เสริ ม
สุขภาพ การปูองกัน การรักษาพยาบาลและการคุ๎มครอง
ผู๎บริโภค การพัฒนาและการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล๎อมในประเทศไทย
และนิติเวชศาสตร๑ ได๎แกํ พระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน
พระราชบั ญ ญั ติ คุ๎ ม ครองโรงงาน พระราชบั ญ ญั ติ
สาธารณสุข กฎหมายด๎านความปลอดภัยและสิ่งแวดล๎อม
ในตํา งประเทศ และพระราชบัญ ญัติอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข๎ องกั บ
งานสาธารณสุ ข การประยุ ก ต๑ ก ฎหมายไปใช๎ ใ นงาน
สาธารณสุข และแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพด๎าน
สุขภาพ การสร๎างเสริมจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพ
324426 โภชนศาสตร์
3(2-2-5)
Nutrition
ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งภาวะโภชนาการและ
โรคตํางๆ นโยบายและแผนงานโภชนาการตามแผนพัฒนา
การสาธารณสุข แหํง ชาติ วิทยาการระบาดสํา หรับ ภาวะ
โภชนาการตามวัย ตัวชี้วัดเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ภาวะ
ทุ พ โภชนาการ ภาวะโภชนาการเกิ น การประเมิ น ภาวะ
โภชนาการ ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบของภาวะโภชนาการ
ปัญหาโภชนาการในชุมชนและการแก๎ปัญหา วัฒนธรรมวิถี
ชีวิตในการบริโภคอาหารของประชาชนแตํละภูมิภาค ฝึก
ปฏิบั ติการคํ านวณสารอาหารและพลังงาน การกํา หนด
อาหารสําหรับผู๎ปุวยและบุคคลทั่วไป การสํงเสริมสุขภาพ
โดยการให๎โภชนาการศึกษาในโรงเรียน และชุมชน
324435 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการและระเบียบวิธีวิจั ยทางสาธารณสุข
ประเภทของงานวิ จั ย การกํ า หนด ปั ญ หา การตั้ ง
วัต ถุ ป ระสงค๑ แ ละสมมติ ฐ าน การกํ า หนดตั ว แปร กรอบ
แนวคิ ด การสร๎ า งและทดสอบเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย
ประชากรกลุํมตัว อยําง การเก็บ รวบรวมข๎อมูล และการ
เลื อ กใช๎ ส ถิ ติ สํา หรั บ วิเ คราะห๑ ข๎ อ มูล การนํ า เสนอข๎ อ มู ล
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การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย และการประเมิน
โครงการวิจัย
324437 อนามัยชุมชน 2
3(2-2-5)
Community Health II
หลักการ และวิธีการสํารวจวินิจฉัยและแก๎ไข
ปัญหาสาธารณสุขชุมชนโดยทีมงานสาธารณสุข เทคนิค
และวิ ธี ก ารเป็ น วิ ท ยากรกระบวนการมี สํ ว นรํ ว ม การ
วางแผนและประเมินผลการให๎บริการสาธารณสุขชุมชน
การกํ าหนดตัว ชี้ วัด ของโครงการ นวั ตกรรมทางสุ ขภาพ
การดําเนินการตามแผนและโครงการ การปฏิบัติตามแผน
และการประเมินผลงานสาธารณสุข ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัย
ชุมชน
324438 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบ ค๎นการรวบรวมข๎อมูล การวิ เคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎าน งานอนามัยชุมชน
324457 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบ ค๎นการรวบรวมข๎อมูล การวิ เคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปรายและการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎าน งานอนามัยสิ่งแวดล๎อม
324463 การประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล๎ อ ม
และสุขภาพ
3(2-2-5)
Environmental and Health Impact
Assessment
ห ลั ก ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ด๎ า น
สิ่งแวดล๎ อมและด๎านสุขภาพ การประเมิ นความเสี่ย งตํ อ
สุ ข ภาพ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห๑ แ ละการรายงานการศึ ก ษา
วิเคราะห๑ผ ลกระทบสิ่ งแวดล๎ อมด๎ า นทรัพ ยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ คุณคําการใช๎ประโยชน๑ของมนุษย๑ และ
คุณคําตํอคุณภาพชีวิต การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล๎ อ มและการประเมิ น โครงการ มาตรการลด
ผลกระทบสิ่ ง แวดล๎ อ มด๎ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมสั ง คม
ด๎ า นเศรษฐศาสตร๑ และด๎ า นโครงสร๎ า งประชากร การ
ติดตามตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ การมีสํวน

รํ ว มของชุ ม ชน มาตรฐานเกณฑ๑ แ ละดั ช นี ชี้ วั ด ทาง
สิ่งแวดล๎อม องค๑กรด๎านสิ่งแวดล๎อม
324471 การวิจัยทางสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Research
ค ว า ม ห ม า ย ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ก า ร วิ จั ย
กระบวนการวิ จั ย การกํ า หนดปั ญ หา วั ต ถุ ป ระสงค๑
สมมุติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ชนิดของตัวแปร กรอบ
แนวคิดการวิจัย เครื่องมือและการสร๎างเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข๎ อ มู ล แบบแผนการวิ จั ย ทางสาธารณสุ ข
ประชากรและกลุํ ม ตั วอยํ าง การวิ เคราะห๑ ข๎ อมู ล การใช๎
โปรแกรมในการวิเคราะห๑ข๎อมูล การแปลความหมาย การ
เขี ย นโครงรํ า งวิ จั ย รายงานการวิ จั ย และการนํ า เสนอ
ผลงานวิจัย
324484 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5)
Air Pollution Control
ความรู๎พื้นฐานเรื่องมลภาวะทางอากาศ มล
สารทางอากาศ แหลํงกําเนิดมลภาวะทางอากาศ มลพิษ
ทางอากาศภายในอาคาร ผลจากมลพิษทางอากาศที่มีตํอ
สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล๎ อ ม อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาด๎ า นมลพิ ษ ทาง
อากาศ แบบจํ า ลองการแพรํ ก ระจายด๎ า นมลพิ ษ ใน
บรรยากาศ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการและควบคุม
มลพิษทางอากาศ การดําเนินการเก็บตัวอยํางและตรวจ
วิเคราะห๑มลพิษทางอากาศ การจัดการมลพิษทางอากาศ
และการควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ
324485 ระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล๎อม
3(2-2-5)
Environmental Health Administration
System
หลั ก การบริ ห ารจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวดล๎ อ ม
มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานสากลสําหรับการ
บริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล๎อม การจัดทําระบบการจด
ทะเบี ย นรั บรองระบบมาตรฐานคุ ณ ภาพของหนํ ว ยผลิ ต
(ISO 9000) และมาตรฐานสากลวํ า ด๎ ว ยการจั ด การ
สิ่งแวดล๎อม (ISO 14000) บทบาทหน๎าที่และหนํว ยงานที่
เกี่ ย วข๎ อ งด๎ า นสิ่ ง แวดล๎ อ มทั้ ง ภาครั ฐ บาล เอกชน และ
องค๑กรนานาชาติ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล๎อมในโรงงาน
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การสร๎างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจแกํผู๎ปฏิบัติงาน และ
การสื่อสารความเสี่ยงกับชุมชน
324491 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎ น คว๎ า การรวบรวมข๎ อ มู ล การวิ จั ย
การวิ เ คราะห๑ การเขี ย นรายงานการนํ า เสนอ และการ
อภิปราย ในหัวข๎อทางด๎านสาธารณสุข
324492 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎อ งกับงานสาธารณสุขในสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
324493 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั กษะในงานที่ เกี่ย วข๎อ งกับงานสาธารณสุ ขในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือ
เอกชน
325211 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3)
Occupational Health and Safety
แนวคิดและความสําคัญของงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สิ่งแวดล๎อมในการทํางานที่กํอให๎เกิด
อันตรายตํอสุขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพและการ
ปูอ งกั น อุบั ติ เหตุแ ละหลัก ความปลอดภั ยในการทํ างาน
วิธกี ารควบคุมและปูองกันอันตรายจากสิ่งแวดล๎อมในการ
ทํางาน ตอบโต๎เหตุฉุกเฉิน และกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย
325221 พื้นฐานวิศวกรรมทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Basic Engineering of Industrial Hygiene
แนวคิดพื้นฐานทางวิศวกรรมที่จะนํามาใช๎ใน
การควบคุมสภาพแวดล๎อมในการทํางาน หลักกลศาสตร๑
ของไหล ความแข็ ง แรงของวั ส ดุ การเขี ย นแบบทาง
วิศวกรรม การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา

325241

อาชีวเวชศาสตร์
2(1-2-3)
Occupational Medicine
แนวคิดด๎านอาชีวเวชศาสตร๑ในงานอาชีวอนา
มัย การตรวจสุ ข ภาพพนั ก งาน สาเหตุ ของการเกิ ดโรค
จากการทํางาน และโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน กลไก
การทํ า งานของรํ า งกาย ภายใต๎ ส ภาวะแวดล๎ อ มที่ เ ป็ น
อันตราย ผลเสียที่เกิดตํอสุขภาพอนามัยทางรํางกายและ
จิ ต ใจ การพิ สู จ น๑ โ รคที่ เ กิ ด เนื่ อ งจากการทํ า งาน การ
ปูองกันและควบคุมการเกิดโรค
325242 โรคจากการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Occupational Diseases
สาเหตุการเกิดโรคจากการทํางาน และโรคที่
เกี่ย วเนื่ องจากการทํางาน โรคจากการประกอบอาชีพ ที่
เกิดจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร๑
โรคระบบหายใจ โรคผิ ว หนั ง โรคมะเร็ ง การประเมิ น
สุขภาพพนักงาน การเฝูาระวังสุขภาพของผู๎ประกอบอาชีพ
การดําเนินงานอาชีวเวชกรรมในสถานประกอบการ การ
จัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว การ
ประยุกต๑วิธีการทางวิทยาการระบาดในการศึกษาปัญหา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปูองกันและควบคุม
การเกิดโรค
325312 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Hygiene
แ น ว คิ ด ข อ ง ง า น ท า ง ด๎ า น สุ ข ศ า ส ต ร๑
อุตสาหกรรม มาตรฐานสารเคมีในอากาศ ดัชนีชี้วัด ทาง
ชีวภาพ อนุภาค ก๏าซ ไอ ตัวทําละลาย เสียงดัง อุณหภูมิท่ี
ผิดปกติ รังสี อันตรายจากสารชีวภาพ การยศาสตร๑ การ
สํารวจโรงงาน การประเมิ นการสั มผั สทางอาชีว อนามั ย
วิ ธี ก ารควบคุ ม ทางสุ ข ศาสตร๑ อุ ต สาหกรรม การระบาย
อากาศในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ๑ปูองกันอันตรายสํวน
บุคคล โปรแกรมทางด๎านสุขศาสตร๑อุตสาหกรรม
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การเก็บและวิเคราะห์ตัวอยํางในงานสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Hygiene Sampling and
Analysis
หลั ก การและวิ ธี การประเมิ น สิ่ ง แวดล๎ อ มใน
การทํางาน การประเมินความร๎อน แสงสวําง เสียงดัง รังสี
ความสั่ น สะเทื อ น การตรวจประเมิ น สิ่ ง แวดล๎ อ มทาง
ชีวภาพ การเก็บตัวอยําง และวิเคราะห๑อนุภาค สารเคมีใน
อากาศ
325314 กฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
3(2-2-5)
Law of Occupational Health and Safety
หลั ก การและแนวคิ ด ของกฎหมายทั่ ว ไป
ความสํ าคัญของกฎหมาย การพัฒนา และการจัดการ
เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล๎อมใน
ประเทศไทย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน พระราชบัญญัติคุ๎มครอง
แ ร ง ง า น พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก อ ง ทุ น เ งิ น ท ด แ ท น
พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
และพระราชบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข๎องกับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ในตํางประเทศ การประยุกต๑กฎหมาย
ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
325322 กระบวนการผลิตและอันตราย 2(1-2-3)
Process and Hazards
แนวคิด และหลักการสร๎างสถานประกอบการ
ที่ ป ลอดภั ย ความรู๎ เ บื้อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ กระบวน การผลิ ต
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ๑มลพิษจากการดําเนินกิจการของสถาน
ประกอบการ การวิเคราะห๑อันตราย และการควบคุมจาก
ก า ร ทํ า ง า น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ ปู น ซี เ ม น ต๑
อิเล็กทรอนิกส๑ เหมืองแรํ กํอสร๎าง ชิ้นสํวนยานยนต๑ ปิโตร
เคมี สี เยื่อกระดาษ ปั๊มโลหะ อาหารและเครื่องดื่ม
325323 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(2-2-5)
Safety Engineering
วิ ธี ก ารควบคุ ม อุ บั ติ เ หตุ โดยใช๎ วิ ธี ก ารทาง
วิศวกรรมในการปูองกันอั นตรายตํ างๆ ที่เ กิดจากสภาพ
การทํางาน และลักษณะการทํางานที่เป็นปัญหาพบบํอยใน

โรงงานตามที่ ก ฎหมายความปลอดภั ย ได๎ กํ า หนดไว๎
สภาพแวดล๎ อ มและการวางผั ง โรงงานที่ ป ลอดภั ย การ
ปูองกันอันตรายจากเครื่องจักรกล ความปลอดภัยในการ
ใช๎เครื่องปั๊มโลหะ ไฟฟูา หม๎อไอน้ํา งานเชื่อมโลหะ
325331 หลักความปลอดภัยในการทางาน 3(2-2-5)
Principle of Safety at Work
ความสํ า คั ญ ของความปลอดภั ย ในโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานการณ๑การเกิดอุบัติเหตุ และโรคจาก
การทํางาน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการ
ทํ า งาน หลั ก การและเทคนิ ค ในการปู อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ
บันทึกการบาดเจ็บและประเมินความถี่และความรุนแรง
ของการบาดเจ็บ ในการทํางาน การตรวจความปลอดภัย
ในการทํ า งาน การวิ เ คราะห๑ ง านและวิ เ คราะห๑ ก ารเกิ ด
อุบัติเหตุ องค๑กรความปลอดภัย การฝึกอบรมและการให๎
สวัสดิศึกษา กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
325332 การประเมินความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย
2(1-2-3)
Occupational Health Risk Assessment
หลั ก การและแนวคิ ด ในการประเมิ น ความ
เสี่ยงทางสุขภาพ การรับสัมผัสสารเคมีในมนุษย๑ การบํงชี้
ความเป็ น อั น ตราย การประเมิ น การตอบสนองสารเคมี
การประเมินการรับสัมผัส การอธิบายลักษณะความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง ชนิดและสิ่งคุกคามทางอาชีวอนา
มัย เทคนิคการบํงชี้อั นตราย กฎหมายและข๎อกํา หนดใน
การประเมินความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย
325343 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล๎อม
2(1-2-3)
Environmental and Occupational Toxicology
หลั กการของพิ ษวิ ท ยา ประเภทของสารพิ ษ
ความสัมพันธ๑ระหวํางปริมาณของสารพิษที่เข๎าสูํรํางกาย
กล ไก แล ะป ฏิ กิ ริ ย าของ รํ า งกาย ตํ อ ส ารพิ ษ กา ร
เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างสารพิษ ความเป็นพิษของสารเคมี
ตํอ ระบบอวั ยวะภายในรํ างกาย กลไกการกํ าจั ด สารพิ ษ
ออกจากรํางกาย สารพิษ กับการเกิดโรคมะเร็ง เอกสาร
ข๎ อ มู ล เคมี ภั ณ ฑ๑ การควบคุ ม และปู อ งกั น ความเสี่ ย ง
อันตรายจากการใช๎สารเคมี
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การจัดการเพลิงไหม๎ และเหตุฉุกเฉินจาก
สารเคมี
3(2-2-5)
Fire and Chemical Emergency
Management
เทคนิ ค วิ ธี ก ารตอบโต๎ เ พลิ ง ไหม๎ แ ละเหตุ
ฉุ ก เฉิ น สารเคมี อุ บั ติ เ หตุ ท่ี รุน แรง หนํ ว ยงานที่ มี ห น๎ า ที่
รับผิดชอบตํอการตอบโต๎เหตุฉุกเฉิน หนํวยงานที่จัดตั้งใน
โรงงาน การระบุอันตรายที่เกี่ยวข๎องกับการเกิดเหตุฉุกเฉิน
การประเมินสถานการณ๑ การประเมินผลกระทบจากการ
เกิดสถานการณ๑ฉุกเฉิน การวางแผนและกําหนดมาตรการ
325425 การระบายอากาศ
3(2-2-5)
Ventilation
หลั ก การระบายอากาศในการควบคุ ม และ
ปูองกันมลพิษทางอากาศในการทํางานที่อาจจะมีอันตราย
ตํ อ สุ ข ภาพรํ า งกาย การระบายอากาศแบบทั่ ว ไป การ
ระบายอากาศเฉพาะที่ การออกแบบการระบายอากาศ
แบบทั่ ว ไปและการระบายอากาศเฉพาะที่ การระบาย
อากาศในอาคารและการทดสอบระบบระบายอากาศ
325433 การบริ ห ารงานอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย
3(2-2-5)
Occupational Health and Safety
Management
การนําหลักการบริหารมาประยุกต๑ใช๎ในงาน
อาชี วอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล๎ อม กฎหมาย
และระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง หลักในการวางแผนทาง
อาชีวอนามัย การดําเนินงานด๎านอาชีวอนามัยในโรงงาน
บทบาทและหน๎ า ที่ ข องหนํ ว ยงานด๎ า นอาชี ว อนามั ย ทั้ ง
ภาครัฐ เอกชน และองค๑กรตํางประเทศ มาตรฐานแรงงาน
ระหวํางประเทศ และมาตรฐานแรงงานไทย การจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยในกลุํมผู๎ใช๎แรงงานในสถาน
ประกอบการ

325434

ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล๎อม 2(1-2-3)
Management System of Occupational
Health Safety and Environment
หลักการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล๎อม อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยที่ใช๎ในประเทศไทยและประเทศ
อื่นๆ มาตรฐานการจัดการคุณภาพ มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในประเทศไทย และตํางประเทศ
325435 สัมมนา
1(0-1-2)
Seminar
การสืบ ค๎นการรวบรวมข๎อมูล การวิ เคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎าน.งานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
325444 การยศาสตร์
2(1-2-3)
Ergonomics
บทนําการยศาสตร๑ คุณลักษณะของมนุษย๑
ระบบโครงรํางกล๎ามเนือ้ การวัดสัดสํวนรํางกาย การ
ออกแบบสถานี ภาระงานทางสรีระวิทยา ภาระงานหนัก
ภาระงานจากการขนย๎ายสิ่งของ พื้นฐานชีวกลศาสตร๑
ระบบคน เครื่องจักร การทํางานเป็นกะ จิตวิทยาในการ
ทํางาน
325451 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ งาน อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือ
เอกชน
325452 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ
องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
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325453

การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย
การวิเคราะห๑ การเขียนรายงานการนําเสนอ และการ
อภิปราย ในหัวข๎อทางด๎านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
327111 การสํงเสริมสุขภาพแนวใหมํ 2(1-2-3)
New Health Promotion
ความหมายคํ า วํ า สุ ข ภาพ สุ ข ภาพดี การ
เ จ็ บ ปุ ว ย ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ก า ร สํ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ
ประวั ติ ศ าสตร๑ ก ารสาธารณสุ ข วิ วั ฒ นาการการพั ฒ นา
นโยบายงานสํงเสริมสุขภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสุข
แหํงชาติฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน สถานการณ๑สํงเสริมสุขภาพ
ไทยในอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น การวิ เ คราะห๑ ส ถานการณ๑ ง าน
สํ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพทั่ ว โลก มาตรการ
สํงเสริมสุขภาพแนวใหมํ ทิศทางการสํงเสริมสุขภาพแนว
ใหมํ การสร๎ า งสุ ข ภาพอนามั ย ตามกลุํ ม วั ย การสร๎ า ง
สุขภาพตามนโยบาย 10 อ.
327221 นโยบายและการวางแผนงานสํงเสริม
สุขภาพ
3(2-2-5)
Health Promotion Policy and Planning
วิเคราะห๑นโยบายการสํงเสริมสุขภาพตามกฎ
บั ต รออตตาวาในตํ า งประเทศ กลยุ ท ธ๑ ข องการสํ ง เสริ ม
สุข ภาพในตํ างประเทศ การคาดการณ๑ แ นวโน๎ มและทิ ศ
ทางด๎ า นสุ ข ภาพอนามั ย ในอนาคต ทิ ศ ทางแนวโน๎ ม
โครงสร๎ า งประชากรกั บ การพั ฒ นาในอี ก 20 ปี ข๎ า งหน๎ า
ของโลกและของประเทศไทย นโยบายสุขภาพของประเทศ
ไทยใน 2 ทศวรรษหน๎า จากสาธารณสุขมูลฐานสูํเมืองไทย
แข็งแรง มาตรการสํงเสริมสุขภาพแนวใหมํสูํอนาคต ฝึ ก
ทักษะการวางแผนงานการสํงเสริมสุขภาพ
327322 ระบบสุขภาพกับเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5)
Health System and Economics
ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพ การปฏิ รู ป ระบบ
สุขภาพไทย แนวคิด หลักการพื้นฐานด๎านเศรษฐศาสตร๑
กลไกเศรษฐกิจพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค๑
อุปทานของระบบสุขภาพ ต๎นทุนของบริการสุขภาพ การ

บริการสุขภาพเชิงธุร กิจ ฝึกทัก ษะการวิเ คราะห๑ อุ ปสงค๑
อุปทานของระบบสุขภาพ
327331 การสํงเสริมสุขภาพ 1
3(2-2-5)
Health Promotion I
ความหมาย ความสํ า คั ญ นโยบายและ
ขอบเขตของงานอนามัยหญิงตั้งครรภ๑ อนามัยหลังคลอด
อนามั ย วั ย ทารก อนามั ย วั ย กํ อ นเรี ย น อนามั ย วั ย เรี ย น
อนามัยวัยรุํน พัฒนาการการเจริญเติบโตทางด๎านรํางกาย
จิ ต ใจ อารมณ๑ และการเข๎ า สั ง คม พั ฒ นาการทางด๎ า น
สติปัญญา และ ด๎านศีลธรรม ปัจจัยสําคัญที่มีตํอสุขภาพ
ตั้ ง แตํ ห ญิ ง ตั้ ง ครรภ๑ จ นถึ ง วั ย รุํ น รู๎ แ ละเข๎ า ใจเกี่ ย วกั บ
ความสําคัญ ของเพศศึก ษา การเตรียมความพร๎อมเข๎า สูํ
อนามัยการเจริญพันธุ๑ ฝึกทักษะในบทบาทของนักสํงเสริม
สุ ข ภาพในงานอนามั ย หญิ ง ตั้ ง ครรภ๑ อนามั ย หลั ง คลอด
อนามั ย วั ย ทารก อนามั ย วั ย กํ อ นเรี ย น อนามั ย วั ย เรี ย น
อนามัยวัยรุํน ตามนโยบาย 10 อ.
327332 การสํงเสริมสุขภาพ 2
3(2-2-5)
Health Promotion II
ความหมาย ความสํ า คั ญ นโยบายและ
ขอบเขตของงานอนามัยวัยทํางาน อนามัยวัยทอง อนามัย
ผูส๎ ูงอายุ ผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลงทางประชากร วัย
ทํางาน วัยทอง วัยผู๎ สูงอายุ ปัญหาและสภาพชีวิ ตความ
เป็นอยูํของวัยทํางาน วัยทอง วัยผู๎สูงอายุ ปัจจัยสําคัญที่มี
ผลตํอการดําเนินชีวิตของวัยทํางาน วัยทอง วัยผู๎สูงอายุ
การเตรียมเข๎าสูํวัยผูส๎ ูงอายุ การดูแลผู๎สูงอายุ หลักการจัด
โปรแกรมสํง เสริ ม สุข ภาพผู๎สู ง อายุป กติแ ละผู๎ สูง อายุ ท่ี มี
ปัญหา ฝึกทักษะในบทบาทของนักสํงเสริมสุขภาพในการ
สํงเสริมสุขภาพวัยทํางาน วัยทอง วัยผู๎สูงอายุ ตามหลัก
นโยบาย 10 อ.
327341 การออกกาลังกายเพื่อการสํงเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Exercises for Health Promotion
ความสําคัญของการออกกําลังกาย ประโยชน๑
หลั ก การออกกํ า ลั ง กายของบุ ค คลในวั ย ตํ า งๆ ปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข๎องกับการออกกําลังกาย รูปแบบการออกกําลังกาย
เพื่อการสํงเสริมสุขภาพ
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327342

การสํงเสริมสุขภาพจิต
2(1-2-3)
Mental Health Promotion
ความหมายและความสํ า คัญของสุข ภาพจิ ต
จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ การเลี้ ย งดู ท่ี ถู ก ต๎ อ งตามวั ย การ
ปรั บ ตั ว ประเภทของความผิ ด ปกติ ท างจิ ต ปั ญ หา
สุ ข ภาพจิ ต สาเหตุ แ ละแนวทางการปู อ งกั น และแนว
ทางการแก๎ ไ ข การฝึ ก จิ ต ด๎ ว ยการปฏิ บั ติ ธ รรมเพื่ อ การ
สํงเสริมสุขภาพจิตตามวัย
327343 จิตวิทยาพัฒนาการ
3(2-2-5)
Developmental Psychology
แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยา วุฒภิ าวะ การรับรู๎
การเรียนรู๎ การคิด การจําเชาว๑ปัญญา อารมณ๑ แรงจูงใจ
ความเชื่อ ทัศนคติ คํานิยม อัตมโนทัศน๑ บุคลิกภาพ การ
ปรับตัว พฤติกรรม และการปรับพฤติกรรม พัฒนาการ
ด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และจริยธรรมของ
บุคคลแตํละวัย
327361 การสร๎างเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน
3(2-2-5)
Community Capacity Building
แนวคิ ด ทฤษฎี ทางมนุ ษ ยวิ ท ยาและสั ง คม
วิทยาที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพ กลวิธีการสร๎างศักยภาพและ
ความเข๎มแข็งด๎านสุข ภาพของชุมชน การพัฒนาผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงด๎านสุขภาพ การสร๎างเสริมพลังอํานาจชุมชน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล๎อม การสร๎างเสริมการ
มีสํวนรํวม การสร๎างเครือขํายสุขภาพ การชี้แนะสาธารณะ
การพัฒ นานโยบายสาธารณะ ในการสํงเสริมสุข ภาพใน
ชุมชน ฝึกทักษะการใช๎เครื่องมือทางมนุษยวิทยาและสังคม
วิทยาในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาสุขภาพ
327371 ระบบบริการสํงเสริมสุขภาพปฐมภูมิ
2(1-2-3)
System of Primary Health Promotion
Services
ความหมาย ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพอดี ต ถึ ง
ปั จ จุ บั น การบริ ก ารสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพปฐมภู มิ หลั ก การ
สํ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการดู แ ลสุ ข ภาพแบบผสมผสาน
หลักการสํงเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองค๑รวม

การดูแลผูป๎ วุ ยเรือ้ รัง การดูแลสุขภาพแบบตํอเนื่อง การสํง
ตํอผู๎ ปุวย การดู แลสุขภาพที่บ๎า น การบริ การเชิ งรุก แบบ
องค๑รวม
327372 การสื่อสารเพื่อการสํงเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
Communication for Health Promotion
ความหมาย ความสําคัญ องค๑ ประกอบของ
การสื่อสาร ความรู๎เกี่ยวกับสื่อมวลชนและการสร๎างเสริม
สุขภาพ กระบวนการกําหนดวาระด๎านการสํงเสริมสุขภาพ
ของสื่ อ มวลชนไทย การชี้ แ นะทางสั งคม การเจรจาไกลํ
เกลี่ย การสร๎างกระแสทางสังคม การตลาดเชิงสังคม การ
รณรงค๑ด๎ านสุ ขภาพผํา นสื่อ มวลชน ปัจ จัยที่ เอื้อ และเป็ น
อุปสรรคตํ อความสํา เร็ จในการรณรงค๑ ด๎านการสํ งเสริ ม
สุขภาพ ฝึกทักษะการสื่อสารในงานสํงเสริมสุขภาพ
327381 การดูแลสุขภาพเบื้องต๎น
2(1-2-3)
Primary Medical Care
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประโยชน๑ การ
ประเมิ น สภาพผู๎ ปุ ว ย หลั ก การตรวจวิ นิ จ ฉั ย รั ก ษาโรค
ทั่วไป การดูแลสุขภาพชํองปาก การดูแลผู๎ปุวยฉุกเฉิน การ
ปฐมพยาบาล เทคนิ คหั ตถการการดูแลสุข ภาพเบื้ อ งต๎ น
การยกเคลื่ อ นย๎ า ยผู๎ ปุ ว ย ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ
เบื้องต๎นในสถานบริการและนอกสถานบริการ
327383 นวัตกรรมการสํงเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
Health Promotion Innovation
ความหมายและความสํา คัญ ของนวั ต กรรม
การสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพ นวั ต กรรมการสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพใน
ท๎องถิ่นที่สัมพันธ๑กับวิถีชีวิตแบบองค๑รวม ภูมิปัญญาไทยใน
การสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ประโยชน๑ ข องการใช๎ น วั ต กรรมตํ อ
บุค คล ครอบครั ว ชุ มชน อั นนํ าไปสูํ ก ารสํง เสริ มสุ ขภาพ
การประยุกต๑ใช๎นวัตกรรมในการสํงเสริมสุขภาพแบบองค๑
รวม
327423 การจัดการเชิงกลยุทธ์การสํงเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
Strategic Management in Health
Promotion
การบริ หารงานสาธารณสุข และการจัด การ
เชิ ง กลยุ ท ธ๑ ใ ช๎ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐานบู ร ณาการทุ ก ภาคสํ ว น การ
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สํ ง เสริ ม สุ ข ภาพให๎ ค นไทยอายุ ยื น การสร๎ า งคุ ณ คํ า และ
ความตระหนั ก ในการสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพทั้ ง 4 มิ ติ 17
เปู า หมายกาย ใจ สั ง คม และจิ ต วิ ญ ญาณ เศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง หลั ก การประชาสั ง คม การประยุ ก ต๑ ท ฤษฎี
สํงเสริมสุขภาพ ฝึกทักษะการพัฒนาการสํงเสริมสุขภาพ
แบบองค๑รวมในชุมชนและงานเวชปฏิบัติครอบครัว
327444 โภชนาการเพื่อการสํงเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Nutrition for Health Promotion
แนวคิ ด ด๎ า นโภชนาการ ความสํ า คั ญ ของ
โภชนาการตํ อ ภาวะสุ ข ภาพทุ ก กลุํ ม วั ย ชนิ ด และคุ ณ คํ า
สารอาหารที่จํ า เป็ นตํ อรํ างกายของบุ คคลแตํ ละวัย การ
ประกอบและการจัดอาหารที่เหมาะสมตํอบุคคลในภาวะ
สุขภาพปกติ การให๎โภชนศึกษา นโยบายการพัฒนาอาหาร
สะอาดรสชาติอรํอย อาหารปลอดสารพิษ ตลาดสดนําซื้อ
ฝึกทักษะการออกแบบโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมแตํละ
ชํวงวัย
327451 คุณภาพชีวิตการทางาน
2(1-2-3)
Quality of Working Life
ความหมายของคุ ณ ภาพชี วิต องค๑ ป ระกอบ
ของคุ ณ ภาพชี วิ ต เครื่ อ งมื อ ตั ว ชี้ วั ด และการประเมิ น
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต คุ ณ ภา พชี วิ ต กา รทํ าง าน ที่ ดี ส ถา น
ประกอบการสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพ โรงเรี ย นสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ศู น ย๑ เ ด็ ก เล็ ก นํ า อยูํ วั ด สํ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ฝึ ก ทั ก ษะการใช๎
เครื่องมือ ตัวชีว้ ัดและการประเมินคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในสถานประกอบการ โรงเรี ย น ศู น ย๑ เ ด็ ก เล็ ก วั ด
ครอบครัว ชุมชน
327473 พลวัตกลุํมและการทางานเป็นทีม 2(1-2-3)
Group Dynamics and Teamwork
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ยวกับพลวัตกลุํมและการ
ทํางานเป็ นที ม พฤติ กรรมการรวมกลุํม พั ฒนาการกลุํ ม
สิ่งแวดล๎อมชนิดตํางๆ ของกลุํม การเข๎าเกี่ยวข๎องกับกลุํม
บุคคล การคล๎ อยตามกลุํม การเปลี่ยนทั ศนคติข องกลุํ ม
หลั ก การสร๎ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ๑ การสื่ อ สารภายในกลุํ ม
รูปแบบของการทํางานเป็นทีม ปัจจัยที่สํงเสริมการทํางาน
เป็นทีม

327484

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
ประเภทของงานวิ จั ย การกํ า หนด ปั ญ หา การตั้ ง
วัต ถุ ป ระสงค๑ แ ละสมมติฐ าน การกํ า หนดตั ว แปร กรอบ
แนวคิ ด การสร๎ า งและทดสอบเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย
ประชากรกลุํมตัว อยําง การเก็บ รวบรวมข๎อมูล และการ
เลื อ กใช๎ ส ถิ ติ สํา หรั บ วิเ คราะห๑ ข๎ อ มูล การนํ า เสนอข๎ อ มู ล
การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย
327491 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขี ย นรายงาน การนํ า เสนอ การอภิ ป ราย การทํ า
โครงการในหัวข๎อทางด๎านการสํงเสริมสุขภาพ
327492 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ใน
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
327493 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัด ในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐ
หรือเอกชน
328121 ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา
การแพทย์แผนจีน
3(3-0-6)
Classical Chinese for Traditional
Chinese Medicine Study
ประวั ติ วิ วั ฒ นาการ การกํ า เนิ ด ภาษาจี น
โบราณ วรรณกรรมจีนโบราณไวยากรณ๑จีนโบราณ และ
พืน้ ฐานภาษาจีนทางการแพทย๑แผนจีน
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328211

แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย
2(2-0-4)
Chinese Medicine and Health system
in Thailand
ประวั ติ ค วามเป็ น มาการแพทย๑ แ ผนจี น ใน
ประเทศไทย งานบริการแพทย๑แผนจีนในโรงพยาบาล และ
ระบบสาธารณสุข ประกันสุขภาพกฎหมายการประกอบ
โรคศิลปะ สาขาการแพทย๑แผนจีนจรรยาบรรณแพทย๑
328220 พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1
2(2-0-4)
Fundamental of Traditional Chinese
Medicine I
แนว คิ ด แ ล ะท ฤษฏี พื้ น ฐ าน ข องศ าส ต ร๑
การแพทย๑ แ ผนจี น ทฤษฎี ห ยิ น หยาง คุ ณ สมบั ติ และ
ความสั ม พั น ธ๑ ข องธาตุ ห ยิ น และหยาง ทฤษฎี ปั ญ จธาตุ
คุณสมบัติของธาตุทั้ง 5 ในธรรมชาติ คือ ไม๎ ไฟ ดิน ทอง
น้ํ า และทฤษฎี อ วั ย วะใน (จั้ ง ฝูุ ) อวั ย วะในรํ า งกายตาม
แนวคิดของแพทย๑จีนซึ่ง แบํงออกเป็น อวัยวะตัน อวัยวะ
กลวง และอวัยวะพิเศษ
328221 พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2
3(3-0-6)
Fundamental of Traditional Chinese
Medicine II
แนว คิ ด แ ล ะท ฤษฏี พื้ น ฐ าน ข องศ าส ต ร๑
การแพทย๑แผนจีน หน๎าที่และความสัมพันธ๑ ของสารจําเป็น
จิง ชี่ เลือด และสารน้ํา จินเยํ ในรํางกาย สาเหตุการเกิด
โรค กลไกการดําเนินโรค หลักการปูองกันและรักษาตาม
แนวคิดของแพทย๑จีน
328222 การตรวจวิ นิ จฉัย ทางการแพทย์ แ ผนจี น
4(3-3-8)
Diagnosis of Traditional Chinese
Medicine
การตรวจวินิจฉัยโดยการมอง การดม การฟัง
การถาม และการสั ม ผั ส วิ ธี วิ เ คราะห๑ ก ลุํ ม อาการ การ
วิเคราะห๑กลุํมอาการ 8 หมวด การวิเคราะห๑กลุํมอาการ

จากลักษณะของโรค กลุํมอาการของอวัยวะภายใน กลุํม
อาการของระบบเส๎นลมปราณ
328311 กฎหมายและจรรยาบรรณ
2(2-0-4)
Law and Ethics
แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร๑ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ หลักกฎหมายวิชาชีพ กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎อง แนวทางการนําไปใช๎ในวิชาชีพ และการดําเนิน
ชีวิต
328320 ฝังเข็มและการรมยา 1 3(3-0-6)
Acupuncture and Moxibustion I
เส๎ น ลมปราณและจุ ด ฝั ง เข็ ม ในระบบเส๎ น
ลมปราณ สรรพคุณ ข๎อบํงใช๎และความลึกในการแทงจุด
ฝังเข็ม
328321 เภสัชวิทยาจีน 1
4(4-0-8)
Chinese Pharmacology I
ทฤษฎี เ ภสั ช วิ ท ยาจี น คุ ณ สมบั ติ สรรพคุ ณ
ข๎อบํงใช๎ของ กลุํม ยาสมุนไพรรักษากลุํมอาการภายนอก
ยาขับความร๎อน ยาระบาย ยาขับความชื้นและลม ยาห๎าม
เลือด ยากระตุ๎นการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ยา
ชํวยยํอย
328322 เภสัชวิทยาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Pharmacology II
คุณลัก ษณะ สรรพคุณ ข๎อบํ งใช๎ ของกลุํมยา
ปรั บการไหลเวี ยนชี่ ยาชํว ยนอนหลั บ ยาสงบลมตั บ ยา
บํ า รุ ง ยาขั บ เสมหะแก๎ ไ อ ยาขั บ พยาธิ ยาสมาน ยาอุํ น
ภายใน
328323 ตารับยาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Medicine Formulary I
องค๑ป ระกอบของการตั้งตํา รับยา กฎเกณฑ๑
การตั้ ง ตํ า รั บ ยา สํ ว นประกอบ สรรพคุ ณ ข๎ อ บํ ง ใช๎ ข อง
ตํา รับ ยาแก๎ กลุํ ม อาการภายนอก ตํ า รับ ยาขั บ ความร๎ อ น
ตํารับยาอุํนภายใน ตํารับยาปรับการไหลเวียนของชี่ ตํารับ
ยากระตุ๎นการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ตํารับยา
บํารุง
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328324

ตารับยาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Medicine Formulary II
สํวนประกอบ สรรพคุณ ข๎อบํงใช๎ของตํารับยา
แก๎ไอขับเสมหะ ตํารับยาระบาย ตํารับยาสมาน ตํารับยา
ชํว ยนอนหลับ ตํ า รั บ ยาขั บ ลม ตํ ารั บ ยารั ก ษาความแห๎ ง
ตํารับชํวยยํอย
328325 ทุยหนา 1
2(1-2-3)
Tuina I
ทําและเทคนิ คการนวดทุย หนา ข๎อ ห๎ามและ
ข๎อพึงระวังในการนวดทุยหนา
328326 ทุยหนา 2
3(2-2-5)
Tuina II
การใช๎ น วดทุ ย หนารั ก ษาโรคที่ พ บบํ อ ย เชํ น
ปวดเอว ข๎อหั วไหลํ อักเสบ ปวดประจํา เดื อน ปวดศี รษะ
นอนไมํหลับ วิธีและตําแหนํงการนวดให๎สอดคล๎องกับการ
วิเคราะห๑กลุํมอาการ
328327 ฝังเข็มและการรมยา 2
2(1-2-3)
Acupuncture and Moxibustion II
เทคนิ ค การแทงเข็ ม เทคนิ ค การครอบแก๎ ว
เทคนิคการรมยา ข๎อห๎ามและข๎อควรระวังในการแทงเข็ม
การครอบแก๎วและการรมยา
328328 ฝังเข็มและการรมยา 3
3(2-2-5)
Acupuncture and Moxibustion III
การใช๎การฝังเข็มและรมยาในการรักษาโรคที่
พบบํอย เชํนไข๎หวัด ปวดศีรษะ อัมพฤกษ๑อัมพาต นอนไมํ
หลับ ปวดประจําเดื อน ปวดเอว เป็น ต๎น การเลือกจุดให๎
เหมาะสมจากการวิเคราะห๑กลุํมอาการ
328412 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลัก การทําวิ จัยทางการแพทย๑ แผนจีน การ
กํา หนดปั ญหา การตั้ง วัต ถุป ระสงค๑แ ละสมมติฐ าน การ
กําหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การเขียนโครงการ การสร๎าง
และทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ประชากรกลุํมตัวอยําง
การเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล และการเลื อ กใช๎ ส ถิ ติ สํ า หรั บ
วิเคราะห๑ข๎อมูล การนําเสนอข๎อมูล รายงานการวิจัย และ
การประเมินโครงการวิจัย

328420

กุ ม ารเวชศาสตร์ ท างการแพทย์ แ ผนจี น
3(0-6-3)
Pediatric of Traditional Chinese
Medicine
คํ า นิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด๎ ว ยการวิ เ คราะห๑ ก ลุํ ม
อาการ ของไข๎ห วัด ปอดอัก เสบ ไอ หื ดหอบ เบื่อ อาหาร
ตาลขโมย ลมชัก หัด อีสุกอีใส
328421 คัมภีร๑โบราณทางการแพทย๑แผนจีน
4(4-0-8)
Selected Classical Literature of Traditional
Chinese Medicine
ทฤษฎี ก ารแพทย๑ แ ผนจี น การตรวจวิ นิ จ ฉั ย
การรักษาโดยหลักของคัมภีร๑จักรพรรดิเหลือง คัมภีร๑ซาง
หานจ๐าปิงหลุํน และเอกสารโบราณในการรักษาโรคที่เกิด
จากความร๎อน(เวินปิ้ง)
328422 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน
4(4-0-8)
Osteopathy of Traditional Chinese
Medicine
คํ า นิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด๎ ว ยการวิ เ คราะห๑ ก ลุํ ม
อาการของอาการกระดูกหัก ข๎อหลุด เส๎นเอ็นเคล็ด
328423 อายุรกรรมแพทย์จีน 1
5(3-6-9)
Chinese Internal Medicine I
คํ า นิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด๎ ว ยการวิ เ คราะห๑ ก ลุํ ม
อาการทางปอด กลุํมอาการทางหัวใจ กลุํมอาการทางตับ
328424 อายุรกรรมแพทย์จีน 2 5(3-6-9)
Chinese Internal Medicine I
คํ า นิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด๎ ว ยการวิ เ คราะห๑ ก ลุํ ม
อาการทางม๎ ามและกระเพาะอาหาร กลุํมอาการทางไต
กลุํมอาการทางชี่ เลือดและสารน้ําในรํางกาย กลุํมอาการ
ทางแขนขา
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328425

จักษุทางการแพทย์แผนจีน

2(2-0-4)

Ophthalmology of Traditional Chinese
Medicine
ทฤษฎีห๎าล๎อ คํานิยาม สาเหตุและกลไกการ
เกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด๎วยการวิเคราะห๑
กลุํมอาการทางโรคตา เชํน ตาแดง ต๎อกระจก ต๎อหิน ตา
บอดสี จอประสาทตาเสื่อม
328426 โรค หู คอ จมู ก ทางการแพทย์ แ ผนจี น
2(2-0-4)
Ear Nose Throat Disease of Traditional
Chinese Medicine
คํ า นิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด๎ ว ยการวิ เ คราะห๑ ก ลุํ ม
อาการของโรคหู อั ก เสบ หู อื้ อ หู ห นวก แมลงเข๎ า หู คอ
อักเสบ ไซนัส ภูมิแพ๎ มะเร็งโพรงจมูก
328427 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน
4(2-4-6)
Gynecology Obstetrician of Traditional
Chinese Medicine
คํ า นิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด๎ ว ยการวิ เ คราะห๑ ก ลุํ ม
อาการเกี่ ย วกั บ ความผิ ด ปกติ ข องประจํ า เดื อ น ตกขาว
อาการเมื่อมีครรภ๑ และหลังคลอด ถุงน้ํา เนือ้ งอกที่มดลูก
328428 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นที่สอดคล๎องทางการแพทย๑แผนจีน
328429 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน
4(4-0-8)
External Medicine of Traditional
Chinese Medicine
คํ า นิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด๎ ว ยการวิ เ คราะห๑ ก ลุํ ม

อาการทางแผล โรคผิ ว หนั ง กามโรค โรคทรวงอก
ริดสีดวง
328530 ฝึกงานทางคลินิก 1
15 หนํวยกิต
Clinical Work Practice I
ตรวจรักษาผู๎ปุวยโดยหลักการแพทย๑แผนจีน
ภายใต๎การดูแลของแพทย๑ ในแผนกอายุรเวท กุมารเวช นรี
เวชโดยการจํ ายยาสมุนไพรจีนฝังเข็ม นวดทุยหนารักษา
โรค จัดสมุนไพรจีนตามใบสั่งของแพทย๑
328531 ฝึกงานทางคลินิก 2
15 หนํวยกิต
Clinical Work Practice II
ตรวจรักษาผู๎ปุวยโดยหลักการแพทย๑แผนจีน
ภายใต๎ การดู แลของแพทย๑ ในแผนกอายุร เวท อายุร เวท
ภายนอก หู ตา คอ จมูก โดยการจํายยาสมุนไพรจีนฝังเข็ม
นวดทุยหนารักษาโรค
341141
บทนาสูํวิชาชีพเภสัชกรรม
1(1-0-2)
Introduction to Pharmacy Profession
บทนํ า เข๎ า สูํ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม
ปรัชญาแหํงวิชาชีพ วิวัฒนาการและจริยธรรมแหํงวิชาชีพ
หลั ก สู ต ร สถาบั น การศึ ก ษา องค๑ ก รวิ ช าชี พ และสาขา
วิชาชีพตํางๆ จรรยาบรรณ และ บทบาทของเภสัชกรกับ
งานสาธารณสุข
341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 3(2-3-6)
Pharmaceutical Quality Control I
: 242101 หลักเคมี
รายวิชาบังคับกํอน
242141 เคมีอนิ ทรีย๑
ความรู๎เบื้องต๎นในการควบคุมคุณภาพเภสัช
ภัณ ฑ๑ ข๎อ กํา หนด หลัก การวิ เ คราะห๑เ ชิง ปริม าณ โดยวิ ธี
วิเคราะห๑โดยน้ําหนักและปริมาตร ได๎แกํ การไตเตรทกรดดําง การไตเตรทโดยปฏิกิริยารีดอกซ๑ การไตเตรทโดยใช๎วิธี
ตกตะกอนและการไตเตรทโดยใช๎ ป ฏิ กิ ริ ย าเชิ ง ซ๎ อ น
หลักการวิเคราะห๑โดยวิธีโพเทนทิออเมตรีและปฏิบัติการ
เบื้องต๎นสําหรับการวิเคราะห๑ปริมาณเภสัชภัณฑ๑
341221 บทนาทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Introduction to Pharmaceutics
การแนะนําหนังสือและเภสัชตํารับที่จําเป็นตํอ
การค๎นข๎อมูลที่สําคัญในทางเภสัชกรรม การศึกษาเกี่ยวกับ
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ภาษาละติ น ที่ ใ ช๎ ใ นใบสั่ ง ยา ศั พ ท๑ ท างเภสั ช กรรมและ
ทางการแพทย๑ เทคนิค พื้ นฐานและการคํา นวณเบื้องต๎ น
ทางเภสัชกรรม เภสั ชภั ณฑ๑ รูปแบบตํา งๆ สารปรุง แตํ ง
ในทางเภสัชกรรมโพลิ เมอร๑ท่ี ใช๎ในทางเภสั ชกรรม และ
เภสัชบรรจุภัณฑ๑
341222 เภสัชกรรม 1
3(2-3-6)
Pharmaceutics I
รายวิชาบังคับกํอน : 341221 บทนําทางเภสัชกรรม
242111 เคมีเชิงฟิสิกส๑และการ
ประยุกต๑
รู ป แบบ และสํ ว นประกอบของยาเตรี ย ม
รูปแบบยาน้ําใส รวมถึงเทคนิคตํางๆ ที่ใช๎ในการเตรียมยา
น้ําใส หลักการทางเคมีฟิสิกส๑ท่ีเกี่ยวข๎องกับการตั้งตํารับ
ความคงตัว และประสิทธิภาพของยาเตรียมรูปแบบยาน้ํา
ใส เชํน การละลายและวิธเี พิ่มการละลาย จลนศาสตร๑และ
ความคงตัวของยา ปฏิบัติการเตรียมและการตั้งตํารับยา
น้ําใส
341301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 4(3-3-8)
Pharmaceutical Quality Control II
รายวิชาบังคับกํอน : 341201 การควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ๑ 1
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น และปฏิ บั ติ ก ารด๎ า นการ
วิเคราะห๑เภสัชภัณฑ๑โดยใช๎ เทคนิคสเปกโตรสโคปี โครมา
โตกราฟีและเทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งความรู๎เบื้องต๎น
ในการเลือกและประเมินวิธีวิเคราะห๑เภสัชภัณฑ๑
341302 เภสัชเคมี 1
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry I
รายวิชาบังคับกํอน : 242141 เคมีอนิ ทรีย๑
ความรู๎พื้นฐานทางเคมีของยา ความสัมพันธ๑
ระหวํางโครงสร๎างของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมตาบอลิ
สม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส๑ วิธีการสังเคราะห๑ และการ
ดัดแปลงสูตรโครงสร๎างของยาในกลุํมยาชา ยาที่มีผลตํอ
ระบบประสาทสํวนกลางและสํวนปลาย ยาที่มีผลตํอระบบ
หั ว ใจและหลอดเลื อ ด และยาที่ มี ผ ลตํ อ ระบบทางเดิ น
ปัสสาวะและระบบเลือด

341311

บทนาสูํเภสัชเวท
2(1-3-4)
Introduction to Pharmacognosy
คํ า จํ า กั ด ความของเภสั ช เวทและผลิ ต ภั ณ ฑ๑
ธรรมชาติ ความรู๎ พื้นฐานเกี่ย วกั บแหลํง ที่มาของยาจาก
ธรรมชาติ สั ณ ฐานวิ ท ยา อนุ ก รมวิ ธ าน การตรวจสอบ
ลักษณะทางจุลภาคของผงยาสมุนไพร และสมุนไพรที่มีใช๎
ในงานสาธารณสุข มูลฐาน รวมถึ งการให๎ คําปรึกษาด๎า น
การประยุกต๑ใช๎ผลิตภัณฑ๑ธรรมชาติในชุมชน
341312 เภสัชเวท 1
3(2-3-6)
Pharmacognosy I
ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ธ รรมชาติ
ตามกลุํ ม ของ
องค๑ประกอบทางเคมีที่สําคัญ การตรวจสอบเบื้องต๎น และ
วิ ธี ก ารสกั ด แยก กระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นายาที่ มี
แหลํง ที่ม าจากธรรมชาติ มาตรฐานสมุ นไพร และการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพสมุ น ไพรตามข๎ อ กํ า หนดในตํ า รา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย
341321 เภสัชกรรม 2
4(3-3-8)
Pharmaceutics II
รายวิชาบังคับกํอน : 341222 เภสัชกรรม 1
รู ป แบบ และสํ ว นประกอบของยารู ป แบบ
กระจายตัว เชํน คอลลอยด๑ ยาน้ําแขวนตะกอน อิมัลชัน
โลชัน ยาทาถูนวด ขี้ผ้ึง ครีม เจลลี่ และยาเหน็บ หลักการ
ทางเคมีฟิสิกส๑ที่เกี่ยวข๎องกับการตั้งตํารับ ความคงตัว และ
ประสิ ท ธิ ภ าพของยาเตรี ย มรู ป แบบยากระจายตั ว เชํ น
วิทยาศาสตร๑การไหล ปรากฏการณ๑บนพื้นผิว คอลลอยด๑
และการแพรํ ผํ า นผิ ว หนั ง ของยา ปฏิ บั ติ ก ารการศึ ก ษา
ทฤษฎีพื้นฐาน และการเตรียมยารูปแบบกึ่งแข็ง
341322 เภสัชกรรม 3
4(3-3-8)
Pharmaceutics III
รายวิชาบังคับกํอน : 341321 เภสัชกรรม 2
อนุภาคศาสตร๑ แนวคิดการออกแบบและการ
เตรียมยาผง ยาเม็ ด ยาเม็ดเคลือบ แคปซูล เพลเลท ไม
โครแคปซูล และระบบนําสํงยาอื่นๆ การควบคุมคุณภาพ
ยาของยาเตรียมรูปแบบของแข็ง เชํน ความแข็ง ความหนา
ความแปรปรวนของน้ํ า หนั ก การแตกกระจายตั ว การ
ละลาย การปฏิบัติท่ีดีในการผลิตยา ปฏิบัติการการศึกษา
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คุณสมบัติของอนุภาค การเตรียมและการควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ๑รูปแบบของแข็ง
341331 เภสัชวิทยา 1
4(4-0-8)
Pharmacology I
รายวิชาบังคับกํอน : 363218 กายวิภาคศาสตร๑พื้นฐาน
: 367222 สรีรวิทยาทางการแพทย๑ 2
หลักการและแนวคิดเบื้องต๎นเกี่ยวกับพื้นฐาน
การใช๎ย าบํา บัด โรค การเปลี่ ยนแปลงยาภายในรํา งกาย
หลั กการทั่ วไปและกลไกการออกฤทธิ์ ข องยาต๎ นแบบใน
ระดับโมเลกุล ระดับเซลล๑ และระดับอวัยวะ กลไกการออก
ฤทธิ์ ข๎อ ควรระวั ง และอาการข๎ า งเคี ย งของยาตํอ ระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ยาที่มีผลตํอระบบหัวใจและหลอดเลือด
ยาที่มีผลตํอระบบประสาทสํวนกลาง ยาที่มีผลตํอระบบ
ทางเดินอาหาร ยาที่มีผลตํอระบบเลือด รวมถึงผลิตภัณฑ๑
ตํางๆที่เกี่ยวกับเลือด
341332 เภสัชวิทยา 2
3(3-0-6)
Pharmacology II
รายวิชาบังคับกํอน : 341331 เภสัชวิทยา 1
หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยา
แมํบทในระดับโมเลกุล ระดับเซลล๑ และระดับอวัยวะ ข๎อ
ควรระวั ง และอาการข๎ า งเคี ย งของยาที่ มี ผ ลตํ อ ระบบ
ภูมิคุ๎มกัน ยาแก๎แพ๎ ยาที่ใช๎รักษาการอักเสบและความ
เจ็บปวด ยาที่ใช๎ในโรคหืด ยาที่มีผลตํอระบบตํอมไร๎ทํอ ยา
ต๎านแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และปรสิต ยาต๎านมะเร็ง ยา
ฆําเชือ้ ยาตา ยาที่ใช๎ทาภายนอก การใช๎ยาในหญิงมีครรภ๑
ผู๎สูงอายุ เด็ก และผู๎ท่ีมีภาวะการทํางานของตับและไต
ผิดปกติ หลักการทางพิษวิทยา ยาต๎านพิษ และเภสัชพันธุ
ศาสตร๑
341333 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์
3(3-0-6)
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับกํอน : 341331 เภสัชวิทยา 1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเอื้อประโยชน๑ของยา
เชํน ปัจจัยทางชีวภาพ คุณสมบัติทางฟิสิกส๑ -เคมีของยา
รูปแบบของผลิตภัณฑ๑ยา และวิธีการให๎ยา รวมถึงปัจจัยที่
มีอทิ ธิพลตํอการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงยา และการ

ขจั ด ยา การใช๎ แ บบจํ า ลองทางเภสั ช จลนศาสตร๑ เ พื่ อ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในรํางกายตํอเวลา
และกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร๑ หลักในการคํานวณ
และปรับแบบแผนการให๎ยาให๎เหมาะสมตํอผู๎ ปุวยแตํละคน
บนพืน้ ฐานของคําพารามิเตอร๑ทางเภสัชจลนศาสตร๑
341334 เภสัชวิทยาเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
การนํ า สูํ เภสั ช วิ ท ยา รู ป แบบยาเตรี ย ม
ลักษณะและวิธี การให๎ยา การคํานวณขนาดของยา และ
กฎหมายยา เภสั ชศาสตร๑ และเภสัช พลศาสตร๑ ของยาใน
ระบบตํางๆ ที่มีความผิดปกติ กลไกการออกฤทธิ์ อาการ
ไมํ พึ ง ประสงค๑ จ ากการใช๎ ย า ข๎ อ ควรระวั ง และปฏิ กิ ริ ย า
ระหวํางยา
341341 เภสัชเวชศาสตร์ครอบครัว
3(2-3-6)
Family Medicine Pharmacy
เภสั ช เวชศาสตร๑ ค รอบครั ว มุํ ง เน๎ น การดู แ ล
สุขภาพผูป๎ วุ ยเบื้องต๎นในฐานะสํวนหนึ่งของครอบครัว โดย
ให๎ผู๎ปุวยได๎มีโอกาสเข๎าสูํระบบการบริบาลสุขภาพ สํงเสริม
การดูแลสุขภาพในรูปขององค๑รวม ทั้งด๎านสุขภาพกาย,
สุขภาพจิต และสุขภาพสังคมแวดล๎อม ให๎บริบาลทั้งด๎าน
การปูองกัน, การรักษาและการฟื้นฟูสภาพผู๎ปุวย โดยเริ่ม
จากตัวผู๎ปุวยเป็นจุดเริ่มเพื่อเข๎าถึงครอบครัวและอาจไปถึง
ชุมชนที่ผปู๎ วุ ยอาศัยอยูํ เข๎าใจหลักการเบื้องต๎นเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข นโยบาย และระบบสุขภาพของประเทศไทย
ปั จ จั ย ด๎ า นครอบครั ว ที่ มี ผ ลตํ อ การให๎ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ
ผลกระทบของปั ญ หาสุ ข ภาพตํ อ ผู๎ ปุ ว ย ครอบครั ว และ
ชุมชน บทบาทของเภสัชกรเยี่ยมบ๎าน การค๎นหาปัญหา
สุ ข ภาพจากการเยี่ ย มบ๎ า น และวางแผนแก๎ ไ ขปั ญ หา
สุขภาพ การบริหารจัดการแก๎ปัญ หาด๎านสุข ภาพอยํา ง
ตํอเนื่อง สอดคล๎องกับลักษณะของผู๎ปุวย ครอบครัว และ
ชุมชน
341401 เภสัชเคมี 2
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry II
ความสัม พันธ๑ระหวํางโครงสร๎างของยาและ
การออกฤทธิ์ วิถีเมตาบอลิสม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส๑
วิธีการสังเคราะห๑ และการดัดแปลงสูตรโครงสร๎างของยา
ในกลุํ ม ยาต๎ า นจุ ล ชี พ ยาต๎ า นมะเร็ ง ยาต๎ า นไวรั ส สเตอ
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รอยด๑ ยาแก๎ปวดลดไข๎ ยาแก๎ไอ ยาลดกรดยูริค ยา
ไทรอยด๑และยาต๎านไทรอยด๑ ฮีสตามีนและยาต๎านฮีสตามีน
และยาที่มีผลตํอระบบทางเดินอาหาร
341411
เภสัชเวท 2
3(2-3-6)
Pharmacognosy II
รายวิชาบังคับกํอน : 341312 เภสัชเวท 1
: 341332 เภสัชวิทยา 2
ฤทธิ์ ท างเภสัชวิ ท ยา พิษ และอาการไมํ พึ ง
ประสงค๑ของผลิตภัณฑ๑ธรรมชาติ ศึกษาผลิตภัณฑ๑เสริม
อาหารและเครื่ องสํา อางจากธรรมชาติ หลัก เภสัชกรรม
แผนไทย และนํ า เสนอผลการสื บ ค๎ น ข๎ อ มู ล สมุ น ไพรใน
ลักษณะของการสัมมนา
341421 เภสัชกรรม 4
3(2-3-6)
Pharmaceutics IV
รายวิชาบังคับกํอน : 341322 เภสัชกรรม 3
รูปแบบ สํวนประกอบ และหลักการเตรียมยา
ปราศจากเชือ้ เชํน ยาฉีด ยาสําหรับตา หู จมูก และคอ ยา
เตรียมชนิดผสมสําหรับให๎ทางหลอดเลือดดํา กระบวนการ
ทํ า ไร๎ เ ชื้อ และการควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ย าเตรี ย ม
ปราศจากเชื้อ เภสัชภัณฑ๑รังสี เภสัชภัณฑ๑โปรตีนและเปป
ไทด๑ และผลิตภัณฑ๑ฝอยละอองเบือ้ งต๎น ปฏิบัติการเตรียม
และการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ๑ยาปราศจากเชือ้
341431 การทบทวนข๎อมูลยาใหมํ
1(0-3-2)
Current Drug Review
รายวิชาบังคับกํอน : 341332 เภสัชวิทยา 2
: 341451 เภสัชสนเทศ
การทบทวนข๎อมูลยาและนําเสนอเกี่ยวกับยา
ใหมํ ท่ีกํา หนดให๎ การประเมิน คุณคํ าทางเภสัชวิ ทยาและ
คุ ณ ส มบั ติ อื่ น ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ ก าร ที่ จ ะ นํ า ย านั้ น ม า
บําบัดรักษาโรค โดยเปรียบเทียบระหวํางยาใหมํและยา
เกําที่ใช๎แพรํหลายทางคลินิก
341441 เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว
3(0-9-5)
Family Practice Pharmacy
ระบบสาธารณสุขไทย ความเป็นมา นโยบาย
และแผนพั ฒ นาสาธารณสุ ข โครงสร๎ า งองค๑ ก ร การ
ประสานงานสาธารณสุข ข๎อมูลสถิติสาธารณสุข รวมทั้ง

เข๎าใจถึงหลักการ แนวคิดด๎านสุขภาพ การเจ็บปุวย โรค
คุณภาพชีวิตและการบริการสุขภาพ บทบาทของเภสัชกร
เยี่ยมบ๎าน การค๎นหาปัญหาสุขภาพจากการเยี่ยมบ๎าน และ
วางแผนแก๎ไขปัญหาสุขภาพ การบริหารจัดการแก๎ปัญหา
ด๎านสุขภาพอยํางตํอเนื่อง สอดคล๎องกับลักษณะของผู๎ปุวย
ครอบครัว และชุมชน
341442 กฎหมายทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Laws in Pharmacy
หลักกฎหมายเบื้องต๎นและประเภทตํางๆ ของ
กฎหมาย เจตนารมณ๑ แ ละสาระสํ า คั ญ ของกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การคุ๎มครอง
สิทธิประโยชน๑ของผูบ๎ ริโภคด๎านยาและสุขภาพ สิทธิ หน๎าที่
และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเภสัชกรในสังคม
341443 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต๎น
2(2-0-4)
Basic Pharmacoepidemiology
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ท า ง ร ะ บ า ด วิ ท ย า ที่
ประยุกต๑ใช๎กับยา รูปแบบการศึกษา หลักการทางสถิติท่ี
เกี่ยวข๎อง วิธีการวัดผลลัพธ๑และสิ่งกระทบ การวิเคราะห๑
แบบเมตาและการประยุกต๑ใช๎หลักเภสัชระบาดวิทยาในงาน
เภสัชกรรม
341444 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
1(0-2-1)
Professional Ethics
รายวิชาบังคับกํอน : 341442 กฎหมายทาง
เภสัชกรรม
สิทธิ หน๎าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกร
ในสัง คม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พเภสั ช กรรม
ปรัชญาการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม
341445 การบริหารทางเภสัชศาสตร์และบทบาท
เภสัชกร
3(2-2-5)
Pharmacy Administration and
Pharmacist Role
หลักการการบริหารจัดการองค๑การและการ
ประยุกต๑ใช๎หลักการดังกลําวในวิชาชีพเภสัชกรรม บทบาท
หน๎ า ที่ ของเภสั ชกร รวมถึ ง ทิ ศ ทางและแนวโน๎ ม ในการ
พัฒนาวิชาชีพ
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341451

เภสัชสนเทศ
3(2-3-6)
Pharmacoinformatics
รายวิชาบังคับกํอน : 341332 เภสัชวิทยา 2
บทบาท หน๎ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
หนํวยบริการเภสัชสนเทศ มุํ งเน๎นการจัดการสารสนเทศ
งานเภสัชกรรม การบริการข๎อสนเทศอยํางเป็นระบบ การ
ประเมินข๎อมูลทางยาจากแหลํงข๎อมูลทุกระดับ กิจกรรม
สนั บ สนุน งานเภสั ชกรรมปฏิบั ติ แ ละความปลอดภั ย ของ
ผูป๎ วุ ย
341452 เภสัชบาบัดประยุกต์ 1
5(4-2-9)
Applied Pharmacotherapeutics I
รายวิชาบังคับกํอน : 341332 เภสัชวิทยา 2
บทนําสูํวิชาเภสัชบําบัดประยุกต๑ เน๎นหลักการ
ให๎บริบาลเภสัชกรรมแกํผู๎ปุวย ตั้งแตํการตรวจสอบใบสั่ง
ยาหรือยาที่ผู๎ปุวยได๎รับ สัมภาษณ๑ประวัติผู๎ปุวย การตรวจ
รํางกายพื้นฐาน หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาและ
อาการแสดงทางคลิ นิ ก การแปลผลการตรวจทาง
ห๎ อ งปฏิ บั ติ ก าร ปฏิ กิ ริย าระหวํ า งยา การปฐมพยาบาล
เบื้อ งต๎น หลั กการเภสั ชจลนพลศาสตร๑ คลิ นิ ก หลั ก การ
พื้ น ฐานในการจํ า ยยา ระบบการกระจายยาและความ
ปลอดภั ย ในการใช๎ ย า การจั ด ทํ า บั น ทึ ก กิ จ กรรมการให๎
บริ บ าลเภสั ช กรรม การทํ า ประวั ติ ก ารใช๎ ย าของผู๎ ปุ ว ย
ระบาดวิ ท ยา สาเหตุ ก ารเกิ ด โรค พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา การ
แสดงออกทางคลิ นิ ก หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษา
สําหรับผู๎ปุวยที่มีความผิดปกติของทางเดินอาหารสํวนบน
และสํวนลําง ความผิดปกติทางผิวหนัง ความผิดปกติทาง
สูตินรีเวช และความผิดปกติที่พบบํอยในสตรีมีครรภ๑
341453 เภสัชบาบัดประยุกต์ 2
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics II
รายวิชาบังคับกํอน : 341452 เภสัชบําบัดประยุกต๑ 1
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทาง ระบาด
วิ ท ยา พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาการเกิ ด โรค การแสดงออกทาง
คลินิ ก หลักการวิ นิจฉั ย และการรั กษาของโรคความดั น
โลหิตสูง โรคหัวใจล๎มเหลว โรคกล๎ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ความผิดปกติของไต โรคเบาหวาน ความผิดปกติของระบบ
ตา หู คอ จมูก ระบบหายใจ และโรคติดเชื้อเบื้องต๎น โดย

จะเน๎นการประยุกต๑ใช๎ความรู๎ในการให๎บริบ าลเภสัชกรรม
แกํ ผู๎ ปุ ว ย การฝึ ก ทั ก ษะในการให๎ บ ริ บ าลเภสั ช กรรมซึ่ ง
รวมถึ งการสัม ภาษณ๑ แ ละทํ า ประวั ติ การใช๎ย าของผู๎ ปุ ว ย
การหาปัญหาและการแก๎ไขปัญหาของการใช๎ยาในผู๎ปุวย
การติดตามผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมใน
การใช๎ ย าแกํ ผู๎ ปุ ว ยแตํ ล ะราย การให๎ คํ า ปรึ ก ษาและให๎
ความรู๎ด๎านยาแกํผู๎ปุวยและบุคลากรทางการแพทย๑ การ
จํายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บปุวยเบื้องต๎นในร๎านยา การสํง
ตํอผู๎ ปุว ยแกํแพทย๑ ในกรณี ท่ีจํ าเป็น การฝึ กปฏิ บัติ โดยใช๎
สถานการณ๑ จํ า ลองเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการแก๎ ปั ญ หาทาง
คลินิก
341454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสาหรับบริบาล
เภสัชกรรม
3(2-3-6)
Research Methodology and Biostatistics
for Pharmaceutical Care
กระบวนการทํ า วิ จั ย อยํ า งเป็ น ระบบ ตั้ ง แตํ
การเลื อ กหั ว ข๎ อวิ จั ย ตั ว แปร การวางแผนและออกแบบ
งานวิจัย การเก็บข๎อมูล เครื่องมือเก็บข๎อมูล การวิเคราะห๑
ข๎อ มู ล ด๎ ว ยชี ว สถิ ติ ทั้ง เชิ ง พรรณนาและเชิ ง อนุ ม านพารา
เมตริกและนอนพาราเมตริกด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูป การ
แปลผลข๎ อ มู ล การเตรี ย มข๎ อ เสนอโครงการวิ จั ย และ
จริยธรรมที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยสาขาตํางๆ
341541 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1-3-4)
Professional Communication
หลั ก การและทั ก ษะในการสื่ อ สารระหวํ า ง
บุคคล รวมถึงการจัดทําสื่อสุขศึกษา เน๎นการปฏิบัติเพื่อ
นําไปใช๎จริงสําหรับเภสัชกรเพื่อการสื่อสารด๎านการบริบาล
ผูป๎ วุ ยและการสื่อสารกับบุคลากรสายงานอื่น ๆ
341542 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม 2(2-0-4)
Social and Behavioral Aspects in
Pharmacy
แนวคิ ด สุ ข ภาพในมิ ติ สั ง คมและวั ฒ นธรรม
พฤติกรรมที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพ แนวคิดพื้นฐานและการ
ประยุกต๑ใช๎แนวคิดจิตวิทยาสังคม สังคมวิทยาการแพทย๑
มานุษยวิทยาการแพทย๑ และสังคมศาสตร๑อ่นื ๆ เพื่ออธิบาย
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักการเบื้องต๎นในการ
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วางแผนการให๎สุขศึกษาและการสร๎างเสริมสุขภาพ ปัญหา
การใช๎ยาและผลิตภัณฑ๑สุขภาพในชุมชน แนวคิดการใช๎ยา
อยํางเหมาะสม
341543 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต๎น 2(2-0-4)
Basic Pharmacoeconomics
หลั ก การของเศรษฐศาสตร๑ ทั่ ว ไปและเภสั ช
เศรษฐศาสตร๑ เครื่องมือวิเคราะห๑ทางเภสัชเศรษฐศาสตร๑
การประยุกต๑ใช๎หลักเภสัชเศรษฐศาสตร๑ในงานเภสัชกรรม
341551 เภสัชบาบัดประยุกต์ 3
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics III
รายวิชาบังคับกํอน : 341453 เภสัชบําบัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาด
วิ ท ยา พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาการเกิ ด โรค การแสดงออกทาง
คลิ นิ ก หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาโดยเน๎ น การ
ประยุ ก ต๑ใ ช๎ค วามรู๎ใ นการให๎ บริ บาลเภสัชกรรมแกํ ผู๎ปุ ว ย
ของภาวะหัวใจเต๎นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะ
ลิ่มเลือดแข็งตัวผิดปกติ ความผิดปกติของระบบโครงรําง
กระดูกและข๎อตํอ โรคติดเชื้อที่ซับซ๎อนรวมถึงไข๎เลือดออก
ความผิดปกติข องสมดุลกรด-ดํ าง การบํ าบัด ทดแทนไต
ความผิ ดปกติข องตํ อมไทรอยด๑และตํ อมหมวกไต ความ
ผิดปกติทางพิษวิทยา และความผิดปกติของระบบเลือด
341552 เภสัชบาบัดประยุกต์ 4
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics IV
รายวิชาบังคับกํอน : 341452 เภสัชบําบัดประยุกต๑ 1
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาด
วิ ท ยา พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาการเกิ ด โรค การแสดงออกทาง
คลิ นิ ก หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาโดยเน๎ น การ
ประยุ ก ต๑ใ ช๎ค วามรู๎ใ นการให๎ บริ บาลเภสัชกรรมแกํ ผู๎ปุ ว ย
ของความผิดปกติทางจิตเวช ความผิดปกติทางประสาท
วิทยา (การปวดและไมเกรน โรคสมองเสื่อม โรคพาร๑กิน
สัน โรคลมชัก เป็นต๎น) ความผิดปกติทางระบบภูมิคุ๎มกัน
ความผิ ด ปกติ ท่ี เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ โภชนาการการเลิ ก บุ ห รี่
มะเร็ ง วิ ท ยา และความผิ ด ปกติ ท่ี พ บได๎ บํ อ ยในเด็ ก และ
ผูส๎ ูงอายุ

341553

บทนาสูํปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
3(1-6-5)
Introduction to Clerkship
รายวิชาบังคับกํอน : 341551 เภสัชบําบัดประยุกต๑ 3
บทนํ า สูํ ป ฏิ บั ติ ก ารทางเภสั ช ศาสตร๑ ใ นการ
ดูแลผู๎ปุวย เน๎นการสร๎างความคุ๎นเคยกับการให๎บริบาล
เภสัชกรรมรํวมกับบุคลากรทางการแพทย๑ ฝึกรวบรวม
ข๎ อ มู ล ของผู๎ ปุ ว ยและวิ เ คราะห๑ ปั ญ หาจากการใช๎ ย าและ
วางแผนในการติดตามการใช๎ยารวมถึง การให๎ข๎อมูลและ
ความรู๎ด๎านยาแกํผู๎ปุวยและบุคลากรทางการแพทย๑
341554 การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 7หนํวยกิต
Pharmacy Training
รายวิชาบังคับกํอน : 341551 เภสัชบําบัดประยุกต๑ 3
จานวนชั่วโมงการฝึกงานไมํน๎อยกวํา 400
ชั่วโมง
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง เ ภ สั ช ก ร ร ม ใ น
โรงพยาบาลและ/หรือร๎านยา กระบวนการสั่งจํายยา การ
ประเมินความถูกต๎องปลอดภัย การแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ใบสั่งยาสําหรับผู๎ปุวยแตํละราย เรียนรู๎เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ๑
ที่มีในสถานบริการสาธารณสุข การจัดเตรียมยาสําหรั บ
ผูป๎ วุ ยเฉพาะรายและกระจายยาไปยังผูป๎ วุ ย
341591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 3(0-9-5)
Research Project in Pharmaceutical
Sciences
รายวิชาบังคับกํอน : 341454 ระเบียบวิธวี ิจัย และ
สถิติสําหรับบริบาลเภสัชกรรม
กระบวนการวางแผนการวิจัย การทําการวิจัย
การวิเคราะห๑การแปลผล การอภิปรายผลสรุปผล และ
การนําเสนอผลงานวิจัย
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341601

ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และเคมียา
5 หนํวยกิต
Clerkship : Natural Products and
Medicinal Chemistry Research
รายวิชาบังคับกํอน : 341301 การควบคุม
คุณภาพเภสัชภัณฑ๑ 2
: 341401 เภสัชเคมี 2
: 341411 เภสัชเวท 2
: 341454 ระเบียบวิธวี ิจัยและ
สถิติสําหรับบริบาลเภสัชกรรม
การปฏิ บั ติ ก ารด๎ า นการวิ จั ย ทางผลิ ต ภั ณ ฑ๑
ธรรมชาติ แ ละเคมี ย าขั้ น สู ง เชํ น การหายาใหมํ จ าก
ผลิตภัณฑ๑ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห๑ การศึกษา
ความสัมพันธ๑ระหวํางโครงสร๎างและการออกฤทธิ์ของสาร
ที่จะนํามาพัฒนาเป็นยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและ
เภสัชวิทยา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ๑ยา ผลิตภัณฑ๑
เสริมอาหารและเครื่องสําอาง การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพใน
การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ธรรมชาติและเคมียา และ
การสํารวจการใช๎ผลิตภัณฑ๑ธรรมชาติในชุมชน
341611
ปฏิบัติการแพทย์ทางเลือก 5 หนํวยกิต
Clerkship : Complementary and
Alternative Medicine
รายวิชาบังคับกํอน : 341542 เภสัชศาสตร๑ สังคม
และพฤติกรรม
: 341553 บทนําสูํปฏิบัติการทาง
บริบาลเภสัชกรรม
การค๎นคว๎า ฝึก ปฏิบั ติ อภิป รายเกี่ย วกั บ
การแพทย๑ทางเลือกรูปแบบตํางๆ ได๎แกํ การแพทย๑แผน
ไทย การแพทย๑จีน การแพทย๑อายุรเวทของอินเดีย และ
การแพทย๑ทางเลือกของประเทศทางตะวันตก วิเคราะห๑
และแปลผลข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ จ ากวารสารทางการแพทย๑ แ ละ
ข๎อมูลการใช๎การแพทย๑ทางเลือกที่เก็บจากสถานให๎บริการ
หรือในชุมชน

341621

ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะราย 5 หนํวยกิต
Clerkship: Extemporaneous Preparation
รายวิชาบังคับกํอน : 341421 เภสัชกรรม 4
ฝึกปฏิบัติการการเตรียมเภสัชภัณฑ๑ท่ีเตรียม
เพื่อใช๎สําหรับผู๎ปุวยเฉพาะราย ทั้งในรูปแบบยาเตรียมเพื่อ
รับประทาน และยาเตรียมปราศจากเชื้อ และการศึกษา
ความคงสภาพเบือ้ งต๎น
341641 ปฏิบัติการวิจัยด๎านเภสัชกรรมปฏิบัติ
5 หนํวยกิต
Clerkship : Research in Pharmacy
Practice
รายวิชาบังคับกํอน : 341454 ระเบียบวิธวี ิจัยและ
สถิติสําหรับบริบาลเภสัชกรรม
: 341552 เภสัชบําบัดประยุกต๑ 4
: 341553 บทนําสูํปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
ปฏิ บั ติ ก ารทํา วิ จั ย ในหัว ข๎ อ ที่ นิ สิ ตสนใจด๎ า น
เภสัชกรรมปฏิบัติโ ดยความเห็นชอบและภายใต๎การดูแ ล
ของอาจารย๑ประจําวิชา
341642 ปฏิบัติการการจัดการระบบยา 5 หนํวยกิต
Clerkship : Medication management
system
การฝึกปฏิบัติการในการจัดการระบบยา ใน
สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข สถานปฏิ บั ติ ก ารเภสั ช กรรม
ชุมชน องค๑กรประเภทตํางๆ ครอบคลุมการวิเคราะห๑ระบบ
การวางแผน การนําลงสูํการปฏิบัติ และการประเมินผล
การดําเนินการ
341651 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์
5 หนํวยกิต
Clerkship : Medicine
รายวิชาบังคับกํอน : 341552 เภสัชบําบัด
ประยุกต๑ 4
: 341553 บทนําสูํปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านบริ บ าลเภสั ช กรรมใน
สถานพยาบาลสํ าหรับผู๎ปุ วยอายุ รกรรม การเข๎ ารํวมกั บ
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บุคลากรทางการแพทย๑ สาขาอื่ นๆ ในการดูแ ลผู๎ ปุวย ซึ่ ง
รวมถึง การวางแผนและติ ดตามการใช๎ ยา การให๎ บริ การ
สารสนเทศทางยา และการให๎คําปรึก ษาแกํผู๎ปุวย การ
พัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู๎ปุวยและ
บุคลากรทางการแพทย๑สาขาอื่น ๆ
341652 ปฏิบัติการให๎บริการสารสนเทศทางยา
5 หนํวยกิต
Clerkship : Drug Information Service
รายวิชาบังคับกํอน : 341451 เภสัชสนเทศ
: 341552 เภสัชบําบัด
ประยุกต๑ 4
: 341553 บทนําสูํปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในหนํวย
ให๎บ ริการสารสนเทศทางยา ประสบการณ๑ใ นการค๎ นหา
ข๎อมูล การประเมินคุณคํา และการนําเสนอสารสนเทศทาง
ยาแกํ ผู๎ ส อบถาม การเข๎ า รํ วมในกิ จ กรรมตํ า งๆ ที่ ห นํ ว ย
ให๎บริการ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแกํ
คณะกรรมการเภสั ช กรรมและการบํ า บั ด การตี พิ ม พ๑
จดหมายขํ าวสารและวารสาร การประเมิน ผลการใช๎ย า
และการรายงานอาการไมํพึงประสงค๑จากการใช๎ยา การ
บริหารจั ดการและการกํ อตั้งหนํ วยให๎บริ การสารสนเทศ
ทางยาการพั ฒนาทัก ษะของการสื่ อสารสัมพั นธภาพกั บ
ผูป๎ วุ ย บุคลากรทางการแพทย๑สาขาอื่นๆ และประชาชน
341653 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 5 หนํวยกิต
Clerkship : Community Pharmacy
รายวิชาบังคับกํอน : 341552 เภสัชบําบัด
ประยุกต๑ 4
: 341553 บทนําสูํปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในสถาน
ปฏิ บั ติ ก ารเภสั ช กรรมชุ ม ชน ประสบการณ๑ ใ นการให๎
บริบาลเภสัชกรรมแกํผู๎ปุวยหรือผู๎มารับบริการ ซึ่งรวมถึง
การดําเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยา การจํายยา การให๎ความรู๎
และคําปรึกษาแกํผู๎ปุวยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษา
ตนเอง การจํ า ยยาโดยไมํ มี ใ บสั่ ง ยาของแพทย๑ เ พื่ อ การ
รักษาโรคที่ไมํซับซ๎อน การติดตามการใช๎ยาในผู๎ปุวยเรื้อรัง

การพัฒ นาทัก ษะของการสื่อ สาร และสั มพั นธภาพกั บ
ผูป๎ วุ ยและบุคลากรทางการแพทย๑สาขาอื่น ๆ
341654 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู๎ปุวยนอก 5 หนํวยกิต
Clerkship : Ambulatory Care
รายวิชาบังคับกํอน : 341552 เภสัชบําบัด
ประยุกต๑ 4
: 341553 บทนําสูํปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านบริ บ าลเภสั ช กรรมใน
สถานพยาบาลสําหรับผู๎ปุวยนอก การเข๎ารํวมกับบุคลากร
ทางการแพทย๑สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู๎ปุวย ประสบการณ๑
ในการให๎ บ ริ บ าลเภสั ช กรรม ซึ่ ง รวมถึ ง การดํ า เนิ น การ
เกี่ ย วกั บ ใบสั่ ง ยาและการจํ า ยยา การให๎ ค วามรู๎ แ ละ
คํา ปรึ ก ษาแกํ ผู๎ ปุว ยเกี่ ย วกั บ ยา โรค และการดูแ ลรั ก ษา
ตนเอง การติดตามการใช๎ยาในผูป๎ วุ ยโรคเรื้อรัง การพัฒนา
ทักษะและการสื่อสาร สัมพันธภาพกับผู๎ปุวยและบุคลากร
ทางการแพทย๑สาขาอื่นๆ
341655 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมสาหรับผู๎ปุวย
เฉพาะกลุํม
5 หนํวยกิต
Clerkship : Pharmaceutical Care in
Special Group
รายวิชาบังคับกํอน : 341552 เภสัชบําบัด
ประยุกต๑ 4
: 341553 บทนําสูํปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝึ กปฏิบั ติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้ น
สูงสําหรับผู๎ปุวยพิเศษ (เชํน ผู๎สูงอายุ, เด็ก, วาร๑ฟาริน เป็น
ต๎น ) ในการวางแผนและการติด ตามการใช๎ยา การให๎
คําแนะนําสารสนเทศทางยา การให๎คําปรึกษาแกํผู๎ปุวย
การพัฒนาทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู๎ปุวยและ
บุคลากรทางการแพทย๑สาขาอื่น ๆ
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341656

ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง
5 หนํวยกิต
Clerkship : Advanced Pharmaceutical
Care
รายวิชาบังคับกํอน : 341552 เภสัชบําบัด
ประยุกต๑ 4
: 341553 บทนําสูํปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝึ กปฏิบั ติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้ น
สูงสําหรับผู๎ปุวยอาการเฉพาะโรค ในการวางแผนและการ
ติดตามการใช๎ยา การให๎ข๎อมูลสารสนเทศทางยา การให๎
คํา ปรึ กษาแกํผู๎ ปุ ว ย การพัฒ นาทั กษะและการสื่ อ สาร
สัม พัน ธภาพกั บผู๎ ปุ วยและบุ ค ลากรทางการแพทย๑ สาขา
อื่นๆ
341657 ปฏิบัติการด๎านข๎อมูลยาในบริษัทยา
5 หนํวยกิต
Clerkship : Drug Information in
Pharmaceutical Industry
รายวิชาบังคับกํอน : 341451 เภสัชสนเทศ
: 341552 เภสัชบําบัด
ประยุกต๑ 4
: 341553 บทนําสูํปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
การปฏิบัติการจัดเตรียม วิเคราะห๑ ประเมิน
ข๎อมูลทางยา สําหรับบริษัทยาในหัวข๎อที่ได๎รับมอบหมาย
การปฏิ บัติ การนี้ รวมถึ งการฝึก ตอบคํ าถามทางยาให๎กั บ
บุค ลากรทางการแพทย๑ และการได๎มี โ อกาสศึก ษาระบบ
การวิจัยทางคลินิก

341658

ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
5 หนํวยกิต
Clerkship : Clinical Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับกํอน : 341552 เภสัชบําบัด
ประยุกต๑ 4
: 341553 บทนําสูํปฏิบัติการ
ทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในหนํวย
ให๎ บ ริ ก ารทางเภสั ช จลนศาสตร๑ ค ลิ นิ ก การประยุ ก ต๑ ใช๎
หลักการทางเภสัชจลนศาสตร๑ซึ่งรวมถึงการคํานวณขนาด
ยาเริ่ มต๎ น และขนาดยาตํอ เนื่อ งสํ าหรั บผู๎ ปุว ยเฉพาะราย
การติดตามระดับยาในเลือด และการปรับเปลี่ยนการให๎ยา
อยํางเหมาะสมตามคําพารามิเตอร๑ทางเภสัชจลนศาสตร๑ท่ี
ได๎จากการคํา นวณและตามสภาวะทางคลินิก ของผู๎ปุว ย
การสื่ อ สารกั บ บุ ค ลากรทางการแพทย๑ ส าขาอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวกับข๎อควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร๑ท่ีเกี่ยวข๎อง
เพื่ อให๎ก ารดูแ ลผู๎ ปุว ยเป็น ไปอยํา งเหมาะสม การพัฒ นา
ทั ก ษะของการสื่ อ สาร และสั ม พั น ธภาพกั บ ผู๎ ปุ ว ยและ
บุคลากรทางการแพทย๑สาขาอื่น ๆ
341691 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านด๎ า นเภสั ช ศาส ตร๑ ใ น
หนํวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
361201 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล๑จุลินทรีย๑ อาหาร การเจริญ
และการสื บพั นธุ๑ เมแทบอลิ ซึม วิธี การควบคุ ม จุลิ นทรี ย๑
การจัดหมวดหมูํ พันธุศาสตร๑ ความสําคัญของจุลินทรีย๑ใน
ด๎า นอาหาร อุ ต สาหกรรม สิ่ง แวดล๎ อ ม การแพทย๑ และ
สาธารณสุข
361202 ราวิทยา
3(2-3-6)
Mycology
รู ป รํ า ง สรี ร วิ ท ยา การเจริ ญ วงจรชี วิ ต
อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของรา ความสัมพันธ๑ของรา
กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และความสําคัญทางเศรษฐกิจ
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361203

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปรําง ลักษณะของจุลินทรีย๑และปรสิต
ที่มีผลตํอสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิ ทยา การ
ปูองกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรีย๑และปรสิต การติดเชื้อและกลไกการต๎านทาน
ตํอการติดเชือ้
361221 ระบบการจัดจาแนกแบคทีเรีย 3(2-3-6)
Systematic Bacteriology
ระบบการจํ า แนกหมวดหมูํ ข องแบคที เ รี ย
วิธีการจําแนกชนิดของแบคทีเรีย ปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับการ
อนุกรมวิธาน และหลักการอนุกรมวิธานแบบโพลีฟาสิก
361281 เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการจัดการ
ห๎องปฏิบัติการ
3(2-3-6)
Scientific Instrumentation and
Laboratory Management
หลักการ หลักปฏิบัติและการเตรียมตัวอยําง
สําหรับเครือ่ งมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร๑ ระบบมาตรฐาน
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ห๎ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ห๎อ งปฏิ บั ติก ารทางวิ ท ยาศาสตร๑ ความปลอดภั ย ระบบ
การกํ า จั ด ของเสี ย ในห๎ อ งปฏิ บั ติ ก าร การตรวจรั บ รอง
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ คุณภาพการบริหารจัดการ
การทดสอบความชํานาญทางห๎องปฏิบัติการ การพัฒ นา
และประเมินวิธีวิเคราะห๑ และการจัดการทรัพยากรมนุษย๑
361301 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
หลักการทําวิจัยด๎านวิทยาศาสตร๑การแพทย๑
การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑ข๎อมูล เชิงสถิติ การ
เขียนโครงรํางและรายงานวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การ
สื่อ สารเชิ ง วิ ท ยาศาสตร๑โ ดยใช๎ภ าษาอั งกฤษ ฝึก การคิ ด
แบบวิทยาศาสตร๑เชิงวิเคราะห๑ การประยุกต๑ใช๎ความรู๎เชิง
วิจัย การนําเสนอผลงานแบบปากเปลําและโปสเตอร๑ การ
เขี ย นรายงาน การอํ า นและการวิ เ คราะห๑ การวิ จ ารณ๑
บทความวิจัยจากวารสารตํางประเทศ

361302

ไวรัสวิทยา
3(2-3-6)
Virology
โครงสร๎าง การจัดหมวดหมูํ การเพิ่มจํานวน การ
กํอให๎เกิดโรค การเพาะเลี้ยง และการวินิจฉัยไวรัสในคน สัตว๑
พืช และแบคทีเรีย ความสัมพันธ๑ระหวํางไวรัสกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
และการนําไปประยุกต๑
361303 ปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Parasitology
รูปรําง วงจรชีวิต การกํอโรคและอาการ การ
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษา ระบาดวิ ท ยา การปู อ งกั น และ
ควบคุมการติดเชือ้ ปรสิต
361304 ชีววิทยาของเห็ด
3(2-3-6)
Biology of Mushroom
โครงสร๎า ง การเจริ ญ การสืบ พัน ธุ๑ การจั ด
หมวดหมูํ การจํา แนกชนิ ด สรีร วิ ท ยา พัน ธุ ศ าสตร๑ การ
เพาะเห็ ด ประโยชน๑ แ ละโทษของเห็ ด ความสํ า คั ญ ทาง
เศรษฐกิจ และการประยุกต๑
361305 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ 3(2-3-6)
Yeast and Yeast Technology
โค ร งส ร๎ า ง แ ล ะ ห น๎ า ที ่ วง จ รชี ว ิ ต ก า ร
สื บ พั น ธุ๑ เมแทบอลิ ซึ ม นิ เ วศวิ ท ยา อนุ ก รมวิ ธ าน และ
การเก็ บ รั ก ษาสายพันธุ๑ ข องยีส ต๑ การปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ๑
กระบวนการหมั ก และผลิ ต ภั ณ ฑ๑
361306 สาหรํายวิทยา
3(2-3-6)
Phycology
สั ณ ฐานวิ ท ยา วงจรชี วิ ต อนุ ก รมวิ ธ าน
นิเวศวิทยาของสาหรํายน้ําจืดและสาหรํายทะเล และ
ความสําคัญทางด๎านเศรษฐกิจ
361311 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Genetics
โครงสร๎ า งและลัก ษณะทางพั น ธุ ก รรมของ
จุ ล ิ น ทรี ย ๑ การควบคุ ม การแสดงออกของยี น การ
ถํ า ยทอดของยี น การกลายพั น ธุ๑ พั น ธุ วิ ศ วกรรม และ
การประยุ ก ต๑ ใ ช๎
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361331

สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
4(3-3-8)
Microbial Physiology and Ecology
อ ง ค๑ ป ร ะ ก อ บ ท า ง เ ค มี แ ล ะ ห น๎ า ที่ ข อ ง
โครงสร๎ างของเซลล๑ จุ ลิ น ทรี ย๑ ชี ว สัง เคราะห๑ และการ
รวมตั ว เป็ น โครงสร๎ า งของเซลล๑ การเกิ ด ลั ก ษณะทาง
สัณฐานและการเปลี่ยนแปลงรูปรํางของเซลล๑ การเจริญ
และปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญ ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึม
และการควบคุม นิเวศวิทยาของจุลินทรีย๑ และการสื่อสาร
ระหวํางเซลล๑
361341 จุลชีววิทยาการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Microbiology
การประยุก ต๑ใช๎ทรัพยากรจุลินทรีย๑ท่ีมีอยูํใ น
ธรรมชาติ ทางด๎ านการเกษตร การควบคุ มโรคพื ช การ
เพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร การปศุ สั ต ว๑ และการ
เพาะเลีย้ งสัตว๑น้ํา
361351 วิทยาภูมิคุ๎มกัน
3(2-3-6)
Immunology
เซล ล๑ แ ล ะเนื้ อเยื่ อข องร ะบบ ภู มิ คุ๎ มกั น
แอนติ เ จน แอนติ บ อดี ปฏิ กิ ริ ย าระหวํ า งแอนติ เ จน
แอนติบอดี การตอบสนองของภูมิคุ๎มกันแบบปกติและไมํ
ปกติ การวินิจฉัยและการประยุกต๑ใช๎
361352 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6)
Medical Bacteriology
โครงสร๎างและสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียกํอ
โรคในคนและสัตว๑ การกํอโรค อาการของโรค การวินิจฉัย
การรักษา การปูองกันและการควบคุม แบคทีเรียประจํา
ถิ่ น ในคนและสั ต ว๑ ความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งโฮสต๑ แ ละ
แบคทีเรียกํอโรค
361353 หลั ก จุ ล ชี ว วิ ท ยาและปรสิ ต วิ ท ยาทาง
การแพทย์
3(1-4-4)
Principle of Medical Microbiology and
Parasitology
หลักพื้นฐานด๎านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา
ราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย๑ การตรวจวินิจฉัย
ในระดั บ ห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารของโรคติ ด เชื้ อ ที่ มี ส าเหตุ จ าก

แบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่
สําคัญของประเทศ
361354 ภูมิคุ๎มกันวิทยาประยุกต์และโรคติดเชื้อ
2(1-2-3)
Applied Immunology and Infectious
Disease
การบู ร ณาการความรู๎ ท างภู มิ คุ๎ ม กั น วิ ท ยา
แบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา ราวิทยา และปรสิตวิทยาทาง
การแพทย๑ ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยกํอโรค การกํอ
โรค พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา อาการและอาการแสดงของโรค
พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนวทาง การตรวจ
วินิจฉัยโรค การดูแลผูป๎ วุ ยแบบองค๑รวม การใช๎ยาและการ
ดู แ ลรั ก ษาผู๎ ปุ ว ย การให๎ ค วามรู๎ แ ละปู อ งกั น โรคแกํ
ประชาชนในชุมชน
361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-6)
Medical Microbiology I
ระบบภูมิคุ๎มกันของรํางกายแบบปกติและไมํ
ปกติ ไวรั ส กํ อ โรค สั ณ ฐานวิท ยา การเพาะเลี้ ย ง พยาธิ
สภาพและอาการ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ระบาดวิ ท ยา การ
ปูองกันและการควบคุม
361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 3(2-3-6)
Medical Microbiology II
แบคทีเรียและรากํอโรคที่มีความสําคัญทาง
การแพทย๑ สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิสภาพและ
อาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิท ยา การควบคุมและ
การปูองกัน
361357 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป 2(2-0-4)
General Medical Parasitology
ปรสิตทางการแพทย๑ สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต
ระบาดวิทยา การติดตํอ พยาธิสภาพและอาการ การตรวจ
วินิจฉัย การรักษา การปูองกั นและควบคุม ความสัมพันธ๑
ระหวํางโฮสต๑กับปรสิตและกรณีศึกษา
361358 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Parasitology
รูปรํางลักษณะของปรสิตที่มีความสําคัญทาง
การแพทย๑ วงจรชี วิต กลไกการกํอโรค พยาธิ สภาพและ
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อาการ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษา ระบาดวิ ท ยา การ
ปูองกันและควบคุม
361371 จุลชีววิทยาอาหาร
3(2-3-6)
Food Microbiology
คุณ สมบัติ ท างกายภาพและเคมีข องอาหาร
จุลินทรีย๑ในอาหาร การปนเปื้อน การถนอมอาหาร การ
เนําเสียและการควบคุมจุลินทรีย๑ จุลินทรีย๑กํอโรคในอาหาร
มาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการผลิตอาหาร การประกัน
คุณภาพอาหารในระบบมาตรฐานสากล
361401 ชีวสารสนเทศเบื้องต๎น
2(1-3-4)
Introduction to Bioinformatics
การสื บค๎ นข๎ อมู ลทางชี ววิ ทยาจากเครื อขํ าย
อิ นเทอร๑ เน็ ต การจั ดเก็ บ การกลั่ นกรอง การจั ดระบบ การ
เปรี ยบเที ย บ การวิ เ คราะห๑ การแปลผลข๎ อมู ล และการ
ประยุกต๑ใช๎
361441 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล๎อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
จุ ลิ น ทรี ย๑ ใ นสภาพแวดล๎ อ ม บทบาทของ
จุลินทรีย๑ในการรักษาสภาพสมดุล และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล๎อม การบําบัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นพิษโดย
วิธีทางจุลชีววิทยาและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
361451 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3(2-3-6)
Sanitation Microbiology
การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล๎อม การ
ควบคุมจุลินทรีย๑ในน้ํา อากาศ อาหาร สถานประกอบการ
ที่พักอาศัย แนวทางแก๎ไขและปูองกัน
361452 โรคติดเชื้ออุบัติใหมํและอุบัติซ้า 3(3-0-6)
Emerging and Re-emerging Infectious
Diseases
โรคติดเชือ้ จากจุลินทรีย๑ท่ีพบใหมํและอุบัติซ้ํา
ประวัติความเป็นมา เชื้อสาเหตุ อาการ การวินิจฉัย การ
รักษา ระบาดวิทยา การปูองกันและควบคุม

361471

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Microbiology
การแยก การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ๑
ของจุ ลิ น ทรี ย๑ เ พื่ อ ใช๎ ใ นกระบวนการทางอุ ต สาหกรรม
กระบวนการหมั ก และจลนพลศาสตร๑ ก ารเจริ ญ ของ
จุลินทรีย๑ การแยก การทําให๎ผลิตภัณฑ๑บริสุทธิ์ การกําจัด
ของเสีย ผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม
361491 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 3(0-6-3)
Special Problem in Microbiology
ฝึกปฏิบัติทําปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา การ
ตั้ ง สมมุ ติ ฐ าน การวิ เ คราะห๑ การแปลผลข๎ อ มู ล การ
อภิปรายและสรุปผล การเขียนรายงานและการนําเสนอ
ผลงานวิจัย และฝึกการทํางานเป็นกลุํม
361492 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปรายและการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านจุลชีววิทยา
361493 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
(ไมํน๎อยกวํา 270 ชั่วโมง)
Professional
Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยาในสถาน
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
361494 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยาในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือ
เอกชน
361495 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห๑ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข๎อทางด๎านจุลชีววิทยา
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363202

กายวิภาคศาสตร์ 1
3(2-3-6)
Anatomy I
บทนําสูํมหกายวิภาคศาสตร๑และกระดูก หลัง
สํวนตืน้ และสํวนลึก บริเวณท๎ายทอย ด๎านหลังของหัวไหลํ
หน๎าอก รักแร๎ ต๎นแขนและปลายแขน มือ ข๎อตํอของรยางค๑
บน บริ เ วณก๎ น ต๎ น ขาและปลายขา เท๎ า และข๎ อ ตํ อ ของ
รยางค๑ลําง
363203 กายวิภาคศาสตร์ 2
3(2-3-6)
Anatomy II
ผนั ง หน๎ า ท๎ อ งและขาหนี บ ชํ อ งอกและปอด
ประจันอก หัวใจและหลอดเลือด อวัยวะภายในชํองท๎อง
ผนังด๎านหลังชํองท๎องและอวัยวะในระบบขับถํายปัสสาวะ
บริเวณอวัยวะสืบพันธุ๑และฝีเย็บ คอ บริเวณด๎านหน๎ากกหู
และใบหน๎า บริเวณขมับ สํ วนลึกของขมับ และข๎อตํอของ
ขากรรไกร กะโหลกศีรษะ หนังศีรษะ เยื่อหุ๎มสมองและไข
สันหลัง สมอง ไขสันหลัง แอํงรับเลือดในเยื่อหุ๎มสมอง ชํอง
ปากและจมูก หูและตา คอหอย กลํองเสียงและหลอดลม
363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Human Neuroanatomy
บทนําสูํระบบประสาทกายวิภาคศาสตร๑ของ
มนุ ษ ย๑ ระบบหลอดเลื อ ดที่ มาเลี้ ย งสมองและไขสั น หลั ง
ระบบประสาทอัตโนวัติ กายวิภาคศาสตร๑และจุลกายวิภาค
ศาสตร๑ของไขสันหลัง เมดัลลาออบ ลองกาตา พอนส๑ มี
เซ็นเซฟาลอน สมองน๎อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบประสาท
รั บ กลิ่ น การเรี ย นรู๎ แ ละจดจํ า เบซอลแกงเกลี่ ย ระบบ
ประสาทรับความรู๎สึกทั่วไป ระบบประสาทสั่งการ ระบบ
ประสาทรับรู๎การได๎ยินและการทรงตัว และระบบประสาท
การมองเห็น
363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 3(2-3-6)
Human Anatomy I
กระดูกหลังสํวนตืน้ และสํวนลึก บริเวณท๎ายทอย
ด๎านหลังของหัวไหลํ หน๎าอก รักแร๎ รยางค๑บน ชํองอกและ
ปอด ประจันอก หัวใจและหลอดเลือด ผนังหน๎าท๎องและ
ขาหนีบ อวัยวะภายในชํองท๎อง ผนังด๎านหลังชํองท๎องและ
อวัยวะในระบบขับถํายปัสสาวะ

363214

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 3(2-3-6)
Human Anatomy II
ศีรษะและกะโหลกศีรษะ ชํองปาก โครงสร๎าง
ทางด๎านนอกของชํองปาก ดวงตา หู จมูก ข๎อตํอ
ขากรรไกรและกล๎ามเนือ้ บดเคี้ยว คอ
363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
มหกายวิ ภ าคศาสตร๑ จุ ล กายวิ ภ าคศาสตร๑
และการเจริ ญและพัฒนาการขั้ นพื้นฐานของระบบตํางๆ
ได๎ แ กํ ระบบหํ อ หุ๎ ม รํ า งกาย และโครงรํ า งของรํ า งกาย
ระบบกล๎ า มเนื้ อ ระบบประสาท ระบบทางเดิ น หายใจ
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ําเหลืองและภูมิคุ๎มกัน ระบบ
ยํอยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ๑ ระบบ
ฮอร๑โมน ระบบรับความรู๎สึกและอวัยวะรับความรู๎สึก
363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
บทนํ า สูํ ก ายวิ ภ าคศาสตร๑ พื้ น ฐานและเซลล๑
วิ ท ยา เนื้ อ เยื่ อ บุ ผิ ว และเนื้ อ เยื่ อ เกี่ ย วพั น ระบบปกคลุ ม
รํ า งกาย ระบบโครงรํ า งของรํ า งกาย ระบบกล๎ า มเนื้ อ
ระบบประสาท ระบบรับความรู๎สึกและอวัยวะรับความรู๎สึก
พิเ ศษ ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อด ระบบน้ํ าเหลื อ งและ
เลื อ ด ระบบหายใจ ระบบยํ อ ยอา หาร ระบบขั บ ถํ า ย
ปัสสาวะ ระบบตํอมไร๎ทํอ ระบบสืบพันธุ๑เพศชายและระบบ
สืบพันธุเ๑ พศหญิง
363231 จุลกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
Histology
เซลล๑วิทยา เนือ้ เยื่อบุผวิ และเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน
ระบบปกคลุมรํางกาย ระบบโครงรํางของรํางกาย ระบบ
กล๎ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบรับความรู๎สึกและอวัยวะ
รับความรู๎สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เลือดและ
ระบบน้ําเหลือง ระบบหายใจ ระบบยํอยอาหาร ระบบ
ขับถํายปัสสาวะ ระบบตํอมไร๎ทํอ ระบบสืบพันธุเ๑ พศชาย
และระบบสืบพันธุ๑เพศหญิง
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363242

ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Neuroanatomy
บทนํ า สูํ วิ ชาประสาทกายวิ ภ าคศาสตร๑ ข อง
มนุษย๑ ไขสันหลัง ก๎านสมอง สมองน๎อย
ได
เอนเซฟาลอนระบบประสาทรับกลิ่นและระบบลิมบิกสมอง
ใหญํ เส๎นประสาทสมอง เบซอลแกงเกลีย หลอดเลือดใน
สมองและไขสันหลังระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาท
รับความรู๎สึก การได๎ยินและการทรงตั ว การมองเห็น และ
ระบบประสาทอัตโนมัติ
363251 คัพภวิทยา
1(1-0-2)
General Embriology
บทนําสูํวิชาประสาทกายวิภาคศาสตร๑ของ
มนุษย๑ ไขสันหลัง ก๎านสมอง สมองน๎อย ไดเอนเซ
ฟาลอน ระบบประสาทรับกลิ่นและระบบลิมบิก สมองใหญํ
เส๎นประสาทสมอง เบซอลแกงเกลีย หลอดเลือดในสมองและ
ไขสันหลัง ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทรับ
ความรู๎สึก การได๎ยินและการทรงตัว การมองเห็น และ
ระบบประสาทอัตโนมัติ
365211 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต๎น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี แ ละเมแทบอลิ ซึ ม ของ
คา ร๑ โ บไ ฮ เ ด ร ต โป ร ตี น ลิ ปิ ด แ ล ะก ร ด นิ ว ค ลิ อิ ก
ความสัมพันธ๑ของวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออก
ของยี น ชี ว วิท ยาโมเลกุ ลและเทคนิ ค ทางพัน ธุ วิศ วกรรม
โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี โภชนาการและภาวะทุพ
โภชนาการ วัฏจักรของเซลล๑ กลไกการเกิดมะเร็ง ชีวเคมี
ของเนื้ อ เยื้ อ เกี่ ย วพั น และเทคนิ ค ในการวิ เ คราะห๑ ท าง
ชีวเคมี
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิ ย า ม แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ข อ ง ชี ว เ ค มี ช นิ ด
โครงสร๎ า งและคุ ณ สมบั ติ ข องสารชี ว โมเลกุ ล ได๎ แ กํ
คาร๑ โ บไฮเดรต โปรตี น ลิ ปิ ด และกรดนิ ว คลี อิ ก การ
ถํายทอดข๎อมูลทางพันธุกรรม การสร๎างโปรตีน และการ
ควบคุม กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร๑โมน บทบาท
ของโภชนาการตํ อ การดํ า รงชี วิ ต ชี ว พลั ง งานศาสตร๑

ความสั ม พั น ธ๑ ข องวิ ถี เ มแทบอลิ ซึ ม ความสั ม พั น ธ๑ ข อง
ชีว เคมี กั บ ภาวะความผิด ปกติ และชี ว เคมี ข องเลื อดและ
ปัสสาวะ
365213 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1
3(2-3-6)
Basic Medical Biochemistry I
โครงสร๎ าง ประเภท และคุ ณสมบัติ ทางเคมี
ของสารชีวโมเลกุล ได๎แกํ คาร๑โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และ
กรดนิวคลีอิก ชีวเคมีของเลือด คุณสมบัติและการทํางาน
ของเอนไซม๑ กลไกการการทํางานของฮอร๑โมน โภชนาการ
และเมแทบอลิ ซึ ม ของวิ ต ามิน และแรํ ธ าตุ การถํ า ยทอด
ข๎อความทางพันธุกรรม การสร๎างโปรตีน การควบคุมการ
แสดงออกของยี น หลั ก การและเทคนิ ค ทางชี ว วิ ท ยา
โมเลกุ ล ชี ว สารสนเทศและการประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ใ นทาง
การแพทย๑
365214 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 2
3(2-3-6)
Basic Medical Biochemistry II
ชีวพลังงานศาสตร๑ วิถีเมแทบอลิซึมของสาร
ชีว โมเลกุ ล ได๎ แ กํ คาร๑ โ บไฮเดรต โปรตีน ลิ ปิ ด และกรด
นิวคลีอิก ความสัมพันธ๑ของวิถีเมแทบอลิซึมในมนุษย๑ สื่อ
สัญญาณภายในเซลล๑ ความรู๎พื้นฐานทางชีวเคมีของการ
เกิดมะเร็ง พื้นฐานทางชีวเคมีระบบประสาท ผลของซีโนไบ
โอติกตํอสารชีวโมเลกุล และการนําความรู๎ทางชีวเคมีไป
ประยุกต๑ใช๎ในทางคลินิก
365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทาง
เคมี ชนิด โครงสร๎าง และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
ได๎ แ กํ คาร๑ โ บไฮเดรต โปรตี น ลิ ปิ ด และกรดนิ ว คลี อิ ก
จลนศาสตร๑ ข องเอนไซม๑ ฮอร๑ โ มน สารอาหาร การ
แสดงออกของยี น และการควบคุ ม การ หลั ก การและ
เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร๑ หลักการและ
ปฏิบัติการของการเตรียมบัฟเฟอร๑ การวัดการดูดกลืนแสง
การทดสอบสารชี ว โมเลกุ ลและการวั ด จลนศาสตร๑ ข อง
เอนไซม๑
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365216

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 4(3-3-8)
Biochemistry and Molecular Biology
คุณสมบัติ โครงสร๎าง หน๎าที่ และเมแทบอลิ
ซึม ของสารชีวโมเลกุลได๎แกํ คาร๑โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด
และกรดนิวคลีอกิ การเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลในภาวะ
ปกติและความสัมพันธ๑กับภาวะการเกิดพยาธิสภาพ การ
แสดงออกของยี น เทคนิค ทางชีว วิ ท ยาโมเลกุ ล และการ
ประยุกต๑ใช๎ชีวเคมีในการแพทย๑
365217 ชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2(1-2-3)
Cell Biology and Tissue
ชนิด โครงสร๎าง หน๎าที่ ระบบการทํางาน การ
ควบคุมการทํางานของเซลล๑และเนื้อเยื่อ กลไกการขนสํง
ผํานเยื่อหุ๎มเซลล๑ และศักย๑ไฟฟูาของเยื่อหุ๎มเซลล๑ วัฎจักร
เซลล๑ การตายของเซลล๑ และเทคนิคที่ใช๎ในการศึกษาเซลล๑
และเนือ้ เยือ่
365218 ระบบเลือดและภูมิคุ๎มกัน
3(2-3-6)
Hematologic and Immune System
ระบบน้ําเหลือง ไขกระดูก การสร๎างและการ
ทําลายเม็ดเลือด หน๎าที่ กลไกการทํางาน และการควบคุม
การทํ า งานของระบบเลื อ ด ระบบภู มิ คุ๎ ม กั น และการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ๎มกัน พยาธิสภาพในระบบเลือด
และระบบภูมิคุ๎มกัน
365221 หลักการของชีวเคมี
4(3-3-8)
Principle of Biochemistry
องค๑ประกอบทางชีวเคมีของเซลล๑ โครงสร๎าง
คุณสมบัติ การสร๎าง การสลายและการควบคุมเมแทบอลิ
ซึมของสารชีวโมเลกุล ได๎แกํ คาร๑โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิ
โน โปรตีน นิวคลีโอไทด๑และกรดนิวคลีอิก เมแทบอลิซึม
ของวิ ต ามิ น จลศาสตร๑ ข องเอนไซม๑ ชี ว พลั ง งานศาสตร๑
และความสัมพันธ๑ของเมแทบอลิซึมพลังงาน
365313 โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี 4(3-3-8)
Diseases and Disorders in Biochemistry
ความสัม พันธ๑ ทางคลินิ กของสารชีว โมเลกุ ล
กั บ โรคและความผิ ด ปกติ ใ นวิ ถี เ มแทบอลิ ซึ ม อั น นํ า ไปสูํ
อาการของโรคในมนุษย๑ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดแดง
แข็ง โรคเก๏าท๑ โรคข๎ออักเสบรูมาตอยด๑ โรคมะเร็ง ภาวะ

ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ๎วน และความผิดปกติทางเมแทบอ
ลิซึมที่มีแตํกําเนิด วิธีการวัดจลนศาสตร๑ของเอนไซม๑ การ
สกัดและแยกสารด๎วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
365321 ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Physiological Biochemistry
เกลือแรํ สมดุลน้ําและอิเล็กโทรไลต๑ เมแทบอ
ลิซึมของสารชีวโมเลกุลในระบบตํางๆ ของรํางกาย ระบบ
ประสาท ระบบตํ อ มไร๎ ทํ อ ระบบกระแสโลหิ ต ระบบ
ทางเดิ น อาหาร ระบบภู มิ คุ๎ ม กั น ระบบหั ว ใจและหลอด
เลือด ชีวเคมีของกล๎ามเนื้อ ตับ ไต และเนื้อเยื่อเกี่ยวพั น
การตรวจวิ เ คราะห๑ ท างชี ว เคมี ใ นเลื อ ดและปั ส สาวะ
เอนไซม๑ เพื่อ การวินิ จฉัย การตรวจฤทธิ์ ต๎า นอนุ มูลอิ สระ
องค๑ ป ระกอบทางโภชนาการในอาหาร การวิ เ คราะห๑
ปริ ม าณโลหะหนั ก ด๎ ว ยเทคนิ ค อะตอมมิ ก แอปซอร๑ บ ชั น
หลักการใช๎สารรังสีไอโซโทปและความปลอดภัย
365341 ชีวเคมีเทคโนโลยี
3(2-3-6)
Biochemical Technology
การประยุ ก ต๑ ชีว เคมี ท างเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
บทบาทของจุลิ น ทรี ย๑ ในการเพิ่ ม ปริ ม าณสารอาหาร พรี
ไบโอติกส๑ โพรไบโอติกส๑ ซินไบโอติกส๑ ผลิตภัณฑ๑จากการ
ประยุกต๑ใช๎จุลินทรีย๑ ยาปฏิชีวนะ วิตามิน แอลกอฮอล๑ โอลิ
โกแซ็ ก คาร๑ ไ รด๑ แ ละพอลี แ ซคคาไรด๑ การประยุ ก ต๑ ใ ช๎
เอนไซม๑ในอุตสาหกรรม
365331 พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิดมะเร็ง
3(2-3-6)
Biochemical Toxicology and
Carcinogenesis
ลักษณะและคุณสมบัติของสารซีโนไบโอติ ก
กลไกกําจัดพิษของสารซีโนไบโอติก กลไกระดับโมเลกุ ล
ของการออกฤทธิ์ ข องสารพิ ษ ได๎ แ กํ ฤทธิ์ กํ อ กลายพั น ธุ๑
ฤทธิ์กํอมะเร็ง ฤทธิ์การกํอวิรูป และฤทธิ์ตํอระบบตํางๆ ใน
รํางกาย ลัก ษณะของมะเร็ง กลไกการเกิดมะเร็ ง ยี นกั บ
มะเร็ง การปูองกันและการรักษา อาหารกับโรคมะเร็ง
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365332

ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Biochemistry
องค๑ป ระกอบและคุ ณสมบัติข องธาตุอ าหาร
หลักและธาตุอาหารรอง ความต๎องการพลังงานและธาตุ
อาหารของรํางกาย ความสัมพันธ๑ระหวํางโภชนาการกับเม
แทบอลิซึมในสภาวะปกติและผิดปกติ การประยุกต๑ในด๎าน
การพั ฒ นาสุ ข ภาพและการแก๎ ปั ญ หาทุ พ โภชนาการใน
ชุ ม ชน กลไกของพยาธิ ส ภาพที่ เ กิ ด จากการได๎ รั บ ธาตุ
อาหารในสัดสํวนที่ผดิ ปกติและสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร
365361 ชีวเคมีพันธุศาสตร์
3(2-3-6)
Biochemical Genetics
โครงสร๎า ง หน๎าที่แ ละองค๑ป ระกอบของสาร
พัน ธุ กรรม ยี น และจี โนม กลไกการจํ า ลองดี เอ็ น เอ การ
ถอดรหัส การแปลรหัส การควบการแสดงออกของยีนใน
โปรคาริโอตและยูคาริโอต การกลายพันธุ๑และการพ๎องรูป
ของดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยี ดีเอ็นเอและโปรตีน
รีคอมบิแนนท๑ โคลนนิ่ง การฝึกปฏิบัติในการสกัดดีเอนเอ
และพลาสมิด ปฏิกิริยาลูกโซํพอลิเมอเรส การตัดดีเอ็นเอ
ด๎วยเอนไซม๑ตัดจําเพาะ การเชื่อ มตํอดีเอ็นเอ ทรานสฟอร๑
เมชัน ทรานสเฟคชัน คอนจูเกชัน การคัดเลือกโคลนและ
การตรวจสอบการแสดงออก การทํ า โปรตี น ให๎ บ ริ สุ ท ธิ์
และชีวสารสนเทศ
365362 เทคนิคทางเซลล์และชีววิทยาโมเลกุล
3(2-3-6)
Techniques in Cell and Molecular
Biology
การเพาะเลี้ยงเซลล๑ การแยกเซลล๑ โฟลไซโท
เมทรี การตรวจสอบทางชีวภาพของเซลล๑ การเจริญและ
การตายของเซลล๑ การสกัด การเตรีย มบริสุ ทธิ์และการ
วิเคราะห๑ดีเอ็นเอ อาร๑เอ็นเอ และโปรตีน อิเลคโตรโฟรีซิส
การหาลํ าดั บ เบสของดี เ อ็ น เอ เทคนิ คไฮบริ ไ ดเซชั น และ
อีไลซา
365391 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑

การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านชีวเคมี
365432 หัวข๎อพิเศษ
3(2-3-6)
Special Topics
การกํ า หนด ประเด็ น หั ว ข๎ อ ที่ ส นใจหรื อ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับชีวเคมี การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล
การวิเคราะห๑ การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบข๎อ
ซักถามและกระบวนการจดทรัพย๑สินทางปัญญา
365433 ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 3(2-3-6)
Biochemistry of Natural Products
โครงสร๎างโมเลกุลและคุณสมบัติของสารออก
ฤทธิ์ท่ีพบในผลิตภัณฑ๑ธรรมชาติ บทบาทในวิถีเมแทบอลิ
ซึม กลไกการออกฤทธิ์ในเชิงชีวเคมี คุณสมบัติท่ีมีผลในเชิง
ปูองกัน หรือ รัก ษาความผิ ดปกติข องโรค การเตรี ยมสาร
การแยกสาร การหาชนิด และการวิ เคราะห๑ส ารชีว ภาพ
โดยใช๎ เ ทคนิ ค ทางชี ว เคมี การประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ๑
ธรรมชาติ ใ นท๎ อ งถิ่ น มากั บ การแก๎ ไ ขและปู อ งกั น ความ
ผิดปกติทางชีวเคมี
365434 ชีวเคมีของเวชสาอาง
3(2-3-6)
Biochemistry of Cosmeceuticals
ลักษณะ สมบัติของเวชสําอาง การนํายาและ
เครื่ อ งสํ า อางเข๎ า สูํ เ ซลล๑ เ ปู า หมาย กลไกการออกฤทธิ์
ระดั บ เซลล๑ แ ละโมเลกุ ล ของยาและสารออกฤทธิ์ การ
ตอบสนองของรํ า งกายตํ อ การใช๎ ย าและเครื่ อ งสํ า อาง
กลไกของปฏิ กิ ริ ย า ประโยชน๑ แ ละโทษของยาแล ะ
เครื่ อ งสํ า อางที่ ผ ลิ ต จากสารเคมี สารธรรมชาติ และ
สารอาหารเพื่อ เสริม สุขภาพและความงาม อาหารเสริ ม
สุ ข ภ า พ ส ป า แล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี กา ร พั ฒ น า ย า แ ล ะ
เครื่องสําอาง
365435 ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน 3(2-3-6)
Biochemistry in Oxidative Stress
โครงสร๎ าง สมบัติ ของสารอนุมู ล อิส ระ การ
สร๎างสารอนุมูลอิสระ สารออกซิเจน และสารไนโตรเจนที่
ไวตํ อ การทํ า ปฏิ กิ ริ ย า การวั ด ปริ ม าณภาวะเครี ย ดทาง
ออกซิเดชัน บทบาทของภาวะเครียดทางออกซิเดชันในโรค
ตํางๆ เชํน โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน
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ความเสื่อมและชราของเซลล๑ ชนิด โครงสร๎าง สมบัติและ
การทํางานของสารต๎านอนุ มูลอิ สระ แหลํง ของสารต๎า น
อนุมูลอิสระจากอาหารและสารธรรมชาติ
365436 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ
3(2-3-6)
Techniques in Cell and Tissue Culture
วิธี ก าร เทคนิ ค การเพาะเลี้ ย งเซลล๑ ป ฐมภู มิ
เซลล๑ทุติยภูมิ เซลล๑ท่ีมีการเพิ่มจํานวนได๎ไมํสิ้นสุด เซลล๑
ชนิดที่เกาะพื้นผิวและชนิดลอย การเพาะเลี้ยงเนื้อและการ
ประยุกต๑ใช๎ทางด๎านการแพทย๑
365492 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎ น คว๎ า ข๎ อ มู ล การรวบรวมข๎ อ มู ล การ
วิจัย การวิเ คราะห๑ การเขีย นรายงาน การนํ าเสนอ และ
การอภิปราย ในหัวข๎อทางด๎านชีวเคมี
365493 การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ การเรี ย น รู๎ การเพิ่ ม พู น
ประสบการณ๑ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ชี ว เคมี ใ น
สถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
365494 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับชีวเคมี ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
366213 พยาธิวิทยา
3(2-3-6)
Pathology
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล๑ และเนื้อเยื่อ
รวมทั้ง อวัยวะตํางๆ ภายหลังได๎รับอั นตรายและเกิดโรค
โดยทั่วไป ตลอดจนผลการเปลี่ยนแปลงหรือพยาธิสภาพที่
มีตํอการทํางานของอวัยวะนั้น ๆ อันเป็นการแสดงอาการ
ของโรคระบบตําง ๆ
366300 พยาธิวิทยาพื้นฐาน
3(3-2-7)
Basic Pathology
การสั ง เกตด๎ ว ยตาเปลํ า และภายใต๎ ก ล๎ อ ง
จุล ทรรศน๑ สาเหตุแ ละกลไกการเกิ ดพยาธิส ภาพ พยาธิ

สรีรวิทยาที่เกิดขึ้นในเซลล๑และเนือ้ เยื่อที่ได๎รับบาดเจ็บ การ
อักเสบ กระบวนการสมานแผล โรคติดเชื้อ ความผิดปกติ
ของระบบไหลเวียน ความผิดปกติของของเหลวและอิเล็ก
โตรไลต๑ เนื้องอก พยาธิวิทยาเชิงภูมิคุ๎มกัน โรคที่มีสาเหตุ
จากปัจจัยทางสิ่งแวดล๎อม และพยาธิสภาพจากความไมํ
สมดุลของสารอาหาร
367200 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Physiology
บทบาทหน๎ า ที่ แ ละกลไกการทํ า งานของ
รํางกายมนุษย๑ในระบบตํางๆ ได๎แกํ สรีรวิทยาเซลล๑ระบบ
ประสาท ระบบกล๎ า มเนื้ อ ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถํายปัสสาวะ
ระบบตํอมไร๎ทํอ ระบบสืบพันธุ๑ และการควบคุมอุณหภูมิ
ของรํางกาย ตลอดจนการทํางานรํวมกันของระบบเหลํานี้
ในการควบคุมและรักษาสมดุลของรํางกายให๎อยูํภาวะปกติ
367201 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ 3(2-3-6)
Basic Human Physiology
หน๎าที่ กลไกทางสรีรวิทยาของรํางกายมนุษย๑
สรีรวิทยาของเซลล๑ ระบบประสาท ระบบกล๎ามเนื้อ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบขับถํายปัสสาวะ ระบบตํอมไร๎ทํอ ระบบสืบพันธุ๑ และ
การควบคุมอุณหภูมิของรํางกาย
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Physiology
บทบาทหน๎าที่และกลไกการทํางานทั่วไปของ
รํา งกายมนุ ษย๑ ในระบบตํา งๆ ได๎ แ กํ สรี รวิ ทยาของเซลล๑
ระบบประสาท ระบบกล๎ า มเนื้ อ ระบบหั ว ใจและหลอด
เลื อ ด ระบบหายใจ ระบบทางเดิ นอาหาร ระบบขั บถํ า ย
ปัสสาวะ ระบบตํอมไร๎ทํอ ระบบสืบพันธุ๑ และการควบคุม
อุณ หภู มิ ข องรํ า งกาย และการทํ า งานรํ ว มกั น ของระบบ
เหลํานี้ในการควบคุมและการรักษาสมดุลของรํางกายให๎
อยูํในภาวะปกติ
367204 หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Principle of Physiology
หน๎าที่และกลไกการทํางานของระบบตํางๆ
ในรํางกายมนุษย๑ ได๎แกํ สรีรวิทยาของเซลล๑ ระบบประสาท
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ระบบกล๎ามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถํายปัสสาวะ ระบบตํอมไร๎
ทํอ ระบบสืบพันธุ๑ และการควบคุมอุณหภูมิของรํางกาย
368110 อาหารและโภชนาการพื้นฐาน 3(3-0-6)
Food and Basic Nutrition
บทนําสูํอาหารและโภชนาการ อาหารหลัก 5
หมูํ สารอาหาร สารเติ ม แตํ ง อาหาร การกํ า หนดฉลาก
อาหาร การใช๎พลังงานและสมดุลพลังงานในรํางกาย ภาวะ
ทางโภชนาการ ปัญหาทางโภชนาการที่เกิดจากการบริโภค
อาหาร ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร อาหารเชิงพันธภาพ และ
โภชนบําบัดเบื้องต๎น
368200 โภชนบาบัด
3(3-0-6)
Nutrition therapy
รายวิชาบังคับกํอน ชีวเคมีพื้นฐาน
แนวคิ ด ของโภชนาการ ความสํ า คั ญ ของ
โภชนาการตํ อ การดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย๑ ค วามต๎ อ งการ
สารอาหารและโภชนาการในแตํละวัย การประเมินภาวะ
ทางโภชนาการเบื้องต๎นอาหารทางการแพทย๑ และหลักการ
ของโภชนบําบัด
368211 เคมีอาหาร
3(2-3-6)
Food Chemistry
นิ ย ามแล ะความสํ า คั ญ ของเคมี อ าหาร
สารประกอบทางเคมีในอาหาร สารอาหารและสารที่ไมํใชํ
สารอาหาร คุณสมบัติด๎านกายภาพและเคมี ปฏิกิริยาเคมี
ในอาหาร สารเติมแตํงอาหาร สารกันเสีย สารกันหืน วัตถุ
ปรุงแตํงกลิ่นและรส การเปลี่ยนแปลงสํ วนประกอบทาง
เคมี ใ นกระบวนการตํ า งๆ หลั ก การและเทคนิ ค การ
วิเคราะห๑อาหารทางเคมี
368212 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3(2-3-6)
Food Science and Technology
ทฤษฎี แ ละหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร๑ ก าร
อาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร ปัจจัยที่
มีผลตํ อคุณ ภาพของอาหาร กระบวนการแปรรูปอาหาร
ระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหาร
การเนํา เสี ย ของอาหาร ความปลอดภั ย และการประกั น

คุณภาพของอาหาร การปรับปรุงคุณภาพและคุณคําทาง
โภชนาการของผลิ ต ภั ณ ฑ๑ อ าหาร และการควบคุ ม และ
มาตรฐานอาหารเบื้องต๎น
368313 การวิเคราะห์อาหารและการประเมินภาวะ
โภชนาการ
3(2-3-6)
Food Analysis and Assessment of
Nutritional Status
การวิ เ คราะห๑ ส ารอาหารและสารที่ ไ มํ ใ ชํ
ส า ร อ า ห า ร ผ ล ข อ ง ภ า ว ะ ทุ พ โ ภ ช น า ก า ร ตํ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางรํางกาย หลักการการประเมินภาวะทาง
โภชนาการของบุคคลและชุมชน เกณฑ๑สําหรับการวินิจฉัย
ภาวะโภชนาการของบุ ค คล และวิ ธี ก ารประเมิ น ภาวะ
โภชนาการทางตรงและทางอ๎อม
368314 โภชนาการเชิงชีวเคมีของมนุษย์ 3(3-0-6)
Human Biochemical Nutrition
บทนํ า สูํ โ ภชนาการเชิ ง ชี ว เคมี ความสํ า คั ญ
ของสารอาหารตํอการดํารงชีวิตของมนุษย๑ ความต๎องการ
และการใช๎ ส ารอาหารของอวั ย วะตํ างๆ สมดุ ล พลั ง งาน
ของเหลวและ อิเล็กโตรไลต๑ในรํางกาย การเปลี่ยนแปลง
เชิงชีวเคมีของมหโภชนาหารและจุลโภชนาหาร ภาวะทุพ
โภชนาการและความผิ ด ปกติ เ ชิ ง ชี ว เคมี และผลของ
สารอาหารตํอการสํงเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคใน
เชิงชีวเคมี พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการเบื้องต๎น
368320 โภชนาการในวัฏจักรชีวิต
3(3-0-6)
Nutrition in Life Cycle
ความสําคัญของโภชนาการตํอการดํารงชีวิต
ของมนุ ษ ย๑ ความต๎ อ งการพลั ง งานและสารอาหารของ
บุคคล การจัดอาหารให๎เหมาะสมกับความต๎องการในแตํ
ละระยะของ วั ฏจักรชีวิต ประกอบด๎วย วัยทารก วัยเด็ก
วัยรุํน ภาวะตั้งครรภ๑และให๎นมบุตร และวัยชรา โภชนาการ
เพื่ อ การสํ ง เสริ ม สรรถภาพทางกายและโภชนาการการ
กีฬา และโภชนาการสําหรับนักมังสวิรัติ
368321 การให๎คาปรึกษาด๎านโภชนาการ 2(1-3-4)
Nutritional Counseling
การสัม ภาษณ๑ การเก็ บข๎ อมู ล เทคนิค และ
วิธีการให๎คําปรึกษาด๎านโภชนาการแกํบุคคลและชุมชน
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368322

การจัดการการบริการอาหาร 2(1-3-4)
Food Service Management
หลั ก การบริ ห ารจั ด การอาหาร และการ
บริ การอาหารให๎ ถูก หลัก โภชนาการในโรงพยาบาลหรื อ
สถานประกอบการ
368323 โภชนาการทางคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Nutrition
บทนําสูํโภชนาการทางคลินิก สมดุลและการ
เสี ย สมดุ ลของระบบเมแทบอลิซึ ม ตัว บํ งชี้ ท างชี ว เคมี ใ น
เลื อ ดและปั ส สาวะและอาการทางคลิ นิ ก การประเมิ น
สภาวะทางโภชนาการโดยวิธีทางชีวเคมีและการแปลผล
ของภาวะทุ พ โภชนาการและโรคที่ สํ า คั ญ ปฏิ สั ม พั น ธ๑
ระหวํ า งสารอาหารและยา ผลของสารอาหารและสาร
ผลิตภัณฑ๑ธรรมชาติตํอการบําบัด
368340 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและโภชนเภสัชภัณฑ์
3(2-3-6)
Natural Products and Nutraceuticals
แหลํ ง กํ า เนิ ด และการสั ง เคราะห๑ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ๑
ธรรมชาติ ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต หลั ก การแยกสารผลิ ต ภั ณ ฑ๑
ธรรมชาติ สมบัติท างกายภาพและเคมี กฎหมายอาหาร
และยา เภสั ช โภชนาการเบื้ อ งต๎ น ฤทธิ์ ท างชี ว ภาพของ
อาหารเชิงพันธภาพและโภชนเภสัชภัณฑ๑ สมุนไพรและภูมิ
ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ อ าหารเพื่ อ
สุขภาพ
368341 พยาธิวิทยาเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Pathology
บทนําสูํพยาธิวิทยาเชิงโภชนาการ การเปลี่ยน
ทางพยาธิสรีร วิทยาและชีวเคมีของรํางกายและการเกิ ด
พยาธิสภาพที่มีสาเหตุจากอาหาร สารพิษในอาหารและ
สิ่งแวดล๎อม ภาวะทุพโภชนาการ ความเครียด และการติด
เชื้ อ ผลของการใช๎ ส ารอาหารเพื่ อ ลดความเสี่ ย งและ
ปูองกันโรค
368424 โภชนาการและการกาหนดอาหาร 3(2-3-6)
Nutrition and Dietetics
บทนํ า สูํ ก ารกํ า หนดอาหาร หลั ก การการ
กําหนดอาหาร ความต๎องการสารอาหารของรํางกายใน

ภาวะปกติ แ ละขณะเกิ ด พยาธิ ส ภาพ รายการอาหาร
แลกเปลี่ยน การดัดแปลงสูตรอาหาร การกําหนดอาหาร
สําหรับการควบคุมน้ําหนักและภาวะไขมันในเลือดสูง และ
การกํ า หนดอาหารสํ า หรั บ การปู อ งกั น และบํ า บั ด โรคที่
สําคัญ
368425 โภชนบาบัดทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Nutrition Therapy
รายวิชาบังคับกํอน : 368323 โภชนาการทางคลินิก
: 368323 Clinical Nutrition
Prerequisite
บทนํ า สูํ โ ภชนบํ า บั ด ทางการแพทย๑ นิ ย าม
ลักษณะ และชนิดของอาหารทางการแพทย๑ ความสําคัญ
ของอาหารทางการแพทย๑ตํอการบําบัดและฟื้นฟูโรค สูตร
อาหารทางการแพทย๑ และหลักการของโภชนบําบั ดทาง
สายและหลอดเลือดดํา
368426 โภชนาการชุมชน
2(2-3-6)
Community Nutrition
แนวคิ ด พื้ น ฐานทางเวชศาสตร๑ ชุ ม ชนและ
ระบาดวิทยา การประเมินสถานการณ๑ทางโภชนาการใน
ชุมชนหรือกลุํมประชากร ปัจจัยทางสิ่งแวดล๎อมของการ
เกิดปัญหาทางโภชนาการและการปูองกัน การประยุกต๑ใช๎
วิธีการประเมินภาวะทางโภชนาการเพื่อวิเคราะห๑สาเหตุ
ของปัญหาโภชนาการ แนวทางสํ าหรั บการให๎คํ าแนะนํ า
ควบคุ ม ปู อ งกั น ติ ด ตาม และประเมิ น สถานการณ๑ ท าง
โภชนาการ
368430 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสื บ ค๎ น ข๎ อ มู ล การรวบรวมข๎ อ มู ล การ
วิเ คราะห๑ การเขี ยนรายงาน การนํ าเสนอ การอภิป ราย
และการตอบข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านโภชนาการหรือ
โภชนบําบัดทางการแพทย๑
368431 การศึกษาอิสระ
6 หนํวยกิต
Independent Study
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปรายในหัวข๎อ
ทางด๎านโภชนาการหรือโภชนบําบัดทางการแพทย๑
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368432

การฝึกงาน
6 หนํวยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บัติ เรีย นรู๎ เพิ่ม พูน ประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับโภชนาการหรือโภชนบําบัด
ทางการแพทย๑ในสถานประกอบการณ๑ องค๑กรภาครัฐหรือ
เอกชน
368433 สหกิจศึกษา
6 หนํวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู๎ เพิ่มพูนประสบการณ๑
และทักษะในงานที่เกี่ยวข๎องกับโภชนาการหรือโภชนบําบัด
ท า ง ก า ร แ พ ท ย๑ ใ น ฐ า น ะ พ นั ก ง า น ฝึ ก หั ด ใ น ส ถ า น
ประกอบการ องค๑กรภาครัฐหรือเอกชน
368442 พิษวิทยาเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Toxicology
บทนํ า สูํ พิ ษ วิ ท ยาเชิ ง โภชนาการ สารพิ ษ ใน
อาหารและสิ่งแวดล๎อม ผลกระทบของสารพิษตํอภาวะ
โภชนาการ การเปลี่ยนแปลงสารพิษในรํางกาย กลไกเชิง
ชีวเคมีของการเกิดพิษ ผลของสารพิษตํอกระบวนยํอย ดูด
ซึม กระจาย และเมแทบอลิซึมของสารอาหารในรํางกาย
ความเป็ น พิ ษ ของการได๎ รั บ สารอาหารในปริ ม าณไมํ
เหมาะสม หลั ก การการทดสอบความเป็ น พิ ษ ในหลอด
ทดลองและสัตว๑ทดลอง
368443 โภชนาการเชิงโมเลกุล
3(2-3-6)
Molecular Nutrition
บทนําสูํเซลล๑และองค๑ประกอบของเซลล๑ การ
ขนสํง สารอาหารผํ านเยื่ อหุ๎ม เซลล๑ การขนสํงและการใช๎
สารอาหารภายในเซลล๑ การรักษาดุลยภาพของสารอาหาร
ในเซลล๑ปกติและเซลล๑ที่แบํงตัว บทบาทของสารอาหารตํอ
การสํงสัญญาณของเซลล๑ การแสดงออกของยีน และการ
สลายโปรตีน หลักการและเทคนิคด๎านอณูชีววิทยาสําหรับ
การวิจัยด๎านโภชนาการเชิงโมเลกุล
368444 โภชนพันธุศาสตร์
3(2-3-6)
Nutrigenomics
บทนําสูํโภชนพันธุศาสตร๑ ความแปรผันทาง
พั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรม การ
ตอบสนองทางพันธุกรรม ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสารอาหาร

และยีน หลั กการและเทคนิ คทางโภชนพัน ธุศ าสตร๑ การ
ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ โ ภชนพั น ธุ ศ าสตร๑ กั บ การประเมิ น ความ
ปลอดภัยขององค๑ประกอบในอาหาร โภชนพันธุศาสตร๑
สําหรับเวชศาสตร๑เฉพาะบุคคล
381200 พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยาพื้นฐาน
2(2-0-4)
Basic Pathology and Microbiology
หลั ก การขั้ น พื้ น ฐานทางพยาธิ วิ ท ยา ที่
เกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงของเซลล๑เนื้อเยื่อหรืออวัยวะ
และการตอบสนองของรํ างกายเมื่อได๎รับภยันตรายชนิ ด
ตํางๆ เชํน จากอุบัติเหตุ เชื้อโรค ภูมิแพ๎ และสิ่งแวดล๎อม
จุลชีพชนิดตํางๆ วิธีการกํอโรค วิธีการติดตํอ พาหะแหลํง
แพรํเชือ้ การปูองกันการแพรํกระจายของโรค
381201 เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน
1(1-0-2)
Basic Laboratory Medicine
ความหมาย และความสํ า คั ญ ของงานเวช
ศาสตร๑ ชั น สู ต รสาขาตํ า งๆ โดยศึ ก ษาภาวะปกติ แ ละ
ผิดปกติทางด๎านโลหิตวิทยา สารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะ
อุจจาระ น้ําเหลืองวิทยา ปรสิตวิทยา และธนาคารเลือด
เพื่ อ ประโยชน๑ใ นการตรวจคัด กรองสุ ข ภาพทางด๎ า นเวช
ศาสตร๑ชันสูตร
381210 การประเมินกาลังกล๎ามเนื้อและชํวงการ
เคลื่อนไหวของข๎อตํอ
2(1-3-4)
Assessment of Muscle Strength and
Joint Range of Motion
หลักการในการตรวจและทดสอบกําลั งของ
กล๎ามเนือ้ แขน ขา และลําตัว การวัดมุมการเคลื่อนไหวของ
ข๎อ ตํ อ ตํ า งๆ ภายในรํ า งกาย การทดสอบความยาวของ
กล๎ามเนือ้ และการคลําเนือ้ เยื่ออํอนและปุมุ กระดูก
381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
3(2-2-5)
Biomechanics of Human Movement
หลั ก การทางชี ว กลศาสตร๑ สภาวะของ
รํา งกายในขณะอยูํ นิ่ง และเคลื่ อนไหว การวิเ คราะห๑ก าร
เคลื่อนไหว ทําทางตํางๆ ในชีวิตประจําวัน การทรงทํา การ
เดิ น และการเคลื่ อ นไหวของข๎ อ ตํ อ ทั้ ง ในภาวะปกติ แ ละ
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ผิดปกติ หลักการพืน้ ฐานทางการยศาสตร๑ในการวิเคราะห๑
และประเมิ น สถานที่ ทํ า งานและทํ า ทางของรํ า งกายที่
เหมาะสม
381212 การสร๎างเสริมสมรรถนะแบบองค์รวม
2(1-3-4)
Promotion of Holistic Performance
การเสริ ม สร๎ า งสมรรถนะทางกายแบบองค๑
รวมโดยเรี ยนรู๎ ความหมาย หลั กการ องค๑ประกอบ และ
วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย อันประกอบด๎วย การ
วัด สัด สํ วนและองค๑ป ระกอบของรํา งกาย ความแข็ งแรง
ความทนทาน และพลัง ของกล๎ามเนื้อ ความทนทานของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความอํอนตัว ความเร็ว ความ
แคลํ ว คลํ อ งวํ องไว สมดุ ล การทรงตั ว และการประสาน
สัม พัน ธ๑ รวมทั้ งการประยุ ก ต๑ใ ช๎ก ารนวดสวีดิ ช การนวด
ไทย การนวดน้ํามัน การใช๎กลิ่นบําบัด การนวดกดจุด การ
นวดสตรีมีครรภ๑ และการทําสปา
381220 การบาบัดด๎วยการออกกาลังกาย 1
2(1-3-4)
Exercise Therapy I
หลักการพืน้ ฐานในการออกกําลังกายเพื่อการ
รักษา การประยุกต๑ความรู๎ทางกายวิภาคศาสตร๑ สรีรวิทยา
การเคลื่อนไหวและการนําอุปกรณ๑ตํางๆ เพื่อใช๎ในการออก
กําลังกาย ทําเริ่มต๎น ประเภทของการออกกําลังกาย การ
ออกกํ าลัง กายแบบทําเองและผู๎อื่ นทํา ให๎ การออกกําลั ง
กายเพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ ง แรง การออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ เพิ่ ม
ความทนทาน การออกกําลังกายเพื่อการผํอนคลาย การ
ออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุํน การให๎คําแนะนําใน
การออกกําลังกายและการออกกําลังกายแบบกลุํม
381230 การบาบัดด๎วยความร๎อนและความเย็น
2(1-3-4)
Thermotherapy
การรั ก ษาด๎ ว ยคลื่ น อั ล ตร๎ า ซาวด๑ คลื่ น สั้ น
คลื่นไมโคร แสงเลเซอร๑ รังสีอิ นฟราเร็ด รังสีอัล ตร๎าไวโอ
เล็ต คลื่นแมํเหล็ก การรักษาด๎วยความร๎อนความเย็น และ
เครื่องมือไฟฟูาทางกายภาพบําบัดอื่นๆ การเลือกวิธีการ
รั ก ษาและเครื่ อ งมื อ ให๎ เ หมาะสมกั บ สภาพผู๎ ปุ ว ย การ

บํ า รุ ง รั ก ษา และการตรวจสอบแก๎ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต๎ น
เกี่ยวกับเครื่องมือ
381301 สรีรวิทยาการออกกาลังกายสาหรับ
กายภาพบาบัด
2(2-0-4)
Exercise Physiology for Physical Therapy
การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยา
ของระบบตํางๆ ได๎แกํ ระบบกระดูกและกล๎ามเนื้อ ระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบตํอมไร๎
ทํอ ระบบภูมิคุ๎มกันและระบบอื่นๆ ในรํางกายมนุษย๑ท่ีมีตํอ
การออกกํ า ลัง กาย สารอาหาร การสร๎า งพลั ง งาน และ
หลักการฝึกตํางๆ ที่เหมาะสมสําหรับกายภาพบําบัด
381313 การเคลื่อนย๎ายและกายอุปกรณ์ 2(1-2-3)
Transferring and Prostheses
หลักการพื้นฐานและเทคนิคการเคลื่อนย๎า ย
ผู๎ปุวย การวัด การเลื อกใช๎ และวิธี การใช๎ เครื่องชํวยเดิ น
และรถเข็นนั่ง ชนิดและประเภทของแขนขาเทียม และกาย
อุ ป กรณ๑ การใสํ แ ละการประเมิ น สภาพผู๎ ปุ ว ยที่ ต๎ อ งใสํ
อุปกรณ๑ เทียมหรืออุ ปกรณ๑ เสริม การพันผ๎า ยืด การปฐม
พยาบาลเบื้องต๎น และเทคนิคการปลอดเชือ้
381321 การบาบัดด๎วยการออกกาลังกาย 2
2(1-3-4)
Exercise Therapy II
การออกกําลังกายเพื่อการรั กษาในกลุํมผู๎ท่ีมี
ปัญหาทางระบบกระดูกและกล๎ามเนื้อในภาวะอาการปวด
กระดู ก หั ก หรื อ ข๎ อ เคลื่ อ น การปรั บ ปรุ ง แก๎ ไ ขทํ า ทางที่
ผิดปกติ พื้นฐานการกระตุ๎นการทํางานและการประสาน
สัมพัน ธ๑ของระบบประสาทและกล๎ ามเนื้ อ เทคนิคเฉพาะ
และการประยุกต๑ใช๎ ธาราบําบัด
381331 การรักษาด๎วยไฟฟูา
2(1-2-3)
Electrotherapy
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟู า ที่ ใ ช๎ ใ น ท า ง
กายภาพบําบัด การวินิจฉัยด๎วยวิธีทางไฟฟูาของกล๎ามเนื้อ
และเส๎นประสาท การปูอนกลับทางชีวภาพ หลักการรักษา
ด๎ว ยกระแสไฟฟู า ความถี่ต่ํ า และความถี่ ป านกลาง เชํ น
การชะลอการฝุอลีบของกล๎ามเนื้อ การลดปวด และการ
เพิ่มความแข็งแรงกล๎ามเนื้อ ผลทางสรีรวิทยา ข๎อบํงชี้ ข๎อ
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ห๎ามและข๎อควรระวังในการใช๎ไฟฟูาเพื่อรักษากระบวนการ
ใช๎เหตุผลทางคลินิกในการใช๎กระแสไฟฟูาเพื่อรักษา การ
เลื อ กใช๎ เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสม และการตรวจสอบแก๎ ไ ข
ปัญหาเบื้องต๎นของเครื่องมือ
381340 การบาบัดด๎วยการจัด ดัด ดึง 2(1-3-4)
Manipulative Therapy
หลั ก การและการแปลผลในการซั ก ประวั ติ
และการตรวจรํางกายด๎วยวิธีการกด ขยับ ดัด และดึงข๎อ
ตํอในผู๎ปุวยระบบกระดูกและกล๎ามเนื้อ ความหมายของ
หลั ก การและสั ญ ลั ก ษณ๑ ระดั บ การเคลื่ อ นไหวความ
เจ็บปวดที่มาจากบริเวณอื่น ผลการรักษา ข๎อบํงชี้ ข๎อห๎าม
และข๎ อ ควรระวั ง การเคลื่ อ นไหวระบบประสาท การ
ประยุกต๑ และเลือกใช๎เทคนิคการรักษาที่เหมาะสมในผู๎ปุวย
ที่มีปัญหาการเจ็บปวด และจํากัดการเคลื่อนไหวของข๎อตํอ
แขน ขา และกระดูกสันหลัง
381341 กายภาพบาบัดในระบบโครงรํางและ
กล๎ามเนื้อ 1
3(2-2-5)
Musculoskeletal Physical Therapy I
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง
การดํ า เนิ น โรค หลั ก การประเมิ น และการรั ก ษาทาง
กายภาพบําบัดและออร๑โธปิดิกส๑ในผู๎ปุวยที่มีความผิดปกติ
ของกระดูกสันหลัง แขนและขาความผิดปกติของกล๎ามเนื้อ
ความผิ ด ปกติ ข องข๎ อ จากโรคทางรู ม าโตโลยี และภาวะ
กระดูกพรุน การแปลผลทางรังสีวินิจฉัยและการใช๎ยาใน
ผู๎ ปุ ว ยที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องระบบกระดู ก และกล๎ า มเนื้ อ
กระบวนการใช๎ เ หตุ ผ ลทางคลิ นิ ก เพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย การ
วิ เ คราะห๑ ปั ญ หา การตั้ ง เปู า หมายในการรั ก ษา การ
วางแผนการรั ก ษาโดยวิ ธี ก ารทางกายภาพบํ า บั ด การ
พยากรณ๑ โรค และการปูองกันภาวะแทรกซ๎อนของโรคที่
เกี่ยวกับกระดูกและกล๎ามเนือ้
381342 กายภาพบาบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy I
สาเหตุ พยาธิ ส ภาพ อาการ อาการแสดง
การดําเนินโรค ภาวะแทรกซ๎อน การปูองกัน การพยากรณ๑
โรค การตรวจประเมิ น และการรั ก ษาทางการแพทย๑ ใ น
ผูป๎ วุ ยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทสํวนกลาง ผู๎ปุวย

ที่ มี พ ยาธิ ส ภาพที่ ห ลอดเลื อ ดสมองและการบาดเจ็ บ ที่
สมอง การฟื้นตัวของระบบประสาท การควบคุมและการ
เรี ย นรู๎ ก ารเคลื่ อ นไหว รู ป แบบการเคลื่ อ นไหวปกติ
กระบวนการใช๎เหตุผลทางคลินิกในการตรวจประเมินทาง
กายภาพบําบัด การวิเคราะห๑ปัญหา และการวางแผนการ
รั ก ษา วิ ธี ก ารรั ก ษาฟื้ น ฟู ท างกายภาพบํ า บั ด เชํ น การ
กระตุ๎นประสาทรับความรู๎สึก การเรียนรู๎การเคลื่อนไหวที่
ปกติ และการเคลื่อนไหวลําตัวแบบจําเพาะสํวน เป็นต๎น
381343 กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต 1
3(2-2-5)
Cardiopulmonary Physical Therapy I
การตรวจรํางกายทางกายภาพบําบัดและการ
แปลผลทางห๎องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย คลื่นไฟฟูาหัวใจ
การทดสอบสมรรถภาพปอด เทคนิ ค การรั ก ษาทาง
กายภาพบําบัด การรายงานผลการตรวจรํางกายและการ
รั ก ษา เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ๑ ท่ี เ กี่ ย วข๎ อ งในผู๎ ปุ ว ยระบบ
หายใจและไหลเวียนโลหิต
381344 กายภาพบาบัดในเด็ก 1
2(1-3-4)
Pediatric Physical Therapy I
บทบาทและหน๎ าที่ ของนัก กายภาพบํ าบั ดใน
ที ม พั ฒ นาการเด็ ก ความหมายของพั ฒ นาการเด็ ก
พัฒนาการและการเจริญเติบโตกํอน ขณะ และหลังคลอด
โดยเฉพาะพัฒนาการด๎ านการเคลื่อนไหว ประสาทสัมผัส
และพัฒนาการของรีเฟล็กซ๑ พัฒนาการรวมทุกๆ ด๎านใน
เด็ ก วัย ตํ างๆ จิต วิ ทยาพัฒ นาการขั้น พื้ นฐานสํา หรับ เด็ ก
ปกติและเด็กพัฒนาการลําช๎า การกระตุ๎นพัฒนาการด๎วย
เทคนิ ค การเลํ น ที่ เ หมาะสมตามวั ย เทคนิ ค การจั บ การ
กระตุ๎นทําทางที่เหมาะสม ซึ่งมีผลตํอพัฒ นาการด๎านการ
เคลื่อนไหวที่ลําช๎า หลักการรักษาทางการแพทย๑ การตรวจ
คั ด กรองความเสี่ ย งตํ อ พั ฒ นาการลํ า ช๎ า ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
กายภาพบํ า บั ด เด็ ก หลั ก การตรวจประเมิ น การใช๎
แบบทดสอบเพื่อ ประเมิน พัฒนาการด๎านการเคลื่อ นไหว
การใช๎ยาในผู๎ปุวยเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท
ระบบกระดูกและกล๎ามเนื้อที่สํงผลตํอพัฒนาการ การใช๎
เหตุผลทางคลินิกวิเคราะห๑ความผิดปกติ หลักการรักษา
การตั้ ง เปู า หมาย และการวางแผนการรั ก ษาทาง
กายภาพบําบัดในเด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติ
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381345

กายภาพบาบัดในระบบโครงรํางและ
กล๎ามเนื้อ 2
3(2-2-5)
Musculoskeletal Physical Therapy II
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ และอาการแสดง
การตรวจประเมิ นและการรั กษาทางการแพทย๑แ ละทาง
กายภาพบําบัดในผูป๎ วุ ยกระดูกหัก เอ็นขาด ข๎อเคลื่อน และ
การตั ด แขน ขา รวมถึ ง กายภาพบํ า บั ด ในผู๎ ปุ ว ยผํ า ตั ด
กระดู ก สั น หลั ง เปลี่ ย นข๎ อ เขํ า และข๎ อ ตะโพกเที ย ม
ภาวะแทรกซ๎ อ น ข๎ อ ห๎ า มและข๎ อ ควรระวั ง ในการรั ก ษา
วิ ธี ก ารพั น ผ๎ า ยื ด เพื่ อ การบํ า บั ด รั ก ษา การแปลผลรั ง สี
วินิจฉัยในผูป๎ วุ ยกระดูกหัก ข๎อเคลื่อน และเปลี่ยนข๎อเทียม
381346 กายภาพบาบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy II
สาเหตุ พยาธิ ส ภาพ อาการ อาการแสดง
การดําเนินโรค ภาวะแทรกซ๎อน การปูองกัน การพยากรณ๑
โรค การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย๑ การ
อํานและแปลผลภาพถํายรังสีทางรังสีวิทยา ชนิดและฤทธิ์
ของยาที่เกี่ยวข๎องกับกายภาพบําบัดทางทางระบบประสาท
กระบวนการใช๎เหตุผลทางคลินิกในการตรวจประเมินทาง
กายภาพบํ า บั ด การวิ เ คราะห๑ ปั ญ หา การวางแผนการ
รักษา และเทคนิคการรักษาทางกายภาพบําบัดในผู๎ปุวยที่มี
พยาธิ ส ภาพที่ ซี รี เ บลลั ม เบเซลแกงเกลี ย ไขสั น หลั ง
เส๎นประสาทสํวนปลาย รอยตํอระหวํางเส๎นประสาทและ
กล๎ามเนื้อ หลักการรักษาทางอรรถบําบัด กิจกรรมบําบัด
และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎พิการโดยชุมชน
381347 กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต 2
3(2-2-5)
Cardiopulmonary Physical Therapy II
พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง การ
วิ นิ จ ฉั ย โรค การรั ก ษาทางการแพทย๑ แ ละเภสั ช วิ ท ยา
พื้นฐานของโรคระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิ ต
รวมทั้ ง การตรวจประเมิ น การวิ เ คราะห๑ ปั ญ หา วาง
แ ผ น ก า ร รั ก ษ า วิ ธี ก า ร รั ก ษ า แ ล ะ ก า ร ฟื้ น ฟู ท า ง
กายภาพบําบัดในผู๎ปุวยทางอายุรกรรม ศัลยกรรม ผู๎ปุวย
ในหออภิบาล การดูแลผู๎ปุวยกํอนและหลังผําตัด และการ
ชํวยฟื้นคืนชีพ

381348

กายภาพบาบัดในเด็ก 2
2(1-2-3)
Pediatric Physical Therapy II
ภาวะที่เ กิดขึ้นกํอ น ระหวํ าง และหลังคลอด
ซึ่งมีผลตํอพัฒนาการด๎านการเคลื่อนไหวที่ลําช๎า หลักการ
รักษาทางการแพทย๑ เทคนิคการกระตุ๎นพัฒนาการระยะ
แรกเริ่ ม และสํ ง เสริ ม พั ฒ นาการแบบองค๑ ร วม ภายใต๎
แนวคิ ด ของการทํ า งานเป็ น ที ม สหสาขา ปั ญ หาการ
เคลื่อนไหวที่สัมพันธ๑กับความผิ ดปกติทางระบบประสาท
หลั ก การรั ก ษาแบบตํ า งๆ รวมทั้ ง เครื่ อ งชํ ว ย อุ ป กรณ๑ ท่ี
เกี่ยวข๎องกับการเพิ่มพูนพัฒนาการการเคลื่อนไหว รวมทั้ง
การรักษาทางกิจกรรมบําบัด อรรถบําบัดในเด็ก
381350 การปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด 2(0-4-2)
Practice in Physical Therapy
การฝึกปฏิ บัติทางกายภาพบําบั ดขั้นพื้นฐาน
เ กี่ ย ว กั บ บ ท บ า ท แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง นั ก
กายภาพบํ า บั ด กระบวนการและเทคนิ ค วิ ธี ก ารทาง
กายภาพบําบัดพื้นฐานการเขียนรายงาน และการเข๎าหา
ผู๎ ปุ ว ยอยํ า งเหมาะสม รวมทั้ ง สั ง เกตการจั ด การทาง
กายภาพบําบัด การทํางานรํวมกับบุคลากรทางการแพทย๑
อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง และการสร๎างความสัมพันธ๑ท่ีดีตํอผู๎ปุวย
และญาติผู๎ปุวย
381351 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1 5 หนํวยกิต
(ไมํน๎อยกวํา 360 ชั่วโมง)
Clinical Practice I
การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง โดยเน๎นกระบวนการพื้นฐานทางกายภาพบําบัด
อั น ประกอบด๎ ว ย การซั ก ประวั ติ รวบรวมข๎ อ มู ล ตรวจ
รํ า งกาย การประเมิ น ผลการตรวจ การวิ นิ จ ฉั ย การ
วิเคราะห๑ปัญหา วางแผนการรักษา ให๎การรักษาฟื้นฟู และ
ประเมินผลการรักษา การเขียนรายงานผู๎ปุวย รวมถึงการ
สํงเสริมสุขภาพและการปูองกันภาวะผิดปกติของประชาชน
เพื่อให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีด๎วยจิตบริการ
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กายภาพบาบัดในชุมชน 1
2(1-2-3)
Physical Therapy in Community I
นโยบายและแนวคิด ที่เ กี่ย วข๎อ งกั บการดูแ ล
สุ ข ภาพชุ ม ชนและระบบบริ ก ารปฐมภู มิ แนวคิ ด ในการ
วิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชน และหลั ก การให๎ ค วามรู๎ ชุ ม ชนแนวคิ ด
วิ เ คราะห๑ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และเศรษฐศาสตร๑ สุ ข ภาพ
ระบาดวิ ทยาพื้ นฐาน การประเมิ น สุข ภาวะ ปัญ หา และ
ความต๎องการของชุมชนด๎วยวิธีการสํารวจและวิ เคราะห๑
ปัญ หา แนวคิด และทฤษฎีท่ี เ กี่ย วข๎อ งกั บ กายภาพบํา บั ด
ชุมชน บทบาทของงานกายภาพบําบัดในชุมชนและบทบาท
ของที ม สหวิ ช าชี พ ศึ ก ษาวิ ถี ชุ ม ชน และประยุ ก ต๑ ใ ช๎
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ๑ ใ นชุ ม ชนเพื่ อ การรั ก ษาและฟื้ น ฟู ท าง
กายภาพบําบัด
381452 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2 6 หนํวยกิต
(ไมํน๎อยกวํา 648 ชั่วโมง)
Clinical Practice II
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นโรงพยาบาลหรื อ หนํ ว ยงานที่
เกี่ ย วข๎ อ ง โดยเน๎ น การตรวจประเมิ น การวิ นิ จ ฉั ย การ
วิเคราะห๑ปัญหา การวางแผนและให๎การรักษา การฟื้นฟู
การสํงเสริมสุขภาพ การปูองกันภาวะผิดปกติ การติดตาม
ผลการรัก ษาและการปรับ เปลี่ ยนโปรแกรมการรั กษาใน
ผู๎ ปุ ว ยที่ มี ปั ญ หาซั บ ซ๎ อ นอยํ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพด๎ ว ย
กระบวนการคิ ด และตั ด สิน ใจทางคลินิ ก และศึ กษาการ
บริหารงานทางกายภาพบําบัด
381460 ภาคนิพนธ์
2(1-3-4)
Term Paper
หลักการวิจัยพืน้ ฐาน ขัน้ ตอนการทําวิจัย การ
เขี ยนโครงรํ าง ฝึ ก ทํา งานวิ จั ย รายงานผล และนํา เสนอ
ผลงานวิจัย
381461 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
กรณี ศึ ก ษา บทความหรื อ งาน วิ จั ย ทาง
กายภาพบําบัดที่ทันสมัยและนําสนใจเพื่อเสริมสร๎างทักษะ
ในการนําเสนอกรณีศึกษา การอํานบทความวิชาการ และ
ฝึกใช๎หลักฐานทางการวิจัย มาประกอบและสร๎างเหตุผลใน

การเลื อ กการรั ก ษาได๎ อ ยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นา
ทักษะการฟังผลงานทางด๎านวิชาการ
381471 กายภาพบาบัดในชุมชน 2
1(0-3-2)
Physical Therapy in Community II
การปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัดภาคสนาม
เพื่อสํารวจ วิเคราะห๑ วินิจฉัย และจัดลําดับความสําคัญ
ของปั ญ หาสุ ข ภาพในชุ ม ชน ประยุ ก ต๑ แ ละปฏิ บั ติ ง าน
กายภาพบํ า บั ด เพื่ อ สํ ง เสริ ม ปู อ งกั น รั ก ษาและฟื้ น ฟู
สุขภาพของประชาชนในชุมชนตํางๆ การจัดทํา โครงการ
เพื่ อ แก๎ ปั ญ หาและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ตอบสนอง
ความต๎องการของชุมชน
381472 กายภาพบาบัดชุมชนประยุกต์ 3(2-2-5)
Appiled Community Physical Therapy
ประชาสั ง คม และองค๑ ป ระกอบของประชา
สังคม ชุมชนศึกษา แนวคิด และกระบวนการชุมชนยั่งยืน
การวิ เ คราะห๑ และทํ า งานแบบมี สํ ว นรํ ว มกั บ ชุ ม ชน การ
สํ ง เสริ ม ความรํ ว มมื อ และการพั ฒ นาเครื อ ขํ า ยความ
รํว มมื อ บทบาทวิ ทยากรกระบวนการ แนวคิด และการ
ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ค วามรู๎ ท างกายภาพบํ า บั ด ในการวิ เ คราะห๑
ปั ญ หา และความต๎ อ งการของชุ ม ชน หลั ก การวางแผน
การดํ า เนิ น งาน การติ ด ตาม และประเมิ น ผลโครงการ
สุขภาพที่มีชุมชนเป็นสํวนรํวม
381480 กายภาพบาบัดในการกีฬา
2(1-2-3)
Physical Therapy in Sports
บทบาทของนัก กายภาพบํ าบั ดทางการกี ฬ า
ความรู๎ พื้นฐานเกี่ย วกับชี วกลศาสตร๑ท างการกีฬา กลไก
การบาดเจ็บและการปูองกันการบาดเจ็บจากการเลํนกีฬา
การตรวจประเมินรํา งกายทางกายภาพบํ าบัดในนักกีฬ า
เทคนิค การรั กษาทั้ งในข๎ างสนามและในคลิ นิก การฟื้น ฟู
สมรรถภาพในนักกีฬา ตลอดจนการกีฬาสําหรับคนพิการ
381481 กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4)
Physical Therapy in Special Conditions
การดูแลทางกายภาพบําบัดในผู๎ สูงอายุและ
สตรีใ นแตํ ละชํว งวั ย ผู๎ ปุว ยระบบภูมิ คุ๎ มกั น ผู๎ปุ ว ยโรคไต
ผูป๎ วุ ยเบาหวาน ผูป๎ วุ ยความดันโลหิตสูง ผู๎ปุวยที่ถูกไฟไหม๎
น้ําร๎อนลวก ผู๎ปุวยมะเร็งเต๎านม และในภาวะอื่นๆ สาเหตุ
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พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง และภาวะแทรกซ๎อน
ตํางๆ ที่ตามมา
381482 การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2(2-0-4)
Administration and Professional Ethics
หลักการ ทฤษฎีของการบริหารงานเบื้องต๎น
การจัดตั้งและบริหารหนํวยงานกายภาพบําบัดในองค๑กร
ตํางๆ ของระบบสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
การบริ ห ารจั ด การคลิ นิ ก กายภาพบํ า บั ด หรื อ การเป็ น
ผูป๎ ระกอบการ การพัฒนาคุณภาพงาน รวมถึงการจัดการ
ความรู๎ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทวิชาชีพ ขอบเขตการ
ทํ า งาน การสร๎ า งสั ม พั น ธภาพ การสื่ อ สาร และการ
ประสานงานระหวํางบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง พระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิ ล ปะ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง มาตรฐานการบริการกายภาพบําบัด
คําประกาศสิทธิของผู๎ปุวย ระบบสุขภาพ และนโยบายการ
ประกันสุขภาพของประเทศ
381483 กายภาพบาบัดในสุขภาพสตรีและผู๎สูงอายุ
3(2-2-5)
Physical Therapy in Woman Health and
Geriatrics
สุขภาพสตรีตลอดชํวงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ระหวํ างการตั้ง ครรภ๑ กลไกการคลอด ภาวะหลัง คลอด
อาการแทรกซ๎ อ น การจั ด การและดู แ ลระหวํ า งการ
ตั้งครรภ๑ การคลอดและภาวะหลังคลอด โรคทางนรีเวชที่
เกี่ ย วข๎ อ งกั บ การรั ก ษาทางกาย ภาพบํ า บั ด การให๎
คํา แนะนํ า และการดู แ ลทางกายภาพบํ า บั ด เพื่ อ สํ ง เสริ ม
สุขภาพที่ดีในสตรีวัยตํางๆ และผูส๎ ูงอายุ
381484 สปาทางการแพทย์
3(2-2-5)
Medical Spa
ประวั ติ แ ละความเป็ น มา ประเภท และ
ประโยชน๑ของสปาตํอสุขภาพกายและจิต การจัดสถานที่
และรูปแบบการให๎บริการตํางๆ ในสปา สุคนธบําบัด หัตถ
บําบั ด วารีบํ าบั ด ดนตรี บํา บัด การทํ าสปาหน๎ า สปาตั ว
สปามื อ และเท๎ า สปาผม อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในสปา
ตัวอยํางตํารับผลิตภัณฑ๑ท่ใี ช๎ในสปา

382201

มนุษย์พันธุศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
2(2-0-4)
Basic Medical Human Genetics
ความรู๎พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางพันธุกรรม
มนุ ษ ย๑ ชนิ ด และองค๑ ป ระกอบของสารพั น ธุ ก รรมมนุ ษ ย๑
โครงสร๎ า ง หน๎ า ที่ การทํ า งานของยี น โครโมโซม การ
ควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการถํายทอดลักษณะ
ทางพั น ธุ ก รรม การแบํ ง เซลล๑ แ ละการควบคุ ม ทาง
พันธุกรรม การศึกษาพงศาวลี พันธุศาสตร๑ประชากรและ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบตํ อ ความถี่ การแสดงออกของยี น
ความสัมพันธ๑ระหวํางกรรมพันธุแ๑ ละสภาวะแวดล๎อม
382202 เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการบารุงรักษา
1(0-3-2)
Instrumentation and Maintenance
ปฏิ บั ติ ก ารแล ะความรู๎ พื้ น ฐา นเกี่ ย วกั บ
เครื่องมือวิทยาศาสตร๑ ทฤษฎีเบื้องต๎นเกี่ยวกับไฟฟูาและ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ หลั ก การทํ า งาน ชนิ ด และองค๑ ป ระกอบ
สําคัญ วิธีการใช๎งาน ข๎อควรปฏิบัติในการใช๎งาน และการ
บํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร๑ที่ใช๎ในห๎องปฏิบัติการเวช
ศาสตร๑ชันสูตร เครื่ องวัดความเข๎มแสง เครื่ องชั่ง เครื่อ ง
ล๎างอัลตราโซนิก เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องวัดความเป็นกรด
เป็นดําง และเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลด๎วยกระแสไฟฟูา
เป็นต๎น
382203 เทคนิคพื้นฐานทางอณูชวี วิทยา 2(1-3-4)
Basic Techniques in Molecular Biology
ความรู๎พื้น ฐานทางอณูชีว วิทยา เทคนิ คทาง
อณูชีววิทยาเบื้องต๎น การสกัดสารพันธุกรรมและการแยก
บริสุทธิ์ การวิเคราะห๑ด๎วยเอนไซม๑ตัดจําเพาะ เทคนิคไฮบริ
ไดเซชั่ น สํ า หรั บ กรดนิ ว คลี อิ ก การเพิ่ ม จํ า นวนสาร
พันธุกรรมในหลอดทดลอง การตรวจหาลําดับของดีเอ็นเอ
ดีเอ็นเอโคลนนิ่ง การแยกบริสุทธิ์และการวิเคราะห๑รีคอม
บิแนนท๑โปรตีน การตรวจลายพิมพ๑ดีเอ็นเอ ชีวสารสนเทศ
เทคโนโลยีไมโครอะเรย๑และการประยุกต๑ใช๎เทคนิคทางอณู
ชีววิทยาเพื่อตรวจวินิจฉัยทางห๎องปฏิบัติการ
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382211

เคมีคลินิก 1
3(2-3-6)
Clinical Chemistry I
เทคนิคพื้นฐานในการตรวจวิเคราะห๑ทางเคมี
คลินิก เครื่องแก๎ว การเตรียมสารละลายและบัฟเฟอร๑ การ
เก็ บ ตั ว อยํ า งสํ ง ตรวจ สเปกโตรโฟโตมิ เ ตอร๑ การตรวจ
วิเคราะห๑ปริมาณน้ําตาลกลูโคส โปรตีน ไขมัน การทํางาน
ของเอนไซม๑ โครมาโตกราฟี และไฟฟูาเคมี
382221 โลหิตวิทยา 1
2(1-3-4)
Hematology I
โลหิ ต วิ ท ยาเกี่ ย วกั บ การกํ า เนิ ด ลั ก ษณะ
สํวนประกอบ และหน๎าที่ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
และเกล็ดเลือด ลักษณะเฉพาะและความสําคัญของเม็ด
เลือดชนิดตํางๆ การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดขาวในภาวะ
ตํ า งๆ และอาการทางโลหิ ต วิ ท ยา ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
เทคนิคการเจาะเลือด การใช๎ส ารกันเลื อดแข็งทางโลหิ ต
วิทยา การใช๎เครื่ องมืออุป กรณ๑ทางห๎ องปฏิบัติ การโลหิ ต
วิ ท ยา การตรวจนั บ เม็ ด เลื อ ดชนิ ด ตํ า งๆ การวั ด ความ
เข๎มข๎นของเลือดและปริมาตรเม็ดเลื อดแดงอัด แนํน การ
เตรี ย มฟิ ล๑ ม เลื อ ดและการย๎ อ มสี การจํ า แนกเซลล๑ ชนิ ด
ตํา งๆ ในฟิ ล๑ ม เลื อ ดและไขกระดู ก การประเมิ น ปริ ม าณ
เกล็ดเลือดและการปรับคําเม็ดเลือดขาว
382231 จุลชีววิทยาคลินิก 1
3(2-3-6)
Clinical Microbiology I
เชือ้ แบคทีเรียกํอโรคที่สําคัญทางการแพทย๑ใน
กลุํมของเชื้อแอโรบ แอนแอโรบ แบคทีเ รียชั้นสูง ริกเก็ ต
เซี ย คลามั ย เดี ย มั ย โคแบคที เ รี ย ม และมั ย โคพลาสมา
ศึกษาลักษณะ รูปรําง การเพาะเชื้อ และ คุณสมบัติทาง
ชีวเคมี กลไกการกํอโรค พยาธิกํ าเนิดอาการทางคลินิ ก
การตรวจทางห๎องปฏิบัติการ การทดสอบความไวของเชื้อ
แบคทีเรียตํอสารต๎านจุลชีพ การปูองกันและรักษาโรคติด
เชือ้ จากเชือ้ แบคทีเรียกํอโรค
382291 พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยาพื้นฐาน
2(2-0-4)
Basic Pathology and Microbiology
หลั ก การขั้ น พื้ น ฐานทางพยาธิ วิ ท ยา ที่
เกี่ ย วข๎ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของเซลล๑ เนื้ อ เยื่ อ หรื อ

อวัยวะ และการตอบสนองของรํางกายเมื่อได๎รับภยันตราย
ชนิดตํางๆ เชํน จากอุบัติเหตุ จุลชีพกํอโรค สารกํอภูมิ แพ๎
และสิ่งแวดล๎อม วิธีการกํอโรค วิธีการติดตํอ พาหะและ
แหลํงแพรํเชือ้ การปูองกันการแพรํกระจายของโรค
382292 เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน
1(1-0-2)
Basic Laboratory Medicine
ความหมาย และความสํ า คั ญ ของงานเวช
ศาสตร๑ ชั น สู ต รสาขาตํ า งๆ โดยศึ ก ษาภาวะปกติ แ ละ
ผิดปกติทีพ่ บจากการตรวจทางด๎านโลหิตวิทยา สารชีวเคมี
ในเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ น้ําเหลือ งวิทยา ปรสิตวิทยา
และวิทยาศาสตร๑การบริการโลหิต
382293 ระบบเลือดและภูมิคุ๎มกัน
3(1-4-4)
Hematologic and Immune System
ระบบน้ําเหลือง ไขกระดูก การสร๎างและการ
ทําลายเม็ดเลือด หน๎าที่ กลไกการทํางาน และการควบคุม
การทํ า งานของระบบเลื อ ด ระบบภู มิ คุ๎ ม กั น และการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ๎มกัน พยาธิสภาพในระบบเลือด
และระบบภูมิคุ๎มกัน
382304 ระเบียบวิจัย
1(1-0-2)
Research Methodology
ความหมาย หลักเกณฑ๑และวิธีการตํางๆ ที่ใช๎
ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การใช๎สถิติ
ในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย วิธีการผลิตสื่อและการ
นําเสนอผลงานวิจัย
382312 เคมีคลินิก 2
3(2-3-6)
Clinical Chemistry II
สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ตับ ตับอํอน ไต ระบบทางเดินอาหาร และ
กระดูก ความผิดปกติในเมตาบอลิสมของวิตามิน เกลือแรํ
สมดุ ล กรด-ดํ า งและอิ เ ลคโทรไลท๑ หลั ก การทดสอบ
ความสําคัญทางคลินิก และการแปลผลการทดสอบตํางๆ
ทางห๎องปฏิบัติการ การทดสอบการทําหน๎าที่ของหัวใจ ตับ
ไต และตั บ อํ อ น การตรวจติ ด ตามสารบํ ง ชี้ ม ะเร็ ง การ
ควบคุมคุณภาพทางห๎องปฏิบัติการเคมีคลินิก
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382313

เคมีคลินิก 3
2(1-3-4)
Clinical Chemistry III
สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบตํอม
ไร๎ทํ อ หลั กการทดสอบ ความสําคั ญทางคลินิ กและการ
แปลผลการทดสอบตํางๆ ทางห๎องปฏิบัติการ ได๎แกํ การ
ทดสอบการทําหน๎าที่ของตํอมใต๎สมอง ตํอมธัยรอยด๑ ตํอม
พาราธัยรอยด๑ ตํอมหมวกไต และฮอร๑โมนที่เกี่ยวข๎องกับ
ระบบสืบพันธุ๑ หลักการทํางานและการใช๎งานเครื่องตรวจ
วิเคราะห๑ร ะบบอัต โนมั ติใ นการตรวจทางห๎อ งปฏิบัติ การ
เคมีคลินิก การประเมินความใช๎ได๎ของวิธีการทดสอบทาง
ห๎องปฏิบัติการ
382314 ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินิก
1(0-3-2)
Practice in Clinical Chemistry
การฝึกปฏิบัติงานประจําวันในห๎องปฏิบัติการ
เคมี คลิ นิ กจํ า ลอง การเก็ บสิ่ ง สํง ตรวจ การเตรีย มสิ่ง สํ ง
ตรวจ การตรวจวิเคราะห๑สิ่งสํงตรวจ การรายงานผลการ
ตรวจวิ เ คราะห๑ การควบคุ ม คุ ณ ภาพในห๎ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ระบบการบริหารงานห๎องปฏิบัติการเคมีคลินิก ปัญหาและ
แนวทางแก๎ไข การประกันคุณภาพทางห๎องปฏิบัติการและ
โรงพยาบาล การติดตํอกับผู๎ปุวยและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง
382322 โลหิตวิทยา 2
4(2-6-7)
Hematology II
พยาธิ กํ า เนิ ด และพยาธิ ส รี ร วิ ท ยาของเม็ ด
เลื อ ด แ ด ง อ าก าร ทา งค ลิ นิ ก แล ะก าร ต ร วจ ทา ง
ห๎องปฏิบัติการที่สนับสนุนการวินิจฉัย พยาธิสรีรวิทยาของ
มะเร็งตํอมน้ําเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว รวมทั้งการจัด
จํ า แนกชนิ ด มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาว กรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ
ความผิ ด ปกติ ข องเม็ ด เลื อ ดแดงและเม็ ด เลื อ ดขาว ฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก ารวิ นิ จ ฉั ย แยกชนิ ด มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาว การ
วิเคราะห๑ความผิดปกติของไขกระดูก และหลักการตรวจ
นั บ เม็ ด เลื อ ดด๎ ว ยเครื่ อ งอั ต โนมั ติ รวมถึ ง การควบคุ ม
คุณภาพทางห๎องปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก

382323

โลหิตวิทยา 3
2(1-3-4)
Hematology III
ระบบห๎ า มเลื อ ด โครงสร๎ า ง คุ ณ สมบั ติ แ ละ
หน๎าที่ของหลอดเลือด เกล็ดเลือด และปัจจัยการแข็งตัว
ของเลื อ ด กลไกการทํ า งานของระบบห๎ า มเลื อ ด ความ
ผิดปกติของระบบหลอดเลือด เกล็ดเลือดและปัจจัยการ
แข็ ง ตั ว ของเลื อ ด การตรวจเบื้ อ งต๎ น เพื่ อ ประเมิ น ความ
ผิดปกติข องระบบห๎ ามเลือ ดและการตรวจวิเ คราะห๑ การ
แข็งตัวของเลือดด๎วยวิธีพื้นฐานและเครื่องอัตโนมัติ
382324 การตรวจปัสสาวะและสารน้าในรํางกาย
2(1-3-4)
Urinalysis and Body Fluids
การตรวจปัสสาวะและสารน้ําจากชํองตํางๆ
ของรํ า งกาย เพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ นิ จ ฉั ย โรค โดยเน๎ น
รายละเอียดเกี่ยวกับการดูตะกอนปัสสาวะ เซลล๑ปกติและ
ผิดปกติที่พบได๎ในสารน้ําตํางๆ และการตรวจหาสารเคมีใน
ปัสสาวะแบบคุณภาพวิ เคราะห๑และกึ่ง ปริม าณวิ เคราะห๑
รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การ การควบคุ ม คุ ณ ภาพในการ
ตรวจปั ส สาวะและการตรวจสารน้ํ า ในรํ า งกายทาง
ห๎องปฏิบัติการ
382325 ฝึ ก ปฏิ บั ติ ท างโลหิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก และจุ ล
ทรรศนศาสตร์คลินิก
1(0-3-2)
Practice in Clinical Hematology and
Clinical Microscopy
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารโลหิ ต
วิท ยาและจุ ล ทรรศนศาสตร๑ค ลินิ ก จํา ลอง การจัด ระบบ
ห๎อ งปฏิบั ติก าร การควบคุ ม คุณ ภาพทางห๎อ งปฏิบั ติก าร
ทั ก ษะการตรวจทางโลหิ ต วิ ท ยาและจุ ล ทรรศนศาสตร๑
คลิ นิ ก การรายงานผล และการแก๎ ปั ญ หาในการตรวจ
วิเคราะห๑
382332 จุลชีววิทยาคลินิก 2
3(2-3-6)
Clinical Microbiology II
เชือ้ ราที่กํอโรคในชั้นผิวนอกสุด ชั้นผิวหนัง ชั้น
ใต๎ผิวหนัง โรคติดเชื้อราในหลายระบบ เชื้อราฉวยโอกาส
และเชื้อราปนเปื้อน ไวรัสที่กํอโรคทางการแพทย๑ ลักษณะ
รูป รํา ง การเพาะเชื้อ และกลไกการกํอ โรค พยาธิ กํา เนิ ด
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อาการทางคลินิก การตรวจทางห๎องปฏิบัติการ ยาต๎านเชื้อ
ราและไวรัส การปูองกันและรักษาโรคติดเชือ้ ราและไวรัส
382333 การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคติ ด เชื้ อ จุ ล ชี พ ทาง
ห๎องปฏิบัติการ
2(1-3-4)
Laboratory Diagnosis of Infectious Disease
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
และ เชื้อรา จากสิ่งสํงตรวจ การเก็บ และการนําสํงสิ่งสํง
ตรวจทางห๎องปฏิบัติการ การเพาะแยกเชื้อและการจํา แนก
ชนิดของเชือ้ แบคทีเรียประจําถิ่นและกํอโรคบริเวณผิวหนัง
ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียน
โลหิต สารน้ําในรํางกาย ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบ
สืบพั นธุ๑ การวิ นิจ ฉัยเชื้อ วัณ โรค วิ ธีการทดสอบความไว
ของเชือ้ แบคทีเรียตํอสารต๎านจุลชีพชนิดตํางๆ การควบคุม
คุณภาพทางห๎อ งปฏิบัติ การจุล ชีว วิท ยาคลินิ กและตรวจ
วินิจฉัยเชือ้ ด๎วยเครื่องวิเคราะห๑อัตโนมัติ
382334 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก 1(0-3-2)
Practice in Clinical Microbiology
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารจุ ล
ชี ว วิ ท ยาคลิ นิ ก จํ า ลอง ทั้ ง ในงานประจํ า และการตรวจ
เฉพาะ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ การเตรียมสีย๎อม
การเพาะเลี้ยงเชื้อจากสิ่งสํงตรวจ และการตรวจวินิจฉัย
แบคทีเรียทัง้ ชนิดแอโรบ แอนแอโรบ และเชื้อรา การย๎อมสี
ทนกรด การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียตํอสารต๎าน
จุลชีพ การควบคุมคุณภาพในห๎องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
คลินิ ก และฝึก บริ หารจัด การห๎ องปฏิบั ติก ารจุ ลชี ววิ ทยา
คลินิก
382341 ภูมิคุ๎มกันวิทยาพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Immunology
ความรู๎ พื้ น ฐานทางภู มิ คุ๎ ม กั น วิ ท ยา การ
ตอบสนองทางระบบภูมิคุ๎มกันของรํางกายมนุษย๑ภูมิคุ๎มกัน
แตํ กํ า เนิ ด และภู มิ คุ๎ ม กั น ที่ ไ ด๎ รั บ มาภายหลั ง เซลล๑ แ ละ
อวั ย วะ ที่ เกี่ ย วข๎ อ งกั บ ร ะบ บ ภู มิ คุ๎ มกั น ก ล ไก ก า ร
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการตอบสนองทางภู มิ คุ๎ ม กั น แอนติ เ จน
แอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนท๑ ไซโตไคน๑ การควบคุมและ
การปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางภูมิคุ๎มกัน

382342

ภูมิคุ๎มกันวิทยาคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Immunology
ก า ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย ท า ง ภู มิ คุ๎ ม กั น อั น
เนื่องมาจากการติดเชื้อจุลชีพ ได๎แกํ เมลิออยโดซิส ซิฟิลิส
ริคเคทเซีย เลปโตสไปโรซิส การได๎รับเชือ้ สเตร็ปโตคอกคัส
การได๎รับเชื้อเอชไอวีและไวรัสที่ทําให๎เกิดตับอักเสบ การ
ทดสอบและการแปลผลเพื่อการวินิจฉัยโรคภูมิคุ๎มกันตํอ
ตัวเอง โรคมะเร็ง โรคภูมิคุ๎มกันบกพรํอง โรคภูมิแพ๎ วิทยา
ภูมิคุ๎มกันของการปลูกถํายอวัยวะ ระบบเอชแอลเอ ระดับ
คอมพลี เ มนท๑ แ ละแอนติ บ อดี การควบคุ ม คุ ณ ภาพใน
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาภูมิคุ๎มกันวินิจฉัย
382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมคิ ุ๎มกันวิทยาคลินิก
1(0-3-2)
Practice in Clinical Immunology
การฝึกปฏิบัติงานในห๎องปฏิบัติการภูมิคุ๎มกัน
วิ ท ยาคลิ นิ ก จํ า ลอง การจั ด การและควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ห๎องปฏิบัติการภูมิคุ๎มกันวิทยาคลินิก ทักษะการตรวจทาง
ห๎องปฏิบัติการภูมิคุ๎มกันวิทยาคลินิก การรายงานผล การ
แก๎ปัญหาในการตรวจวิเคราะห๑
382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 3(2-3-6)
Transfusion Science I
วิ วั ฒนาการของเวชศาสตร๑ การบริ การโลหิ ต
วิทยาภูมิคุ๎มกันและพันธุศาสตร๑ท่ีเกี่ยวกับระบบหมูํโลหิตและ
ระบบหมูํโลหิตของมนุษย๑ ปฏิกิริยาทางภูมิคุ๎มกันของโลหิต
และเทคนิคเบื้องต๎นในการตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี การ
ทดสอบแอนติโกลบูลินและการประยุกต๑ใช๎ กระบวนการรับ
บริ จาคโลหิตและการตรวจโลหิ ตบริ จาค สารกันเลือดแข็ ง
และการเก็ บโลหิ ต สํ วนประกอบของโลหิ ตและการเตรี ยม
สํวนประกอบตํางๆ ของโลหิต รวมถึงการเก็บรักษาและการ
ใช๎ หลักการบริจาคโลหิตแบบเฉพาะสํวนและการประยุกต๑ใช๎
การเตรียมโลหิตให๎ผู๎ปุวย การตรวจแยกชนิดแอนติบอดี โรค
เม็ ด เลื อ ดแดงแตกในทารกแรกคลอด การเตรี ย มโลหิ ต
สํ าหรั บผู๎ ปุ วยเอชดี เอ็ นและทารกแรกคลอด การประกั น
คุณภาพในงานวิทยาศาสตร๑การบริการโลหิต
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382352

ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
1(0-3-2)
Practice in Transfusion Science
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห๎ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิทยาศาสตร๑การบริการโลหิตจําลอง และการแก๎ปัญหา
การเตรี ย ม การทดส อบและการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
สํวนประกอบของโลหิต การตรวจประจําวันและการตรวจ
พิ เ ศษสํ า หรั บ งานวิ ท ยาศาสตร๑ ก ารบริ ก ารโลหิ ต การ
บริการจัดการและการประกันคุณภาพของห๎องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร๑การบริการโลหิต
382394 หลักสืบค๎นทางห๎องปฏิบัติการทางการแพทย์
2(1-2-3)
Principle of Medical Laboratory Investigation
ความผิดปกติของระบบตํางๆ ในรํางกายทาง
ทฤษฎี การปฏิบัติการทางห๎องทดลอง และการนําเทคนิค
การปฏิ บั ติ ก ารทางห๎ อ งทดลองมาใช๎ ใ นการสื บ ค๎ น
ตลอดจนการแปลผลที่ได๎จากการปฏิบัติการห๎องทดลอง
นั้น มายืนยันการวินิจฉัยโรค ติดตามผล รักษาและปูองกัน
โรค
382405 การบริ ห ารจั ด การทางห๎ อ งปฏิ บั ติ ก าร
1(1-0-2)
Laboratory Administration
มาตรฐานงานวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย๑
โครงสร๎ า งและองค๑ ป ระกอบขององค๑ ก รและหนํ ว ยงาน
ระดั บ ตํ า งๆ หลั ก การจั ด การและบริ ห ารงานงานทั่ ว ไป
หลักการจัดการและการบริหารงานห๎องปฏิบัติการชันสูตร
ระบบการบริหารห๎องปฏิบัติการในโรงพยาบาลภาครัฐและ
เอกชน การบริหารคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพห๎องปฏิบัติการ หลักการเขียนมาตรฐาน
การวิ เ คราะห๑ ท างห๎ อ งปฏิ บั ติ ก าร และวิ ธี ก ารตรวจ
วิเคราะห๑ทางห๎องปฏิบัติการ
382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
1(1-0-2)
Medical Technology Law
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายวิ ช าชี พ
เทคนิคการแพทย๑ จรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย๑

พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย๑ พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แหํงชาติ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย๑ พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม
382415 พิษวิทยาเบื้องต๎น
1(1-0-2)
Basic Toxicology
หลั ก การ พื้ น ฐาน ทาง พิ ษ วิ ท ย าแล ะนิ ติ
พิษวิทยา หลักการและเทคนิคการตรวจวิเคราะห๑ยาและ
สารพิษในห๎องปฏิบัติการ การเก็บตัวอยํางสํงตรวจสําหรับ
งานด๎านพิษวิทยา การตรวจวัดระดับยาในเลือด พิษวิทยา
คลินิกของโลหะหนัก สารเสพติด ก๏าซพิษและสารระเหย
สารพิษและสารปนเปื้อนในพืช สัตว๑ อาหาร และน้ํา สาร
กําจัดศัตรูพืช การควบคุมคุณภาพด๎านพิษวิทยา
382453 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3(2-3-6)
Transfusion Science II
เทคนิคการดูดซับและการแยกแอนติบอดีจาก
เม็ดเลือดแดงและการประยุกต๑ใช๎ ปัญหาความขัดแย๎งของ
การตรวจหมูํเลือดเอบีโอระหวํางเซลล๑และซีรัมและการ
ทดสอบความเข๎ากันได๎สําหรับกรณีปัญหาดังกลําว ปัญหา
ในการเตรียมเลือดให๎ผู๎ปุวย การตรวจแยกแอนติบอดีใน
กรณี ที มี แ อนติ บ อดี ม ากกวํ า หนึ่ ง ความจํ า เพาะ เทคนิ ค
พิ เ ศษ แล ะ เท คนิ ค ทา งเ ลื อก อื่ น ใ นง าน ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิทยาศาสตร๑ การบริการโลหิต แอนติเจนและแอนติบอดี
ของเม็ ด เลื อ ดขาว เกล็ ด เลื อ ดและพลาสมาโปรตี น การ
ทดสอบกรณีผลไดเรคแอนติโกลบูลินเป็นบวก และผู๎ปุวยที่
มีภาวะแตกทําลายของเม็ดเลือดแดง แบบมีแอนติบอดีเป็น
ตั ว กลาง ปฏิ กิ ริ ย าแทรกซ๎ อ นจากการรั บ โลหิ ต และการ
ตรวจหาสาเหตุ รวมทั้งเมเจอร๑ฮิสโตคอมแพตทิบิลิตี้คอม
เพล็ ก ซ๑ และการปลู ก ถํ า ยอวั ย วะ เนื้ อ เยื่ อ และเซลล๑ ต๎ น
กํา เนิ ด การบริ ห ารจั ด การที่ เ กี่ย วข๎ องกั บ ผู๎บ ริ จ าคโลหิ ต
การจัดการคุณภาพในงานบริการโลหิต และงานวิจัยจาก
งานประจําวัน
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382461

การวิ เคราะห์ผลทางห๎ อ งปฏิ บัติการและ
คลินิกสัมพันธ์
2(2-0-4)
Laboratory Interpretation and Clinical
Correlation
การตรวจทางห๎องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรค
การตรวจทางห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี ค ลิ นิ ก การตรวจทาง
ห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารโลหิ ต วิ ท ยาและจุ ล ทรรศนศาสตร๑ การ
ตรวจทางห๎องปฏิบัติการ จุลชีววิทยาคลินิก การตรวจทาง
ห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารภู มิ คุ๎ ม กั น วิ ท ยาคลิ นิ ก การตรวจทาง
วิ ท ยาศาสตร๑ ก ารบริ ก ารโลหิ ต ความสํ า คั ญ ของการ
วิเคราะห๑ผลการตรวจ ความสัมพันธ๑และความสอดคล๎อง
ของผลการตรวจทางห๎องปฏิบัติการกับอาการแสดง กลไก
การเกิดโรคที่นําไปสูํผลการตรวจ
382462 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การนํ า เสนอความรู๎ ท างวิ ชาการใหมํๆ จาก
วารสารทางวิชาการ เพื่อทราบถึงคําถามของการวิจัย การ
ออกแบบวิ จัย การทดสอบทางสถิติ การประเมิ นคุ ณคํ า
ของผลการวิ จั ย การนํ า มาประยุ ก ต๑ใ ช๎ ในงานคลิ นิก และ
งานวิจัย การอภิปรายทั้งในด๎านเนื้อหาและกระบวนการ
ของการวิจัย
382463 ภาคนิพนธ์
1(0-3-2)
Term Paper
การวิ จั ยตามหั ว ข๎อ ที่ สนใจในวิชาชีพ เทคนิ ค
การแพทย๑ โดยใช๎หลักเกณฑ๑และวิธีการตํางๆ ในการวิจัย
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ การประยุกต๑ใช๎สถิติกับ
งานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยด๎วยโปสเตอร๑ วาจาและ
รูปเลํม
382465 เทคนิคการแพทย์ชุมชน
2(1-3-4)
Community Medical Technology
การศึกษาชุมชน การประเมินสภาวะสุขภาพ
ของชุม ชน วิธี การเข๎าถึ งชุ มชน การค๎น หาความต๎ องการ
ด๎า นสุ ขภาพของชุม ชน โดยใช๎ แนวคิ ด แบบองค๑ ร วม การ
จัดลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหาสุขภาพ การเลือก
วิธีการดําเนินกิจกรรมโครงการสุขภาพ การเขียนโครงการ
การดําเนินโครงการสุขภาพ การประเมินผลโครงการ การ

นํา เสนอโครงการ โดยศึ ก ษาทั้ง ทฤษฏี และปฏิบั ติก ารใน
ชุมชน
382466 ฝึ ก งานห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์
(ไมํน๎อยกวํา 350 ชั่วโมง)
6 หนํวยกิต
Clinical Laboratory Practice
วิชาบังคับกํอน : 382314 ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินิก
Prerequisite
Practice in Clinical Chemistry
: 382325 ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยาคลินิก
และจุลทรรศนศาสตร๑คลินิก
Practice in Clinical Hematology
and Clinical Microscopy
: 382334 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก
Practice in Clinical Microbiology
: 382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมิคุ๎มกันวิทยา
คลินิก
Practice in Clinical Immunology
: 382353 ฝึ ก ปฏิ บั ติ ท างวิ ท ยาศาสตร๑
การบริการโลหิต
Practice in Transfusion Science
ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห๎ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง
โรงพยาบาลตํางๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่ได๎รับการรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาลหรือห๎องปฏิบัติการ ตามแขนงวิชา
ทางเทคนิคการแพทย๑ ได๎แกํ เคมีคลินิก โลหิตวิทยาคลินิก
และจุลทรรศนศาสตร๑คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ๎มกัน
วิทยาคลินิ ก วิทยาศาสตร๑ การบริ การโลหิต การประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห๑ ทั ก ษ ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
ห๎องปฏิบัติการและทักษะในการใช๎เทคโนโลยีในการตรวจ
วิเคราะห๑
382473 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
2(2-0-4)
Epidermiology and Disease Control
การเกิดโรคในมนุษย๑และชุมชน ปัจจัยกํอโรค
และสิ่ ง แวดล๎ อ มที่ กํ อ ให๎ เ กิ ด โรค ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ปั ญ หา
สาธารณสุขชุมชน การเก็บข๎อมูลด๎านปัญหาสาธารณสุข
ตํางๆ วิธีทางระบาดวิทยา วิธีการควบคุมและปูองกันการ
เกิดโรคติดเชือ้ ในระดับชุมชน
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382474

การวิเคราะห์จุลชีพในอาหารและน้า
2(1-3-4)
Analysis of Microorganism in Food and
Water
เชือ้ จุลชีพที่มีบทบาทสําคัญในการกํอโรคและ
ปนเปื้อนในน้ําและอาหาร เชํน เนื้อสัตว๑และผลิตภัณฑ๑จาก
เนื้อสัตว๑ น้ํานมและผลิตภัณฑ๑นม เนื้อสัต ว๑ปีก ไขํ อาหาร
ทะเล ผั ก ผลไม๎ อาหารกระป๋ อ งและอาหารหมั ก ดอง
ปัจจัยที่มีตํอการเจริญของเชือ้ จุลชีพ การถนอมอาหารโดย
วิธี ตํ า งๆ ความปลอดภั ย ของอาหาร การประเมิ น ความ
เสี่ยง การตรวจวิเคราะห๑เชือ้ จุลชีพที่ปนเปื้อนในอาหารและ
น้ํา โดยอ๎างอิงมาตรฐานของการตรวจวิเคราะห๑ จุลชีพ ที่
ปนเปื้อ นในอาหารและน้ํ า ในระดับ ประเทศและองค๑ ก าร
อนามัยโลก
382475 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต๎น
2(2-0-4)
Basic Forensic Science
ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ ก า ร พิ สู จ น๑
อาชญากรรมทางวิ ท ยาศาสตร๑ แ ละทางการแพทย๑
หลั ก การพิ สู จ น๑ ข๎ อ เท็ จ จริ ง ทางอาชญากรรม การเก็ บ
ตั ว อยํ า งสํ ง ตรวจจากสถานที่ เ กิ ด เหตุ วิ ธี ก ารตรวจ
วิเคราะห๑ในห๎องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจวัตถุพยานใน
คดีทางเพศ การตรวจพิสูจน๑เอกลักษณ๑บุคคล การตรวจ
สารพิษ สารเสพติด โลหะหนัก ระดับยาในเลือด และการ
ตรวจอื่นๆ ที่เป็นความรู๎พื้นฐานทางนิติวิทยาศาสตร๑ เชํน
การตรวจ อาวุธ ปืน โครงกระดู กมนุษ ย๑ ลายพิม พ๑นิ้ วมื อ
การสร๎างแบบจําลองรูปรํางใบหน๎า มานุษยวิทยา และกีฏ
วิทยา
401218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
มหกายวิภ าคศาสตร๑ จุ ล กายวิภ าคศาสตร๑
การเจริญและพัฒนาการขัน้ พืน้ ฐานของระบบตําง ๆ ได๎แกํ
ระบบหํ อ หุ๎ ม รํ า งกาย และโครงรํ า งของรํ า งกาย ระบบ
กล๎ า มเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดิ น หายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบน้ําเหลืองและภูมิคุ๎มกัน ระบบยํอย
อาหาร ระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ ระบบสื บ พั น ธุ๑ ระบบ
ฮอร๑โมน ระบบรับความรู๎สึกและอวัยวะรับความรู๎สึก

405213

พยาธิวิทยา
4(3-2-7)
Pathology
การเปลี่ยนแปลงของเซลล๑และเนือ้ เยื่อรวมทั้ง
อวั ย วะตํ า งๆ ภายหลั ง ได๎ รับ อั น ตรายและเกิ ด โรคทั่ ว ไป
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง หรือพยาธิสภาพที่มีผลตํอการ
ทํางานของอวัยวะนั้นๆ อันเป็นการแสดงอาการของโรค
405313 พยาธิวิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
General Pathology
ศึกษาสาเหตุ พยาธิกําเนิด พยาธิสภาพของ
เนื้อเยื่อที่เห็นด๎วยตาเปลําและด๎วยกล๎องจุลทรรศน๑ การ
เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาภายหลังที่เนื้อเยื่อได๎รับ
ความบาดเจ็บหรือเกิดโรคตํางๆ การอักเสบ การหายของ
บาดแผลและเนื้อเยื่อ การติดเชื้อ ความผิดปกติของระบบ
ไหลเวี ย นและเกลื อ แรํ โรคเนื้ อ งอก โรคภู มิ แ พ๎ โรคอั น
เนื่องจากสิ่งแวดล๎อม ความผิดปกติของการได๎รับอาหาร
และวิตามิน
407312 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Parasitology
ศึ ก ษาปรสิ ต ชนิ ด ตํ า งๆ โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง
พวกที่พบและทําให๎เกิดโรคในเมืองไทยและทราบถึงรูปรําง
ลั ก ษณะ วงจรชี วิ ต ระบาดวิ ท ยา การทํ า ให๎ เ กิ ด โรค
อาการและอาการแสดงของโรค รวมทั้งการวินิจ ฉัย โรค
การปู อ งกั น ควบคุ ม และการรั ก ษาโรคตํ า งๆ ที่ เ กิ ด จาก
ปรสิต
411222 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
เรียนรู๎นิยามและหลัก การของชีว เคมี ศึกษา
สมบั ติ แ ละความสํ า คั ญบั ฟ เฟอร๑ ศึก ษาชนิ ด โครงสร๎ า ง
และสมบัติของชีวโมเลกุล อันได๎แกํ คาร๑โบไฮเดรต ลิปิด ไล
โปโปรตีน กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม๑และกรดนิวคลีอิก
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารถํ า ยทอดข๎ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรม การสร๎ า ง
โปรตีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน รวมไปถึง
ศึ ก ษากลไกการควบคุ ม ทางชี ว เคมี ข องฮอร๑ โ มน เรี ย นรู๎
บทบาทของโภชนาการตํ อ การดํ า รงชี วิ ต ศึ ก ษาชี ว พลั ง งานศาสตร๑ แ ละความสั ม พั น ธ๑ ข องวิ ถี เ มตาบอลิ ส ม๑
รวมไปถึงความผิดปกติของเมตาบอลิสม๑ ศึกษาชีวเคมีกับ
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กลไกการเกิดโรคตํางๆ เชํน เบาหวาน หลอดเลือดอุดตัน
ความดัน ฯลฯ และศึกษาชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ
413200 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Physiology
บทบาทหน๎ า ที่ แ ละกลไกการทํ า งานของ
รํา งกายมนุ ษย๑ ในระบบตํา งๆ ได๎แ กํ สรี รวิ ทยาของเซลล๑
ระบบประสาท ระบบกล๎ า มเนื้อ ระบบหั ว ใจและหลอด
เลื อ ด ระบบหายใจ ระบบทางเดิ นอาหาร ระบบขั บถํ า ย
ปัสสาวะ ระบบตํอมไร๎ทํอ ระบบสืบพันธุ๑ และการควบคุม
อุ ณ หภู มิ ข องรํ า งกาย ตลอดจนการทํ า งานรํ ว มกั น ของ
ระบบเหลํานีใ้ นการควบคุมและรักษาสมดุลของรํางกายให๎
อยูํในภาวะปกติ
421150 วิชาชีพทันตแพทย์
1(1-0-2)
Dental Profession
หลั ก การ แนวคิ ด ประวั ติ ข องวิ ช าชี พ ทั น ต
แพทย๑ บทบาทและหน๎ า ที่ ข องทั น ตแพทย๑ ใ นการดู แ ล
สุขภาพชํองปาก ความสําคัญของวิชาชีพตํอระบบสุขภาพ
421151
สํงเสริมสุขภาพชํองปาก
2(1-3-2)
Oral Health Promotion
หลั ก การ แนวคิ ด การสํ ง เสริ มสุ ข ภาพ การ
เก็บข๎อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสํงเสริมสุขภาพ
ในชุมชนโดยการให๎ทันตสุขศึกษา และการจัดทําโครงการ
สํงเสริมสุขภาพ
421250 การเจริ ญ เติ บ โตของศี ร ษะและใบหน๎ า
1(1-0-2)
Craniofacial Growth and Development
การเจริญของศีรษะและใบหน๎า ประกอบด๎วย
รู ป แบบ โครงสร๎ า งของการเจริ ญ ผลของยี น แล ะ
สิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอยีนที่สัมพันธ๑กับการเจริญปกติและ
ผิดปกติ
421251 จุลกายวิภาคศาสตร์ชํองปาก 3(2-3-4)
Oral Histology
โครงสร๎ า ง หน๎ า ที่ และความสั ม พั น ธ๑ ข อง
เนื้อเยื่ออวัยวะชํองปากและอวัยวะที่เกี่ยวข๎อง โดยอาศัย
การศึกษาจากการใช๎กล๎องจุลทรรศน๑ตําง ๆ

421252

ทันตกายวิภาคศาสตร์
2(1-3-2)
Dental Anatomy
รูป รํา ง หน๎ าที่ ข องฟั นแท๎ และฟัน น้ํ านม การ
เรียกชื่อ การใช๎สัญ ลักษณ๑ ความสัม พันธ๑ ระหวํ างรู ปรํา ง
ลั ก ษณะของฟั น และอวั ย วะปริ ทั น ต๑ ความแตกตํ า งทาง
สัณฐานวิทยาระหวํางฟันแท๎และฟันน้ํานม รวมทั้งฝึกหัด
นํ า แบบจํ า ลองยึ ด ติ ด กั บ เครื่ อ งกลอุ ป กรณ๑ ข ากรรไกร
จําลองชนิดปรับได๎บางสํวน ฝึกหัดแตํงรูปรํางตัวฟันของฟัน
หน๎าบนโดยใช๎ข้ีผ้ึง และสร๎างด๎านบดเคี้ยวของฟันบนและ
หลังลํางด๎วยขี้ผึง้ โดยวิธีเติมแตํงทีละสํวน
421310 ทันตกรรมบดเคี้ยว 1
1(1-0-2)
Occlusions I
การทํ า หน๎ า ที่ ข องอวั ย วะของระบบการบด
เคี้ยว ฟัน ขากรรไกร กล๎ามเนื้อ ลักษณะการสบฟัน ชนิด
ของการบดเคี้ยว ความสัมพันธ๑ของรูปรํางของฟันและทิศ
ทางการเคลื่ อนไหว ชนิด และวิ ธีก ารใช๎ เ ครื่ อ งมื อ จํา ลอง
ความสัมพันธ๑ของขากรรไกร ฟัน และข๎อตํอขากรรไกร
421311
ปริทันตวิทยา 1
1(1-0-2)
Periodontology I
ลัก ษณะทางคลิ นิ ก ของอวั ย วะปริ ทั น ต๑ การ
จํ า แนกชนิ ด ของโรคปริ ทั น ต๑ ปั จ จั ย ตํ า งๆที่ มี ผ ลตํ อ
กระบวนการเกิดโรคปริทันต๑ พยาธิกําเนิดของโรคปริทันต๑
รํองลึกปริทันต๑และลักษณะการทําลายของกระดูกเบ๎าฟัน
ลักษณะภาพรั งสี ของโรคปริ ทัน ต๑ โรคปริทั นต๑ ชนิ ดตํ างๆ
และฝีปริทันต๑
421312 พิเคราะห์โรคชํองปาก 1
1(1-0-2)
Oral diagnosis I
วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผู๎ปุวยทั้ง
ทางทั นตกรรม และทางการแพทย๑ การประเมิ นสุ ขภาพ
ทั่ว ไปของผู๎ ปุว ย วิ ธีก ารตรวจรํ างกายทั่ว ไปโดยเน๎ นการ
ตรวจ ที่พบได๎บริเวณศีรษะ ใบหน๎า ลําคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง
และเยื่ อ เมื อ กในชํ อ งปาก การตรวจภายในชํ อ งปาก
โดยเฉพาะการตรวจเนื้ อ เยื่อในชํองปาก โดยจะกลําวถึ ง
ลั ก ษณะกายวิ ภ าคที่ พ บได๎ ใ นชํ อ งปาก ลั ก ษณะ Normal
variation ที่พบได๎ในแตํละบริเวณของชํองปาก วิธีการตรวจ
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เนื้อเยื่ออํอนในแตํละบริเวณของชํองปาก รวมทั้งสิ่งที่พึง
ต๎องสังเกตในแตํละบริเวณ
421313 พยาธิวิทยาชํองปาก
2(2-0-4)
Oral pathology
การจัดหมวดหมูํของโรคทางพยาธิวิทยาชํอง
ปาก วิกลภาพของเนื้อเยื่อในชํองปาก ภยันตรายตํางๆ ที่
แสดงออกทางคลินิก จุลพยาธิวิทยา รวมถึงการรักษาและ
การพยากรณ๑ โ รคของรอยโรคที่ มี ภ าวะอั ก เสบของ
ขากรรไกร รอยโรคบริ เ วณรอบปลายรากฟั น การ
แพรํก ระจายของการติ ด เชื้อจากฟั น โรคถุง น้ํา และเนื้อ
งอกของขากรรไกร เนื้ อ เยื่ อ อํ อ นในชํ อ งปาก ใบหน๎ า
สํวนลําง คอ และตํอมน้ําลาย การติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
และเชื้อราภายในชํองปาก โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อยึดตํอและ
ระบบประสาทที่สัมพันธ๑กับโรคในชํองปาก และการติดเชื้อ
ปรสิต
421314 ชีววิทยาชํองปาก 1
2(2-0-4)
Oral Biology I
ความสํ า คั ญ ของชี ว วิ ท ย าชํ อ งปาก อนู
ชีววิทยา โกรว๑ธแฟกเตอร๑ และการสํงสัญญานเข๎าสูํเซลล๑
ทันสารระหวํางเซลล๑ และ อินเทกริน พัฒนาการของศิรษะ
และใบหน๎า อณูชีววิทยาของการพัฒนาการของฟัน ภาวะ
ภูมิต๎านทานตัวเอง และโรคในชํองปาก พันธุศาสตร๑ระดับ
เซลล๑ พั น ธุ ศ าสตร๑ ร ะดั บ อณู พั น ธุ ศ าสตร๑ ร ะดั บ คลิ นิ ก
ชีววิทยาของมะเร็ง และพัน ธุศาสตร๑ของมะเร็ง ชีววิทยา
ของเนือ้ เยื่อโพรงประสาทฟัน ไบโออินฟอร๑เมติกส๑
421315 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาชํองปาก 1(0-3-0)
Oral Pathology Laboratory
ปฏิ บั ติ ก ารทางจุ ล พยาธิ วิ ท ยาของเนื้ อ เยื่ อ
ตํางๆ การเปลี่ยนแปลงที่ทางพยาธิวิทยา ที่สัมพันธ๑กับ
อาการทางคลินิก ศัพท๑ท่ีใช๎บรรยายลักษณะตํางๆ ทางจุล
พยาธิวิทยาที่ใช๎บํอยๆ สามารถอํานผลรายงานการตรวจ
ทางจุลพยาธิวิทยา การศึกษาด๎วยกล๎องจุลทรรศน๑
421316 การยศาสตร์
1(1-0-2)
Ergonomics
ลักษณะทางกายวิ ภาค สรี ระ สภาพจิต ของ
ทันตบุคลากร และผู๎ปุวยในการปฏิบัติงานทางทันตกรรม

ความผิดปกติของรํางกายและจิตใจ เนื่องจากการทํางาน
ที่ไ มํ ถู ก สุ ข ลั กษณะการจั ด สภาพแวดล๎ อ มให๎ สั ม พั น ธ๑ กั บ
ตํ า แหนํ ง และทํ า ทางของทั น ตบุ ค ลากรและผู๎ ปุ ว ย วิ ธี
ปูองกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน
421317 ทันตกรรมบดเคี้ยว 2
2(1-3-2)
Occlusions II
หลั ก การขั้ น พื้ น ฐานของระบบการบดเคี้ ย ว
ความผิ ด ปกติ ข องการบดเคี้ ย ว ลั ก ษณะของโรค การ
วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การทําเฝือกสบฟัน การใสํ
เฝือกสบฟัน การแก๎ไขการสบฟันผิดปกติ ฝึกปฏิบัติวิธีการ
ตรวจ การบัน ทึกประวัติ การทําแบบจําลอง การใสํและ
การปรับเฝือกสบฟัน
421318 ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
Periodontology II
การตรวจวินิจฉัยและดัชนีท่ีใช๎ในทางปริทันต๑
การบั น ทึ ก ข๎ อ มูล ทางปริ ทั น ต๑ การพยากรณ๑ โ รคปริ ทั น ต๑
การวางแผนการรักษาทางปริทันต๑และขั้นตอนการรักษา
ทางปริทันต๑ในระยะตําง โรคปริทันต๑ท่ีสัมพันธ๑กับโรคทาง
ระบบและความผิดปกติทางพันธุกรรม การปรับพฤติกรรม
อนามัยชํองปากของผู๎ปุวย การใช๎อุปกรณ๑ทําความสะอาด
ฟันชนิดตํางๆ การขูดหินน้ําลายใต๎เหงือก การเกลาราก
ฟัน การขูดเหงือก และการจัดการฝีปริทันต๑ การแก๎ไขการ
กั ด สบเพื่ อ ผลการรั ก ษาทางปริ ทั น ต๑ และการประเมิ น
ผลการรักษาผู๎ปุวยปริทันต๑ในเบือ้ งต๎น
421319 ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
1(0-3-0)
Periodontology Laboratory
เครื่องมือและการใช๎เ ครื่องมือที่ใ ช๎ในการขู ด
หิ น น้ํ า ลาย ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารขู ด หิ น น้ํ า ลายเกลารากฟั น ใน
หุํนจําลอง และชํองปาก การลับเครื่องมือ ฝึกใช๎อุปกรณ๑
ทําความสะอาดฟันชนิดตํางๆ
421320 การเตรียมความพร๎อมกํอนขึ้นคลินิก
2(1-3-2)
Preclinical Practice
การฝึ ก ปฏิ บั ติ กํ อ นการปฏิ บั ติ ก ารในคลิ นิ ก
เกี่ยวกับ การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก การซักประวัติ
และตรวจรํางกาย การฝึกตรวจชํองปาก การวัดสัญญาณ
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ชีพและการกู๎ ชีพ การเขีย นใบสั่ งยา การถํา ยภาพรัง สีใ น
ชํ อ งปาก การควบคุ ม ความชื้ น ในหั ต ถการทั น ตกรรม
รวมถึงการสื่อสารระหวํางแพทย๑และผูป๎ วุ ย
421321 พิเคราะห์โรคชํองปาก 2
1(1-0-2)
Oral diagnosis II
ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคที่ พ บได๎ ใ นชํ อ งปาก
ลักษณะปกติ ลักษณะแตกตํางที่เป็นปกติ ที่อาจพบได๎
และลักษณะผิดปกติ ในแตํละบริเวณของชํองปาก วิธีการ
การตรวจหาพยาธิสภาพอยํ างละเอียดในชํองปากแตํล ะ
บริเ วณ โดยวิธีต รวจทางคลิ นิก ทางภาพรัง สี การตรวจ
จากห๎ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย ทํ า นายโรค การ
วางแผนการรัก ษา รวมทั้ ง การขอคํ า ปรึ กษา หรือ สํ ง ตํ อ
ผู๎ปุวย ข๎อควรระวังในการวางแผนการรักษา ผู๎ปุวยที่โรค
ทางระบบ
421322 ทันตรังสี 1
1(1-0-2)
Oral Radiology I
การเกิ ด รั ง สี เ อกซ๑ คุ ณ ลั ก ษณะของรั ง สี
อันตรายและการปูองกันอันตรายจากรังสี เครื่องเอกซเรย๑
และชนิดของฟิล๑มและอุปกรณ๑รับภาพดิจิตัลที่ใช๎ในทางทัน
ตกรรม เทคนิ คในการถํา ยภาพรัง สีใ นและนอกชํ องปาก
ภาพชนิดอื่นๆ ที่ใช๎ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม การ
ควบคุมคุณภาพภาพรังสี การปูองกันการติดเชื้อในคลินิก
ทันตรัง สี หลัก การสั่ง ถํายภาพรังสี การอธิบายอั นตราย
ของรังสีตํอผู๎ปุวย
421323 ศัลยศาสตร์เบื้องต๎น
1(1-0-2)
Basic Surgery
พื้นฐานหลักการศัลยศาสตร๑ การตอบสนอง
ของรํางกายมนุษย๑ตํอการบาดเจ็บ สารน้ําและแรํธาตุ การ
ให๎ ส ารน้ํ า ทดแทน และการให๎ เ ลื อ ด การตกเลื อ ดและ
ภาวะช็อ ค เทคนิ คการฉี ดยาประเภทตํา ง ๆ และเทคนิ ค
การเย็บแผล
421324 ศัลยศาสตร์ชํองปาก 1
1(1-0-2)
Oral Surgery I
การประเมินผู๎ปุวยและฟันโดยการตรวจทาง
คลินิกและภาพถํ ายรังสี กํอนการถอนฟัน ข๎อบํง ชี้และข๎ อ
ห๎ า มสํ า หรั บ การถอนฟั น และผํ า ฟั น ฝั ง แล ะฟั น คุ ด

เครื่องมือและหลักการของเครื่องมือศัลยกรรม หลักการ
และเทคนิคการถอนฟันอยํางงําย และฟันที่มีความยุํงยาก
ซั บ ซ๎ อ น การผํ า ฟั น คุ ด และฟั น ฝั ง ในฟั น กรามซี่ สุ ด ท๎ า ย
หลักการรักษาฟันคุดหรือฟันฝังที่ไมํใชํฟันกรามซี่สุดท๎าย
ภาวะแทรกซ๎อนที่เกี่ยวข๎องกับการถอนฟันและผําฟัน
421325 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล
1(1-0-2)
Pain and anxiety Control
สรี ร วิ ท ยาพื้ น ฐานของความเจ็ บ ปวด เภสั ช
วิ ท ยาพื้ น ฐานของยาบรรเทาปวดซึ่ ง ลดการอั ก เสบ ยา
บรรเทาปวดชนิดเสพติด ยาชาเฉพาะที่ ยากลํอมประสาท
ยานอนหลับ และยาคลายกังวล การควบคุมความเจ็บปวด
และความกังวลกํอนการรักษาทางทันตกรรม ได๎แกํ การใช๎
ยาชาเฉพาะที่ ยากลํอมประสาท ยานอนหลับและยา
คลายกังวล ยาสงบประสาท การดมยาสลบ ข๎อบํงชี้ ข๎ อ
ห๎ามของยาที่ใช๎ ภาวะแทรกซ๎อนจากการใช๎ยา การเตรียม
ตัวผู๎ปุวยกํอนและหลังการใช๎วิธีตํางๆ
421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือทางทันตกรรม
2(2-0-4)
Dental Materials and Instrument
หลั ก การ และวิ ธี ก ารใช๎ เ ครื่ อ งมื อ ในการ
ทดสอบหาคุณสมบัติทางด๎านทันตวัสดุศาสตร๑
421331 ฟันเทียมทั้งปาก 1
1(1-0-2)
Complete Denture I
ความรู๎พื้นฐานและศัพท๑บัญ ญัติสาขาทันตก
รรมประดิ ษ ฐ๑ หลั ก การและลํ า ดั บ ขั้ น ตอนการรั ก ษาฟั น
เทียมทัง้ ปาก หลักการและวิธีการพิมพ๑ปาก ความสัมพันธ๑
ของขากรรไกร และการบันทึกความสัมพันธ๑ของขากรรไกร
หลั ก การของกลอุ ป กรณ๑ ข ากรรไกร และกลอุ ป กรณ๑
ขากรรไกรจําลองสําหรับฟันเทียมทัง้ ปาก
421332 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1 1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory I
การสร๎า งถาดพิม พ๑เ ฉพาะบุ คคลบนชิ้ นหลํ อ
วินิจฉัย การสร๎างฟันปลอดทัง้ ปากโดยใช๎ชิ้นหลํอหลัก การ
สร๎างแผนฐานชั่วคราวและแทํนกัดบนชิ้นหลํอหลัก การนํา
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ชิ้นหลํอ ติด ตั้ง บนฐานกลอุป กรณ๑ข ากรรไกรจํา ลอง การ
เรียงฟันหน๎าบนและลําง
421333 วิทยาการโรคฟันผุ
2(2-0-4)
Cariology
บทนําสูํวิทยาการโรคฟันผุ พยาธิกําเนิดของ
โรคฟันผุ บทบาทของเชือ้ จุลินทรีย๑ แผํนคราบจุลินทรีย๑และ
น้ํ า ลายในการเกิ ด โรคฟั น ผุ ลั ก ษณะทางคลิ นิ ก และจุ ล
พยาธิวิทยา การตรวจหาฟันผุ การประเมินความเสี่ยงตํอ
โรคฟัน ผุ และการตรวจทางห๎อ งปฏิบั ติก าร การปูอ งกั น
โรคฟันผุ
421334 ทันตกรรมหัตถการ 1
1(1-0-2)
Operative Dentistry I
ขอบเขตงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุและ
รอยโรคบริ เ วณคอฟั น ที่ มี ส าเหตุ อื่ น
ข๎ อ คํ า นึ ง ทาง
ชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การจําแนกและการเรียกชื่อ
สํวนตํางๆของโพรงฟัน หลักการเตรียมโพรงฟันเพื่อการ
บูรณะฟัน เครื่ องมื อทางทัน ตกรรมหัต ถการ การเตรีย ม
โพรงฟัน เพื่อ บูรณะด๎ว ยอมั ลกัม และวัสดุ ท่ีมีสี เหมื อนฟั น
การเตรียมโพรงฟันแบบยาก การกําจัดรอยผุในฟัน
421335 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 1(0-3-0)
Operative Dentistry Laboratory I
ฝึ ก ก า ร ใ ช๎ เ ค รื่ อ ง มื อ ตั ด ฟั น ( Hand
instruments) และเครื่องกรอ (Rotary engine) ในการ
เตรียมและตกแตํงโพรงฟันสําหรับรองรับวัสดุ บูรณะฟั น
ชนิดตํางๆ ฝึกการกําหนดขอบเขตและการกรอเตรียมโพรง
ฟันในรูปแบบตํางๆ ในฟันหน๎าและฟันหลัง เพื่อรองรับวัสดุ
บูรณะฟันถาวรชนิดอมัลกัม คอมโพสิตเรซิน และกลาส
ไอโอโนเมอร๑ซีเมนต๑ ฝึกกรอกําจัดรอยผุ
421336 ฟันเทียมทั้งปาก 2
1(1-0-2)
Complete Denture II
หลักการและเทคนิ คการเลือกขนาด รูปรํา ง
(รูปแบบ) และสีของซี่ ฟันเทียม หลักการและเทคนิคการ
เรี ย งฟั น หน๎ า และฟั น หลั ง การแตํ ง ขี้ ผ้ึ ง และเค๎ า รู ป
ลอกเลียนแบบลักษณะตามธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยน
แบบขี้ผงึ้ เป็นวัสดุฐานฟันเทียม การเลือกกรอ แก๎ไขการสบ

ฟัน การใสํฟันเทียม การบํารุงรักษา และการแก๎ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นหลังการใสํฟันเทียมทัง้ ปาก
421337 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2 1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory II
การเรียงฟันหลังบนและลํางชนิดปุุมให๎ได๎การ
สมดุล การแตํงขี้ผ้ึงและสร๎างเค๎ารูป กระบวนการเปลี่ยน
แบบขี้ ผ้ึ ง เป็ น วั ส ดุ ฐ านฟั น เที ย ม การสอบติ ด ตั้ ง ซ้ํ า การ
เลื อกกรอแก๎ไ ขสบฟัน การขัด แตํ ง ฟัน เทีย มทั้ ง ปาก การ
เรียงฟันบนและลํางสําหรับฟันหลังชนิดแบนราบ และการ
ซํอมฟันเทียมทัง้ ปาก
421338 ฟันเทียมบางสํวนชนิดถอดได๎ 1 1(1-0-2)
Removable Partial Denture I
ศั พ ท๑ เ ฉพาะเกี่ ย วกั บ ฟั น เที ย มบางสํ ว นชนิ ด
ถอดได๎ การแบํ ง ชนิ ด ของสั น เหงื อ ก สํ ว นประกอบและ
หน๎าที่ข องฟัน เทียมบางสํว นชนิด ถอดได๎ เครื่ องเซอร๑เวย๑
และวิธกี ารใช๎งาน
421339 ปฏิบัติการฟันเทียมบางสํวนชนิดถอดได๎ 1
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory I
การทําฟันเทียมบางสํวนชั่วคราวชนิดถอดได๎
ทั้งแบบธรรมดาและแบบใสํทันทีหลังถอนฟัน การทําฟัน
เที ย มบางสํ ว นชนิ ด ถอดได๎ ฐ านอคริ ลิ ก แบบมี ต ะขอลวด
การซํอมฟันเทียมชนิดถอดได๎
421350 ทันตกรรมครอบครัว 1
1(1-0-2)
Family Dentistry I
หลั ก การ แนวคิ ด ทั น ตกรรมครอบครั ว
การศึ ก ษาครอบครัว แฟู ม สุ ข ภาพครอบครั ว การตรวจ
สุขภาพครอบครัว โรคและปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง ระบบสุขภาพ
และหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแหํ ง ชาติ เครื่ อ งมื อ การศึ ก ษา
ชุมชน
421351 ปฏิบัติการทันตกรรมปูองกัน 1(0-3-0)
Clinical Practice in Preventive Dentistry
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นคลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ การประเมิ น
สุ ข ภาพชํ อ งปาก และพฤติ ก รรมทั น ตสุ ข ภาพของผู๎ ปุ ว ย
วางแผน และดําเนินการ
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421352

ชีวสถิติพื้นฐาน
1(1-0-2)
Basic Biostatistics
บทนํ า สูํ วิ ชาชี ว สถิ ติ แนะนํ า การเลื อ ก ชนิ ด
ของชีวสถิ ติท่ีสําคัญ เหมาะสมกับการนํามาใช๎ พร๎อมทั้ ง
เหตุผล แนะนําการเลือ ก ข๎อมูล และชนิดของข๎ อมูลเพื่ อ
การวิเ คราะห๑ การคาดหวั งของผลที่ จะได๎รับ จากการใช๎
ชีวสถิติ การแบํงกลุํมข๎อมูล ขนาดของข๎อมูล การออกแบบ
การให๎ได๎มาของข๎อมูลที่ถูกต๎อง
421353 วิทยาการระบาดชํองปาก
1(1-0-2)
Oral Epidemiology
หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาการเกิดโรค
และโรคในชํ อ งปาก ดัชนี อ นามั ย ดั ชนี สุ ข ภาพปาก การ
สํารวจสุขภาพชํองปาก วิเคราะห๑และนําเสนอข๎อมูลทาง
ระบาดวิทยา ระบาดวิทยาโรคในชํองปาก ความสัมพันธ๑
ระหวํ า งสุ ข ภาพชํ อ งปากกั บ โรคทางระบบ การประเมิ น
ความเสี่ยงของการ เกิดโรค ตลอดจนการตรวจคัดกรอง
โรค
421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
Orthodontics I
การเจริ ญ เติ บ โตของกะโหลกศี ร ษะและ
ใบหน๎ า ข๎ อ ตํ อ ขากรรไกร และอวั ย วะอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง
พัฒนาการของการสบฟัน ตลอดจนสาเหตุและการจําแนก
การสบฟันที่ผดิ ปกติ
421410 ปริทันตวิทยา 3
2(2-0-4)
Periodontology III
หลักการและวิธกี ารทําศัลย๑ปริทันต๑แบบตํางๆ
การหายของแผลปริทัน ต๑ การจัด การกับรอยโรคบริเวณ
ชํองแยกรากฟันกราม การปลูกกระดูกและการเหนี่ยวนํา
ให๎ เ กิ ด เนื้ อ เยื่ อ ใหมํ การจั ด การภาวะความผิ ด ปกติ ข อง
เหงือกและเยื่อเมือก การทําศัลย๑ปริทันต๑เพื่อแก๎ปัญหาด๎าน
ความสวยงาม การรั กษาคงสภาพอวั ย วะปริทั น ต๑ การ
วางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสหสาขาในผู๎ปุวยโรคปริ
ทันต๑อักเสบ การจัดการกับภาวะเสียวฟันและการมีกลิ่น
ปาก การจัดการโรคปริทันต๑ในผู๎ปุวยเด็ก การยึดดามฟันที่
สู ญ เสี ย อวั ย วะปริ ทั น ต๑ การรั ก ษาทางปริ ทั น ต๑ โ ดยใช๎

ศัลยกรรมปริทันต๑ไฟฟูาและเลเซอร๑ และการใช๎ยาเฉพาะที่
ในการรักษาโรคปริทันต๑
421411
คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0)
Clinical Pratice in Periodontology I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยาโดย
ให๎การรักษาผู๎ปุวยโรคเหงือกอักเสบ
421412 คลินิกทันตรังสี 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถํายภาพรังสี
ในผูป๎ วุ ยทัง้ การถํายภาพรังสีในและนอกชํองปาก ฝึกทักษะ
ในการถํายภาพรังสีด๎วยอุปกรณ๑ยึดแผํนรับภาพทั้งระบบดิ
จิตั ล และฟิ ล๑ม การถํ ายภาพรั ง สี และเรี ย งฟิล๑ ม ทั้ งปากที่
ถูกต๎ อง ปฏิบั ติการปูอ งกัน รังสี ได๎เ หมาะสม การควบคุ ม
การติดเชือ้ และการกําจัดขยะที่ถูกต๎อง แปลผลภาพรังสีใน
ชํองปากและใบหน๎า
421413 ทันตรังสี 2
2(2-0-4)
Oral Radiology II
หลักเกณฑ๑ในการแปลผลภาพรังสี และการ
เขียนรายงานการอํานภาพรังสี วิธีการบรรยายภาพรัง สี
ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคที่ ป กติ ท างภาพรั ง สี ข องฟั น และ
โครงสร๎างรอบๆ ศีรษะและใบหน๎า ความผิดปกติของการ
เจริญ พัฒนาฟัน ลัก ษณะทางภาพรังสี ของโรคฟันผุ โรค
ของโพรงประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การติดเชื้อใน
กระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของถุงน้ํา และเนื้องอก
ในขากรรไกร ภาพรั ง สี ข องการได๎ รับ อุ บั ติ เ หตุ ท่ี ฟั น และ
ใบหน๎า รวมทั้งโรคทางระบบและโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทําให๎เกิด
การเปลี่ ย นแปลงในกระดู ก ขากรรไกร ลั ก ษณะทาง
ภาพรั ง สี ข องรอยโรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ในตํ อ มน้ํ า ลาย ข๎ อ ตํ อ
ขากรรไกร โพรงอากาศข๎างจมูก การให๎การวินิจฉัยแยก
โรค และหลักการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติในชํองปาก
ที่พบในผูป๎ วุ ยที่ได๎รับรังสีรักษา
421414 ศัลยศาสตร์ชํองปากและแม็กซิโลเฟเชียล
1(1-0-2)
Oral and Maxillofacial Surgery
ศั ล ยกรรมชํ อ งปากกํ อ นใสํ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ๑ ท าง
ทันตกรรม หลักศัลยกรรมปลูกถํายฟัน การวินิจฉัยสาเหตุ
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และการรักษา และจัดการอาการติดเชื้อบริเวณชํองปาก
อันเนื่องมาจากฟัน การวินิจฉัยและจัดการปุวยที่บาดเจ็บที่
ได๎ รั บ อุ บั ติ เ หตุ บ ริ เ วณชํ อ งปาก กระดู ก ขากรรไกรและ
ใบหน๎า ระบบการจัดการสํงตํอผู๎ปุวยที่ประสบอุบัติเหตุหมูํ
การดูแลผูป๎ วุ ยในระบบโรงพยาบาล
421415 คลินิกศัลยศาสตร์ชํองปาก 1 2(0-6-0)
Clinical Practice in Oral Surgery I
ซั ก ประวั ติ และตรวจเพื่ อ ใช๎ ใ นการวาง
แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไมํซับซ๎อนและ
เป็นผู๎ชํวยในการถอนฟันแบบซับซ๎อนหรือผําฟันคุด
421416 ชีววิทยาชํองปาก 2
2(2-0-4)
Oral Biology II
ใช๎ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑การแพทย๑พื้นฐาน
และวิทยาศาสตร๑การแพทย๑คลินิก ในการวิเคราะห๑พยาธิ
สภาพของโรค สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค ลักษณะ
ทางคลินิก และลักษณะจุลพยาธิวิทยา
421417 รอยโรคของเยื่อเมือกชํองปาก 1(1-0-2)
Pathological Lesions of Oral Mucosa
สาเหตุ พยาธิกําเนิด อุบัติการณ๑ ลักษณะทาง
คลินิก ลักษณะทางจุลพยาธิวิยาของโรคของเยื่อเมือกชํอง
ปาก วิธีการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการจัดการ
รอยโรคของเยื่อเมือก ชํองปาก โดยเน๎นการรักษาด๎วยยา
421418 คลินิกพิเคราะห์โรคชํองปาก 1 1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Diagnosis I
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในคลิ นิ ก ทํ า การตรวจ ซั ก
ประวั ติ ผู๎ ปุ ว ย ตรวจทางคลิ นิ ก ในชํ อ งปาก ตรวจทาง
ภาพรั ง สี ให๎ ก ารวางแผนการรั ก ษาเบื้ อ งต๎ น แกํ ผู๎ ปุ ว ย
อธิบายแผนการรักษาให๎ผู๎ปุวยมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ
รักษา สํงตํอผู๎ปุวยเพื่อการรักษาตามความเหมาะสม ทํา
การบันทึกประวัติ อาการ ที่ตรวจพบ ตลอดจนผลของการ
ตรวจ การวิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต๎ น และการวางแผนการรั ก ษา
เขี ย นบั น ทึก เพื่ อ สํง ตํ อ การรัก ษา หรือ เพื่ อ ขอปรึ ก ษาใน
กรณีจําเป็นได๎อยํางเหมาะสม

421419

อายุรศาสตร์ทั่วไป
3(2-2-5)
general Internal Medicine
ความรู๎ พื้ น ฐานและการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทาง
คลินิกเกี่ยวกับผูป๎ วุ ยทางอายุรศาสตร๑ ที่พบได๎บํอย รวมทั้ง
การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การสํงตํอผู๎ปุวยเพื่อรักษา
ตํ อ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การสร๎ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการ
ปูองกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู๎ปุวยแบบองค๑รวม
ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู๎ปุวย
421430 ฟันเทียมชนิดติดแนํน 1
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics I
ศั พ ท๑ เ ฉพาะเกี่ ย วกั บ ฟั น เที ย มชนิ ด ติ ด แนํ น
การใช๎ วัส ดุแ ละเครื่อ งมื อในการใสํฟั นเทีย มชนิด ติด แนํ น
การเตรียมฟันหลักสําหรับรีเทนเนอร๑ชนิดครอบโลหะทั้งซี่
และชนิดครอบด๎วยโลหะบางสํวน การทําพอนติกชนิดริดจ๑
แลป การทําตัวเชื่อมตํอชนิดติดแนํน การทําถาดพิมพ๑ปาก
ชั่วคราว
421431 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแนํน 1 1(0-3-0)
Fixed Prosthodontics Laboratory I
การใช๎ เ ครื่ อ งมื อ อยํ า งเหมาะสมในการทํ า
สะพานฟั น สามหนํ ว ยในฟั น หลั ง บนฟั น จํ า ลอง การทํ า
ครอบและสะพานฟั น ชั่ว คราวด๎ ว ยอะคริ ลิ กโดยวิ ธี ทํา ใน
ปากและนอกปากบนฟันจําลองที่เตรียมไว๎แล๎ว
421432 ฟันเทียมชนิดติดแนํน 2
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics II
ขั้นตอนตําง ๆ ในการเตรียมฟันหลักทุกชนิด
การทําครอบอะคริลิก และครอบ พอร๑ซเลนที่มีโครงสร๎าง
เป็นโลหะ การทําพอนติกชนิดริดจ๑แลป การทําตัวเชื่อมตํอ
ชนิ ด ติ ด แนํ น การทํ า ครอบและสะพานฟั น ชั่ ว คราวด๎ ว ย
อะคริลิก โดยใช๎ แบบจํา ลองที่เ ตรี ยมฟั นหลักไว๎เ รียบร๎อ ย
แล๎ว การเตรียมฟันบนฟันธรรมชาติ และการทําฟันเดือย
ในฟันที่รักษาคลองรากฟันแล๎ว
421433 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแนํน 2 1(0-3-0)
Fixed Prosthodontics Laboratory II
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ทํ า ครอบพอร๑ ซ เลนที่ มี โ ครงเป็ น
โลหะ การทําครอบและสะพานฟันชั่วคราว การทําพอนติ
กชนิดริดจ๑แลป การใช๎ตัวเชื่อมตํอชนิดติดแนํน การเตรียม
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ฟันหน๎าบนฟันธรรมชาติ และการทําฟันเดือยในฟันที่รักษา
คลองรากฟันแล๎ว
421434 ทันตกรรมหัตถการ 2
2(2-0-4)
Operative Dentistry II
วัสดุบูรณะฟันชนิดตําง ๆ วิธีการบูรณะโพรง
ฟัน แบบตํ าง ๆ รู ปรํ างและจุ ดสั มผั ส เมทริก ซ๑แ ละเวดจ๑
วั ส ดุ บู ร ณะฟั น ชนิ ด ชั่ ว คราวและวั ส ดุ ท่ี ใ ช๎ ใ นการปู อ งกั น
อั น ตรายเนื้ อ เยื่ อ โพรงประสาทฟั น การบู ร ณะชํ อ งหํ า ง
ระหวํ า งฟั น การกั น ความชื้ น ภายในชํ อ งปาก ปั ญ หา
ภายหลั ง การบู ร ณะฟั น การฟอกสี ฟั น การบํ า บั ด รั ก ษา
อาการเสียวฟัน การบูรณะด๎วยอินเลย๑ ออนเลย๑และวีเนียร๑
การบูรณะเพื่อความสวยงาม การตรวจพยาธิสภาพของ
ฟันรวมทั้งการวางแผนการรักษา
421435 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry I
ฝึก ตรวจ วางแผนการรั ก ษาทางทั น ตกรรม
หัตถการ บูรณะฟันอยํางงํายด๎วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุสี
เหมือนฟัน
421436 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 1(0-3-0)
Operative Dentistry Laboratory II
ฝึ ก การบู ร ณะโพรงฟั น แบบตํ า งๆ ด๎ ว ยวั ส ดุ
บู ร ณะประเภทอมั ล กั ม และวั ส ดุ บู ร ณะที่ มี สี เ หมื อ นฟั น
ธรรมชาติ คอมโพสิตเรซิน และกลาสไอโอโนเมอร๑ซีเมนต๑
ในฟั น หน๎ า และฟั น หลั ง ที่ ก รอเตรี ย มโพรงฟั น ไว๎ ฝึ ก การ
ปูองกันโพรงประสาทฟันในโพรงฟันลึก และฝึกการบูรณะ
ฟันแบบชั่วคราว และฝึกการใสํแผํนยางกันน้ําลาย
421437 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1(1-0-2)
Endodontics I
ชีวภาพและการตอบสนองของเนือ้ เยื่อในโพรง
ฟัน ขัน้ ตอนการเกิดโรคของเนือ้ เยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อ
รอบปลายรากฟัน เครื่องมือและการทําให๎ปราศจากเชื้อ
การตรวจวิเคราะห๑และการวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในโพรง
ฟั น และเนื้อ เยื่ อ รอบปลายรากฟั น หลั ก การและวิ ธี ก าร
รักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา การบูรณะ
ฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน

421438

ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1(0-3-0)
Endodontic Laboratory
ฝึ ก การรั ก ษาคลองรากฟั น ในฟั น ซี่ ตํ า ง ๆ
ตั้งแตํข้ึนตอนการเปิดทางเข๎าสูํโพรงฟัน การวัดความยาว
ทํางาน การเตรียมคลองรากฟัน การใสํยาในคลองรากฟัน
การลองแทํงยางหลักและการอุดคลองรากฟัน
421439 ฟันเทียมบางสํวนชนิดถอดได๎ 2 1(1-0-2)
Removable Partial Denture II
ข๎อบํงชี้และข๎อพิจารณาในการเลือกประเภท
ของฟันเทียมให๎แกํผู๎ปุวย ขั้นตอนการทําฟันเทียมบางสํวน
ชนิ ด ถอดได๎ ปั จ จั ย ตํ า ง ๆ ที่ มี ผ ลตํ อ การทํ า ฟั น เที ย ม
บางสํวนชนิดถอดได๎ วัสดุท่ีใช๎ในการทําฟันเทียมบางสํวน
ชนิดถอดได๎
421440 ปฏิบัติการฟันเทียมบางสํวนชนิดถอดได๎ 2
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory II
การวิเคราะห๑ชนิ้ หลํอด๎วยเครื่องเซอร๑เวย๑ การ
เขียนแบบฟันเทียมบนชิ้นหลํอ การเตรียมเรสต๑ การกรอ
ปรั บ แตํ ง ฟั น การกํ า จั ด บริ เวณสํ ว นปุ อ งบนฟั น หลั ก ที่ ไ มํ
ต๎องการ การกรอสร๎างพื้นที่คอดที่ต๎องการสําหรับปลาย
ตะขอ การวางแบบขี้ผ้ึ งตามลักษณะโครงสร๎า งฟัน เทีย ม
สํวนโครงโลหะบนชิน้ หลํอ
421450 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory I
วิเคราะห๑แบบจําลองฟันทางทันตกรรมจัดฟัน
ฝึกปฎิบัติการทําเครื่องมือแก๎ไขนิสัยผิดปกติ
421451 วิจัยทางทันตกรรม 1
2(1-3-2)
Research for Dentistry I
รูปแบบและประเภทของการวิจั ยทางทั นตก
รรม ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การวางแผนการวิ จั ย การเขี ย น
โครงการวิจัย การรวบรวมและการวิเคราะห๑ข๎อมูล การใช๎
สถิ ติ ท่ี เ หมาะสม การอภิ ป รายผลการวิ จั ย รู ป แบบการ
นําเสนอผลการวิจัย
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421452

ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Field Practice in Family Dentistry
การฝึกภาคสนามรํวมกันระหวํา งสหวิชาชี พ
สาขาวิ ช าทางวิ ท ยาศาสตร๑ สุ ข ภาพ ประกอบด๎ ว ย การ
วางแผนและดําเนินการเก็บข๎อมูลแฟูมสุขภาพครอบครัว
การศึ กษาโรคและปั จจั ยที่ เกี่ ยวข๎อ ง การเยี่ย มบ๎ าน การ
วางแผนการรักษาและการดูแลครอบครัว นําเสนอข๎อมูล
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
421510 ทันตกรรมบดเคี้ยว 3
1(1-0-2)
Occlusions III
บทนํ า สูํ ค วามรู๎ สึ ก เจ็ บ ปวด อาการปวด
บริเวณใบหน๎าและชํองปาก การรับความรู๎สึก การจําแนก
อาการปวดบริเวณใบหน๎าและชํองปาก, หลักการวินิจฉัย
และการจัดการความเจ็บปวดบริเวณใบหน๎าและชํองปาก
ความสั ม พั น ธ๑ ข องทัน ตกรรมบดเคี้ ย วกั บ งานทั น ตกรรม
สาขาอื่น
421511
คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว
1(0-3-0)
Clinical Practice in Occlusions
ปฏิ บั ติ ก ารในผู๎ ปุ ว ยที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข อง
ระบบการบดเคี้ ย ว การทํ า แบบจํ า ลอง การให๎ ก าร
บําบัดรักษา และการติดตามผลการรักษา
421512 คลินิกปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Periodontology II
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยาโดย
ให๎การรักษาผู๎ปุวยโรคปริทันต๑อักเสบที่มีความรุนแรงระดับ
ต๎นและระดับกลาง
421513 คลินิกทันตรังสี 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology II
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถํายภาพรังสี
ในผู๎ ปุ ว ยทั้ ง การถํ า ยภาพรั ง สี ใ นและนอกชํ อ งปาก การ
ถํายภาพรังสีในสํวนของโพรงอากาศข๎างจมูก ตํอมน้ําลาย
กระดูก ขากรรไกร และกระดู ก กะโหลกศี รษะ การเขี ย น
รายงานภาพรั ง สี ข องผู๎ ปุ ว ยทั่ ว ไปและผู๎ ปุ ว ยที่ มี ร อยโรค
และการนําเสนอรายงานผูป๎ วุ ยที่เป็นกรณีศึกษาที่นําสนใจ

421514

การรักษาพยาธิสภาพในชํองปาก กระดูก
ขากรรไกร และใบหน๎า
2(2-0-4)
Management of Pathologic Lesions in
Oral and Maxillofacial Surgery
ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางรังสี ลักษณะ
ทางพยาธิวิทยาและวิธีการรักษารอยโรคและแผลภายใน
ชํองปากที่มีสาเหตุจากภยันตรายตํางๆ รอยโรคในชํองปาก
ที่เกี่ยวข๎องกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ๎มกันและ/หรือ
สัมพัน ธ๑กับรอยโรคที่ผิว หนัง รอยโรคที่ เป็นแผํนสีข าวใน
ชํองปาก รอยโรคที่มีอาการแสดงในชํองปากเป็นสีตําง ๆ
ความผิดปกติและเนื้ องอกของตํอมน้ํ าลาย เนื้ องอกของ
เนื้อเยื่ออํอนในชํองปาก โรคติดเชื้อในชํองปาก แหลํงติด
เชื้ อ ในชํ อ งปาก ความผิ ด ปกติ จ ากโภชนาการ ความ
ผิดปกติท่ีเกิดจากการรบกวน การเจริญเติบโตของอวัยวะ
ตําง ๆ ของใบหน๎าและชํองปาก ถุงน้ํา เนื้องอกชนิดตําง ๆ
โรคทางเมตะบอลิ กและพั นธุกรรม โรคของโพรงอากาศ
รอบจมูก โรคติดเชือ้ บริเวณศีรษะและใบหน๎า การหายของ
แผลในชํองปาก โรคของระบบเลือดและระบบน้ําเหลือง
421515 คลินิกศัลยศาสตร์ชํองปากและแม็กซิโฟเลเชียล
2(0-6-0)
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic
ฝึ ก ถ อ น ฟั น แ บ บ ซั บ ซ๎ อ น ผํ า ฟั น คุ ด
ทําศัลยกรรมกํอนใสํสิ่งประดิษฐ๑ทางทันตกรรม เป็นผู๎ชํวย
ในงานศัลยกรรมชํองปาก
421516 คลินิกพิเคราะห์โรคชํองปาก 2 1(0-3-0)
qClinical Practice in Oral Diagnosis II
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโดยฝึกตรวจผู๎ปุวยที่มี
รอยโรคในชํอ งปาก ผู๎ปุวยที่ เป็นโรคทางระบบที่มีอาการ
แสดงในชํองปาก และผู๎ปุวยที่มีอาการปวดบริเวณใบหน๎า
และชํองปาก รวมถึง ผู๎ปุว ยทีเ อ็มดี โดยเรี ยนจากการซั ก
ประวัติอยํางละเอียด การตรวจอยํางสมบูรณ๑ การให๎การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการจัดการผูป๎ วุ ย
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421530

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2 2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry II
ฝึก ตรวจ วางแผนการรั ก ษาทางทั น ตกรรม
หัตถการ บูรณะฟันผุชนิดซับซ๎อนและรอยโรคชนิดตําง ๆ
บนฟันด๎วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุท่มี ีสีเหมือนฟัน
421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
1(0-3-0)
Clinical Practice in Endodontics
ฝึกปฏิบัติการบันทึกประวัติผู๎ปุวย การตรวจ
วิเคราะห๑ การวินิ จฉั ยโรคของเนื้อ เยื่อ ในฟันและเนื้อ เยื่ อ
รอบปลายรากฟั น การพยากรณ๑ โ รค การวางแผนการ
รักษา และการให๎การรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีหนึ่งหรือ
สองคลองราก
421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics I
การตรวจ วิ นิ จ ฉั ย การวางแผนรั ก ษา และ
การบําบัดรักษาด๎านทันตกรรมประดิษฐ๑พื้นฐาน ได๎แกํ ฟัน
เทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางสํวนชนิดถอดได๎ ฟันเทียมติ ด
แนํน รวมถึงการทําครอบฟันและสะพานฟัน เดือยฟัน การ
บํ า บั ด รั ก ษาผู๎ ปุ ว ยฉุ ก เฉิ น ด๎ า นทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ๑ การ
แก๎ไขปัญหาด๎านทันตกรรมประดิษฐ๑ การดูแลบํารุงรักษา
และเรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
Endodontics II
สาเหตุ การปู อ งกั น และการแก๎ ไ ขความ
ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้น ระหวํ า งการรั ก ษาคลองรากฟั น การ
รั ก ษาคลองรากฟั น ซ้ํ า การผํ า ตั ด ปลายรากฟั น ความ
เจ็บปวดที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันและการบําบัด
ฉุกเฉิน หลักการและวิธกี ารรักษาคลองรากฟันในฟันหลาย
ราก โรคของเนือ้ เยื่อในโพรงฟันที่มีความสัมพันธ๑กับโรคปริ
ทันต๑ การรักษาโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันในฟันที่รากฟัน
ยังพัฒนาไมํสมบูรณ๑ โรคฟันร๎าว ภยันตรายที่เกิดขึ้นกับฟัน
421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2
1(1-0-2)
Orthodontics II
วิธีตรวจพิเคราะห๑ทางทันตกรรมจัดฟันด๎ว ย
หุํน จํ า ลองแบบฟั น และภาพถํ า ยรัง สี เ อ็ ก ซ๑ ของกะโหลก
ศี ร ษะด๎ า นข๎ า ง การแก๎ ไ ขการสบฟั น ที่ ผิ ด ปกติ ใ นระยะ

เริ่มแรก ตลอดจนลักษณะและสํวนประกอบของเครื่องมือ
ทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได๎
421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ในการบั นทึกประวั ติ
ตรวจให๎ ก ารวิ นิ จ ฉั ย และให๎ ก ารบํ า บั ด รั ก ษา โดยใช๎
เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันอยํางงํายสําหรับผู๎ปุวยเฉพาะ
ราย
421552 ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน 2(1-3-2)
Dental Laboratory in Primary School
ฝึกปฏิบัติการโครงการทันตกรรมในโรงเรียน
โดยศึ ก ษาและรวบรวมข๎ อ มู ล ทั น ตสุ ข ภาพในโรงเรี ย น
สํารวจสภาวะทันตสุขภาพและการเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห๑ปัญหาและสาเหตุและแนวทางการแก๎ไขปัญหา
วางแผนโครงการแก๎ ไ ขปั ญ หา และปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตาม
โครงการ รวมทั้งประเมินผลโครงการ สรุปและรายงานผล
การปฏิบัติงาน
421553 จรรยาบรรณและนิ ติ ทั น ตวิ ท ยาศาสตร์
1(1-0-2)
Ethics and Forensics Dentistry
หลักการและแนวคิดของจรรยาบรรณแพทย๑
แล ะทั น ต แพทย๑ หลั ก กฎหมาย พื้ น ฐาน นิ ติ ทั น ต
วิ ท ยาศาสตร๑ บทบาทของทั น ตแพทย๑ ใ นกระบวนการ
ยุติธรรม และพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข๎องกับการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม และกรณีศึกษาประเด็นฟูองร๎องทางการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข
1(1-0-2)
Dental Public Health System
ระบบงานทั น ตสาธารณสุ ข ในประเทศไทย
บทบาทของทันตแพทย๑ในการดําเนินงานทันตสาธารณสุข
การบริหารราชการสาธารณสุข และการพัฒนาบุคลากร
ทางทันตสาธารณสุข
421555 ทันตกรรมสาหรับเด็ก 1
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry I
พัฒนาการที่เกี่ยวข๎องกับการเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมของเด็กในชํวงอายุตํางๆ การปรับพฤติกรรมให๎
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เด็กรํวมมือ ยอมรับการรักษาทางทันตกรรม การวินิจฉั ย
การวางแผนการรักษา การรักษาและการปูองกันโรค หรือ
ความผิดปกติในชํองปากที่พบบํอยในเด็ก การสร๎างเสริม
สุขภาพชํองปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอนฟัน การใสํ
แผํนยางกันน้ําลาย การบูรณฟันน้ํานม
421556 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 1 2(0-6-0)
Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I
ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก ใน
การตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา การรักษาทางทัน
ตกรรม การสร๎างเสริมสุขภาพชํองปาก การรักษาทางทัน
ตกรรมอยํางงํายในเด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ ซึ่ง
อยูํในขอบเขตที่สามารทํ าการรั กษาทางทัน ตกรรมที่เด็ ก
สามารถให๎ความรํวมมือตํอการรักษาได๎ พร๎อมทั้งมีการฝึก
ปฏิ บั ติ ใ นแบบจํ า ลอง ในการทํ า ครอบฟั น เหล็ ก ไร๎ ส นิ ม
เครื่องมือกันที่ การใสํแผํนยางกันน้ําลาย พัลโมโตมี พัล
เพคโตมี การบูรณะฟัน น้ํานมด๎านประชิดฟัน และมีการ
สัมมนากลุํมยํอยระหวํางฝึกปฏิบัติงาน
421557 ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทย์ 1 3(2-2-5)
English for Dentist I
ฝึ ก ทั ก ษะการอํ า นเพื่ อ ให๎ ไ ด๎ ใ จความสํ า คั ญ
จากบทความและตํ า ราด๎ า นทั น ตแพทยศาสตร๑ และฝึ ก
ทักษะในการฟังบรรยายและการอภิปรายเชิงวิชาการด๎าน
ทันตแพทย๑
421558 ปฎิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory II
วิเคราะห๑แบบจําลองการสบฟันผิดปกติ การ
ทําเครื่องมือรักษาการสบฟันผิดปกติแบบงํายๆที่สามารถ
แก๎ไขได๎ด๎วยวิธีการเคลือบฟันเพียงเล็กน๎อย
421559 ทันตกรรมสาหรับเด็ก 2
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry II
รักษาเนือ้ เยื่อในฟันน้ํานม และฟันแท๎ท่ีเพิ่งขึ้น
ในชํ อ งปาก โรคปริ ทั น ต๑ใ นเด็ ก การใสํ เ ครื่ อ งกั น ที่ การ
รักษาทางทันตกรรม และการจัดการที่เหมาะสม ในเด็กที่มี
ความผิดปกติทางระบบ หรือเด็กที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็น
พิเศษ การใช๎ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสําหรับเด็ก การใช๎
ยาลดความกั งวล การจัด การในการดมยาสลบเพื่อ การ

รักษาทางทันตกรรมให๎แกํเด็ก รวมทั้งการบริหารจัดการ
คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก
421610 คลินิกศัลยศาสตร์ชํองปาก 2 2(0-6-0)
Clinical Practice in Oral Surgery II
ฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ๎อน ผําฟันคุด
ผํ า ตั ด ฟั น ฝั ง ที่ งํ า ย ศั ล ยกรรมกํ อ นงาน ทั น ตกรรม
ประดิษฐ๑และเป็นผู๎ชํวยผําตัดศัลยกรรมชํองปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียลภายใต๎การดมยาสลบ
421611
ศัลยกรรมเพื่อการใสํฟันเทียม 1(1-0-2)
Preprosthetic Surgery
หลักการทางศัลยกรรมเพื่อแก๎ไขสภาพในชํอง
ปากให๎เ หมาะสมกั บ การใสํ ฟัน เที ยม ซึ่ง ประกอบไปด๎ ว ย
การประเมิน การวินิจฉัยและการทําศัลยกรรมกํอนการใสํ
ฟันเทียม ได๎แกํ การตัดปุุมกระดูก การตัดพังผืด และการ
เพิ่มความสูงของตัวฟัน
421612 ทันตกรรมผู๎สูงอายุ
1(1-0-2)
Geriatric Dentistry
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข๎องกับผู๎สูงอายุ ด๎าน
กายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของผู๎สูงอายุ โรคสน
ชํอ งปาก การดู แ ลรั ก ษาทางทั น ตกรรม การบู ร ณะซํ อ ม
สํว นของฟั น และฟื้ น ฟูส ภาพของอวั ย วะที่ เ กี่ย วข๎ อ งของ
ผูส๎ ูงอายุ
421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม 1(0-3-0)
Clinical Practice in Dental Emergency
Treatment
ฝึก ปฏิ บัติ ง านบํา บั ด ภาวะฉุ กเฉิ น ทางทั น ตก
รรมในคลินิกทันตกรรม ด๎วยวิธีการตรวจ วินิจฉัย ประเมิน
และให๎การรักษาแบบเรํงดํวน บรรเทาอาการ และลดความ
เสี่ยงตํอการเกิดอันตรายที่รุนแรงตํออวัยวะภายในชํองปาก
และสํ ว นที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ฟั น อวั ย วะปริ ทั น ต๑ กระดู ก
ขากรรไกร เนื้อเยื่อในชํองปาก และในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
ชํองปาก รวมถึงการสํงผู๎ปุวยเพื่อการรักษาที่สมบูรณ๑ไ ด๎
อยํางเหมาะสม
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421614

การจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย์
1(1-0-2)
Management of Medical Emergency
การจั ด การผู๎ ปุ ว ย ใน ภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง
การแพทย๑ ภาวะหมดสติ เจ็บหน๎าอก ทางเดินหายใจ อุด
ตั น และแพ๎ ย า การปู อ งกั น และจั ด การผู๎ ปุ ว ยที่ มี ภ าวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย๑ในคลินิกทันตกรรม
421615 ชีววิทยาชํองปาก 3
2(2-0-4)
Oral Biology III
ใช๎ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑การแพทย๑พื้นฐาน
และวิทยาศาสตร๑การแพทย๑คลินิก ในการวิเคราะห๑พยาธิ
สภาพของโรค สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค การให๎การ
วินิจฉัยและแนวทางการรักษา
421630 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2 4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics II
การตรวจ วิ นิ จ ฉั ย การวางแผนรั ก ษา และ
การบําบัดรักษาด๎านทันตกรรมประดิษฐ๑ซับซ๎อน ได๎แกํ ฟัน
เทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางสํวนชนิดถอดได๎ ฟันเทียมติ ด
แนํน รวมถึงการทําครอบฟันและสะพานฟัน เดือยฟัน การ
บํ า บั ด รั ก ษาผู๎ ปุ ว ยฉุ ก เฉิ น ด๎ า นทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ๑ การ
แก๎ ไ ขปั ญ หาด๎ า น ทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ๑ การดู แ ล
บํารุงรักษาและเรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
421631 ทันตกรรมหัตถการรํวมสมัย 1(1-0-2)
Comtemporary Operative Dentistry
หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ๑ฟันให๎มาก
ที่สุด การบูรณะฟันด๎วยเรซินคอมโพสิตให๎ได๎ประสิทธิภาพ
สูงสุด การใช๎สารบอนดิง หลักการปัจจุบันและกลไกของ
การยึดติด ปัญหาที่พบเมื่อทําการบูรณะฟันด๎วยเรซินคอม
สิตและการแก๎ไข การบอนด๑อมัลกัม การบูรณะฟันที่รักษา
คลองรากฟันแล๎ ว การฟอกสีฟัน ที่มีชีวิต การรั กษาฟัน ที่
สู ญ เสี ย ผิ ว หน๎ า ฟั น การรั ก ษาอาการเสี ย วฟั น บทนํ า
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหมํๆ ในงานทัน
ตกรรมหัตถการ

421650

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics II
การเลือกผูป๎ วุ ยที่มีการกัดสบผิดปกติมากของ
ทันตแพทย๑ผู๎ เชี่ยวชาญด๎านทันตกรรมจัดฟัน เพื่อการสํ ง
ผูป๎ วุ ยไปรักษาตํอ การสอนรวมถึงการแก๎ไขการกัดสบของ
ฟันผู๎ปุวยที่ผิดปกติชนิดไมํซับซ๎อน ที่ไมํเกินความสามารถ
ของนัก ศึก ษา และสามารถบอกแยกได๎ ถึง ความผิด ปกติ
ของอวัยวะสํวนหั วที่ ทันตแพทย๑ผู๎ เชี่ย วชาญสาขาจัดฟั น
ต๎อ งการได๎ ในสํว นของนั ก ศึก ษาต๎ อ งสามารถพิ เ คราะห๑
ผู๎ปุ ว ยตามขั้ น ตอนการตรวจรั ก ษาผู๎ ปุ ว ยที่ต๎ อ งจั ด ฟั น ใน
คลินิกได๎จริง
421651 ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน 4(0-12-0)
Clinical Laboratory in Community Hospital
ฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ชุมชน และจัดทําโครงการสํงเสริมสุขภาพ
421652 คลินิกทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Clinical Practice in Family Dentistry
ประยุก ต๑ความรู๎พื้น ฐานทางทัน ตกรรม และ
ทั น ตกรรมในโรงพยาบาลเพื่ อ ใช๎ ใ นการรั ก ษาผู๎ ปุ ว ยใน
ลักษณะองค๑รวม เพื่อให๎สามารรถดูแลสุขภาพในชํองปาก
การปูองกันโรค และพยาธิสภาพในชํองปากในครอบครัว
และเพื่อนําไปสูํการเตรียมตัวเข๎าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ของรั ฐ ทั้ ง ในสํ ว นกลางและสํ ว นภู มิ ภ าคได๎ อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพ
421653 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 2 2(0-6-0)
Clinical Practice in Pediatric Dentistry II
ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กใน
ระดั บ งานที่ งํ า ยถึ ง ปานกลางโดยการตรวจวิ นิ จ ฉั ย วาง
แผนการรั ก ษา การบู ร ณะฟั น การทํ า ครอบฟั น เหล็ ก ไร๎
สนิม การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ํานม การใสํเครื่องมือกันที่
การถอนฟัน การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบําบัดฉุกเฉิน
การปรับพฤติกรรมเพื่อให๎เด็กรํวมมือตํอการรักษาทางทัน
ตกรรมโดยวิธีไมํใช๎ยา การสื่อสารกับผู๎ปกครอง การสร๎าง
เสริมสุขภาพชํองปากและการปูองกัน รวมทั้ง การจัดการ
ทางทั น ตกรรมที่ เ หมาะสม ในเด็ ก ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ท าง
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ระบบ หรื อ เด็ ก ที่ ต๎ อ งได๎ รั บ การดู แ ลพิ เ ศษ และมี ก าร
สัมมนากลุํมยํอยระหวํางฝึกปฏิบัติงาน
421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม
1(1-0-2)
Dental Innovation
องค๑ความรู๎ในวัสดุ สิ่งประดิษฐ๑ท่ีเกี่ยวข๎องกับ
งานทันตกรรมที่เกิดขึ้นใหมํ รวมถึงหลักการเบื้องต๎นของ
งานทันตกรรมรากเทียม ซึ่งได๎แกํระบบและสํวนประกอบ
ตําง ๆ ของรากเทียม ข๎อบํงชี้ ข๎อห๎ามและผลแทรกซ๎อนที่
อาจเกิ ด จากการใสํ ร ากเที ย ม โดยมี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ทําศัลยกรรมรากเทียมในแบบจําลองฟัน
421655 ปฏิบัติการโรงพยาบาล
2(0-6-0)
Clinical Practice in Hospital
ฝึก ปฏิ บัติ ง านในโรงพยาบาล แบบองค๑ ร วม
ดูแลสุขภาพทั่วไป และที่เกี่ยวข๎องกับ ทันตสุขภาพ ศึกษา
ระบบ ระเบี ย บ การบริ ก ารสุ ข ภาพในระดั บ ตํ า งๆ ใน
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนย๑ สุขภาพเมือ ง
และชุ ม ชน ของภาครั ฐ ศึ ก ษาบทบาท หน๎ า ที่ ข องทั น ต
แพทย๑ ที่ ต๎ อ งทํ า งานรํ ว มกั บ แพทย๑ และบุ ค ลากร ด๎ า น
การแพทย๑ทุกสาขาได๎
421656 ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทย์ 2 3(2-2-5)
English for Dentist II
รายวิชาบังคับกํอน : 421557 ภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ
ทันตแพทย๑ 1
Prerequisite
: 421557 English for Dentist I
ฝึกทักษะการสื่อสารทางวาจาในสถานการณ๑
ตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรม และการฝึกการ
อํานเพื่อวิเคราะห๑
421657 ทันตกรรมครอบครัว 2
2(0-6-3)
Family Dentistry II
การวิ เ คราะห๑ ส ภาพปั ญ หาสุ ข ภาพชํ อ งปาก
ของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปั ญหาและผลกระทบ
ของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข๎อง
และแนวทางการประเมิ น ผลการรั ก ษา การสร๎ า งความ
เข๎ ม แข็ ง ให๎ ค รอบครั ว มี สํ ว นรํว มในการดู แ ลตนเองอยํ า ง
ยั่งยืน

421658

สัมมนาทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0)
Family Dentistry Seminar
การสืบค๎น การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑
การเขียนรายงาน การนําเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข๎อซักถามในประเด็นทางด๎านทันตกรรมครอบครัว
421659 วิจัยทางทันตกรรม 2
3(0-6-3)
Research for Dentistry II
ฝึกเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย ปรึกษาอาจารย๑
ที่ ป รึ ก ษา เขี ย นโครงการวิ จั ย อาจเป็ น วิ จั ย พื้ น ฐาน วิ จั ย
คลินิก วิจัยชุมชน รวบรวมข๎อมูลจากการปฏิบัติการ การ
ประเมิ น ผล เขี ย นรายงาน และเสนอผลงานวิ จั ย ให๎
ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยสืบเนื่อง
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