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กองบริการการศึกษา ตรวจสอบ

คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยาพจิารณาให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการพจิารณากล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

พจิารณาให้ความเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา พจิารณาอนุมัติ
    29   

 เปิด

เทอม

เสนอ อว. รับทราบการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย

ผ่านระบบพจิารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา    

(CHE Curriculum Online : CHECO)

ปฏิทินการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตร (ปรับปรุง/ใหม่) พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565                
        



ต    ส ุป  ั สูต  (  ั สูต ป ับป ุ  ใ   ) ปี   ศ ึษ  2565 

   ดับ

ที ่
ชื่อ  ั สูต        ต ุ

 คณ   ษต ศ สต ์แ  ท พั    ธ   ช ต ิ  

1 วท.บ.(การประมง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

2 วท.บ.(เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

3 วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

4 วท.บ.(วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

5 วท.บ.(สัตวศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

6 วท.บ.(เทคโนโลยชีวีภาพ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

7 วท.ม.(เทคโนโลยชีวีภาพ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

8 วท.ม.(วทิยาศาสตร์การเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

 คณ  ทคโ โ  สี  ส  ทศแ     สื่อส    

9 บธ.บ (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

10 วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

11 วท.บ. (ภูมสิารสนเทศศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

12 วท.บ. (วิทยาการคอมพวิเตอร์) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

13 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร์) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

14 วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

15 วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยสีมัยใหม)่ หลักสูตรปรับปรุง 2559 คณะขอปรับปรุงเป็น พ.ศ. 2565 

 คณ พ  บ  ศ สต  ์  

16 พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

 คณ พ  ั   แ  สิ่ แ ด ้อ   

17 วศ.บ. (วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

18 วท.ม. (วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

19 วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดล้อม) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

 คณ บ  ิ  ธุ  ิจแ    ิทศศ สต  ์  

20 ศศ.บ. (การท่องเท่ียว) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

21 นศ.บ. (การสื่อสารสื่อใหม)่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

22 ศ.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

23 นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 



   ดับ

ที ่
ชื่อ  ั สูต        ต ุ

 คณ  ิท  ศ สต  ์  

24 วท.บ. (คณติศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

25 วท.บ. (เคมี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

26 วท.บ. (ชีววิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

27 วท.บ. (ฟิสกิส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

28 วท.บ. (สถิต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

29 วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยวีัสดุ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

30 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

31 ปร.ด. (ชีววิทยา) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2565 หลักสูตรใหม ่

 คณ  ิท  ศ สต ์   แพท  ์  

32 วท.บ. (ชวีเคม)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

33 วท.บ. (จุลชีววทิยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

34 วท.บ. (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

 คณ  ิศ     ศ สต  ์  

35 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

36 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

37 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

38 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

39 วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

 คณ ศ ิปศ สต  ์  

40 ศศ.บ. (ภาษาจีน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

41 ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

42 ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

43 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต)์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

44 ปร.ด. (ภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

45 ปร.ด. (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

46 ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต)์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

 คณ  ฐัศ สต ์แ  สั ค ศ สต ์  

47 ร.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 



   ดับ

ที ่
ชื่อ  ั สูต        ต ุ

48 ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

49 รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

 คณ สถ ปัต     ศ สต ์แ  ศ ิป    ศ สต  ์  

50 สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2558 คณะขอปรับปรุงเป็น พ.ศ. 2565 

51 ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

 คณ ส   ชศ สต  ์  

52 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

53 กภ.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

 คณ ส ธ  ณสุขศ สต  ์  

54 วท.บ.(การสง่เสริมสุขภาพ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

55 วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดลอ้ม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

56 วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

57 ส.บ. (อนามัยชุมชน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

58 ส.ม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบรอบระยะเวลาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


