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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0803
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
: Bachelor of Science Program in Physics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)
B.Sc. (Physics)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ

5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 7/59 วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ...................... วันที่ ............เดือน .......................พ.ศ. .......................
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ...................... วันที่ ............เดือน .......................พ.ศ. .......................
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................
วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
6.6 สภาวิชาชีพ................................. (ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
มาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บปริญ ญาตรี สาขาวิท ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีก ารศึก ษา
2562

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้ทนั ที
8.1.1 นักวิจยั หรื อนักวิทยาศาสตร์หรื อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการณ์
8.1.2 ตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , อุปกรณ์การแพทย์ หรืออุปกรณ์ด้าน
สารสนเทศ
8.1.3 เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายตรวจสอบคุ ณ ภาพ, ควบคุ ม การผลิ ต , ออกแบบหรือ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์
8.1.4 ผูป้ ระกอบการด้านเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์ศกึ ษา
8.2 อาชีพที่อาจต้องผ่านการอบรม, ศึกษาต่อหรื อมีคุณวุฒิเพิม่ เติมก่อนปฏิบตั ิงาน
8.2.1 บุคลากรทางการศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาลัย สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื อ
ประถมศึกษา

8.2.2 เจ้าหน้าที่ด้านวิท ยาศาสตร์ป ระจาพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้ นักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ สื่อมวลชนสายข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.2.3 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์
8.2.4 ตารวจหน่วยพิสูจน์หลักฐาน, เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน หรือนักนิติ
วิทยาศาสตร์
8.2.5 นักบินพลเรื อน
8.2.6 เจ้าหน้าที่วิทยุการบิน/เดินเรื อ
8.2.7 นักอุตุนิยมวิทยา
8.2.8 วิศวกร เช่น วิศวกรสิ่ งแวดล้อม วิศวกรพลังงาน เป็ นต้น
8.2.9 นักธรณีฟิสิกส์
8.2.10 วิศวกรการเงิน/คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

