มหาวิ ทยาลั ยพะเยา ขอต้ อนรั บนิ สิ ตใหม่ ปี การศึ กษา 2563
ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัย พะเยามุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์ แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ดารงชี วิ ต
ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด ” (A life of wisdom is the most wondrous of all)
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพ มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิ ช าชี พ และทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 รู้ ทั น โลก ทั น เทคโนโลยี มี ค วามรู้
ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
เป็นที่ยอมรับของสังคม เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นพลเมือง
ที่ มี คุ ณ ค่ า ของสั ง คมไทยและสั ง คมโลก ชี้ น าและสร้ า งสรรค์ ปั ญ ญา
เพื่อความเข้ มแข็ง และความยั่ งยืน ของชุ ม ชน ดังปณิธานของมหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา ที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community
Empowerment) ซึ่งมหาวิทยาลัย พะเยามี ความร่ว มมื อ กับ เครือ ข่ายองค์ ก ร
ภาครั ฐ และเอกชน ทั้ ง ในประเทศและต่า งประเทศ ในการที่ จ ะด าเนินการ
ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
ดังนั้น จึงขอให้นิสิตทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และนาความรู้ความสามารถไปพัฒนา
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง สั ง คมและประเทศชาติ และขอให้ นิ สิ ต ทุ ก คน
ประสบความสาเร็จในการศึกษา ตามที่มุ่งหวังทุกประการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าคู่ มื อ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค วบ 2 ปริ ญ ญา และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค วบปริ ญ ญาโท
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ฉบั บ นี้ ข้ึ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ นิ สิ ต และบุ ค ลากรของ
มหาวิท ยาลั ยพะเยา ได้ ศึ กษาข้อ มู ลเกี่ย วกั บการศึ ก ษาในมหาวิท ยาลั ย พะเยา
และเป็ น แนวทางในการวางแผนการศึ ก ษา ซึ่ ง คู่ มื อ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2563 ฉบับนีป้ ระกอบด้วยเนือ้ หา 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยพะเยา
ตอนที่ 2 ข้อบั งคั บ ระเบี ยบ ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ส าหรับนิ สิ ตระดั บ
ปริญญาตรีระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรี
ควบปริญญาโท
ตอนที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร/สาขาวิชา
ตอนที่ 4 คาอธิบายรายวิชา
ดังนั้น นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงจาเป็นต้องศึกษาและทา
ความเข้ า ใจรายละเอี ย ดในแต่ ล ะตอนให้ เข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ตามคู่ มื อ นิ สิ ต
ฉบั บ นี้ อี ก ทั้ ง นิ สิ ต สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การศึ ก ษาที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ได้ท่ีเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดที่อาจจะเป็นสาเหตุ
ให้นิสิตไม่สามารถสาเร็จการศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาล่าช้า
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หวั งเป็ น อย่ างยิ่ งว่ า นิ สิ ต ทุ ก คน จะศึ ก ษาหาความรู้
ในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาอย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถและส าเร็ จ การศึ ก ษา
จากมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ ดังที่มุ่งหวังทุกประการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
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code
Subjet
credit
Grade
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
Total credit………………………….Cum.G.P.A………..
ผลการศึกษา ภาคการศึกษา........ปการศึกษา.....
code
Subjet
credit
Grade
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
............ ............ ............ ............
Total credit………………………….Cum.G.P.A………..

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

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

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

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

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

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

IV
บันทึก

V

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กำหนดปฏิทินกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
สำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ที่เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2557 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2)
_____________________________
โดยที่เป็นกำรสมควรกำหนดปฏิทินกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี ภำคปกติ
ที่เข้ ำศึ ก ษำปี ก ำรศึก ษำ 2557 เป็ นต้ น ไป อำศั ยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 33 และมำตรำ 39 แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ
มหำวิ ท ยำลั ย พะเยำ พ.ศ. 2553 และค ำสั่ งมหำวิ ท ยำลั ย พะเยำ ที่ 1948/2563 ลงวั น ที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2563
เรื่อง มอบอำนำจหน้ ำที่ให้รองอธิก ำรบดี รักษำกำรแทนรองอธิก ำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี กำกับ กำรบริห ำร สั่งกำร
และปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ และช่วยกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ
จึงเปลี่ย นแปลงกำรก ำหนดปฏิ ทิน กำรศึ กษำ ปี กำรศึก ษำ 2563 ส ำหรับ นิสิ ตระดับ ปริญ ญำตรี ภำคปกติ ที่เข้ำ ศึก ษำ
ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นต้นไป ดังรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2563

(ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลธิดำ เทพหินลัพ)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ

VI

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทนิ การศึกษา ปีการศึกษา 2563
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2)
กิจกรรม

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

คณะส่งข้อมูลรายวิชาตามแผนการศึกษาที่ เปิดสอนถึงกองบริการการศึกษา
วันสุดท้ายของการรับนิสิตโอนย้ายจากสถานศึกษา
คณะ/นิสิตตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา
วันประกาศตารางเรียนตารางสอน

23 มี.ค. 63
27 ก.ค. 63
1 มิ.ย. 63
26 ต.ค. 63
4-8 พ.ค. 63
14-18 ก.ย. 63
8 มิ.ย. 63
2 พ.ย. 63
วั นสุดท้า ยนิสิตยืน่ ความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาตกแผนการศึกษาผ่า นระบบ (UP20.1) 8 มิ.ย.-8 ก.ค.63 2พ.ย. - 2 ธ.ค. 63
นิสิตยืน่ คาร้องขอย้ายคณะ หลักสูตร และแผนการศึกษา (ส่งไฟล์ให้คณะต้นสังกัด ) 18 พ.ค.-1 มิ.ย. 63 12 ต.ค.-1 พ.ย. 63
คณะต้นสังกัดส่งคาร้องขอย้ายคณะ หลักสูตร และแผนการศึกษา ไปยัง คณะที่ รับย้าย 18 พ.ค.-5 มิ.ย. 63 12 ต.ค.-5 พ.ย. 63
18 พ.ค.-10 มิ.ย. 63 12 ต.ค.-10 พ.ย. 63
คณะที่รบั ย้ายส่งคาร้องขอย้ายคณะ หลักสูตร และแผนการศึกษา ไปยัง กองบริการการศึกษา
วันพบอาจารย์ที่ ปรึกษา
19 มิ.ย.63
13 พ.ย. 63
วันลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต
นิสิตรหัส 63
22-26 มิ.ย. 63 16-20 พ.ย. 63
นิสิตรหัส 62
22-26 มิ.ย. 63 16-20 พ.ย. 63
นิสิตรหัส 61
23-26 มิ.ย. 63 17-20 พ.ย. 63
นิสิตรหัส 60 และน้อยกว่า
24-26 มิ.ย. 63 18-20 พ.ย. 63
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี
22-26 มิ.ย. 63 16-20 พ.ย. 63
นิสิตยื่นคาร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน (UP 18)
22-26 มิ.ย. 63 16 - 20 พ.ย.63
คณะยื่นคาร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน (UP 18)
22-29 มิ.ย. 63 16 - 23 พ.ย.63
26 มิ.ย. -9 ก.ค. 63 20 พ.ย.-3 ธ.ค. 63
คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชามายังกองบริการการศึกษา (UP21)
26 มิ.ย. -9 ก.ค. 63 20 พ.ย.-3 ธ.ค. 63
คณะส่งแบบฟอร์ม การขอเปลีย่ นแปลงตารางเรียนตารางสอนมายังกองบริการการศึกษา (UP20)
วันเปิดภาคการศึกษา
29 มิ.ย. 63
23 พ.ย. 63

13 ม.ค. 64
8-12 ก.พ. 64
5 เม.ย. 64
5 เม.ย.-25 เม.ย. 64
8 มี.ค. - 1 เม.ย.64
8 มี.ค. -5 เม.ย.64
8 มี.ค. -10 เม.ย.64
30 มี.ค. 64
7-16 เม.ย. 64
7-16 เม.ย. 64
7-16 เม.ย. 64
7-16 เม.ย. 64
7-16 เม.ย. 64
7-16 เม.ย. 64
7-19 เม.ย. 64
16-26 เม.ย. 64
16-26 เม.ย. 64
19 เม.ย. 64

ลงทะเบียนเรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสติ ,เพิม่ -ถอนรายวิชาไม่ ได้รบั อักษร W

นิสิตรหัส 61-63
นิสิตรหัส 60 และน้อยกว่า
นิสิตยืน่ คาร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน (UP 18) (สาหรับนิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้า)
คณะส่งคาร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน (UP 18) มายังกองบริ ก ารการศึ ก ษา (สาหรั บนิสติ ที่ลงทะเบียนล่าช้า)

นิสิตยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
คณะรับคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน (นิสิต)

29 มิ.ย.-10 ก.ค. 63
30 มิ.ย.-10 ก.ค. 63
29 มิ.ย.-10 ก.ค. 63
29 มิ.ย.-13 ก.ค. 63
29 มิ .ย.-29 ก.ค. 63
29 มิ .ย.-30 ก.ค. 63

23 พ.ย.- 4 ธ.ค. 63

19-27 เม.ย. 64

24 พ.ย.- 4 ธ.ค. 63 20-27 เม.ย. 64
23 พ.ย.- 4 ธ.ค. 63
23 พ.ย.- 8 ธ.ค. 63

19-27 เม.ย. 64
19-28 เม.ย. 64

23 พ.ย.- 21 ธ.ค. 63 19 เม.ย.- 10 พ.ค. 64

19 เม.ย.- 11 พ.ค. 64
20 เม.ย. 64
คณะส่งคาร้องขอเที ยบโอนรายวิชาและผลการเรียนของนิสิต ถึง กองบริการการศึกษา
21 เม.ย. 64
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี (สาหรับนิสิตที่ลงทะเบียนล่ าช้า)
21-27 เม.ย. 64
วั น สุ ด ท้า ยของการส่ งแบบฟอร์มขอปิด รายวิชา และยกเลิ ก ตารางสอบ มายัง กองบริก ารการศึก ษา (UP 22)
22 เม.ย. 64
11 ก.ค.-28 ก.ย. 63 5 ธ.ค.63 - 3 ม.ค. 64 28 เม.ย.-24 เม.ย.64
นิสิตยื่นคาร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W ออนไลน์
11 ก.ค.-29 ก.ย. 63 5 ธ.ค.63 - 22 ก.พ. 64 28 เม.ย.-2 มิ.ย.64
คณะส่งคาร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W ถึง งานทะเบียนนิสิต
ภายใน 16 ต.ค. 63 8 ธ.ค.63 - 18 ม.ค.64 28 เม.ย.- 21 พ.ค. 64
ชาระค่าลงทะเบียนเบียน กรณีนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน (UP 18)
วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย (งดการเรียนการสอนทุ กชั้นปี)
17 ก.ค. 63 *
17 ก.ค. 64 *
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลขอแก้ไขอักษร I ถึง คณะเจ้าของรายวิชา
24 ก.ค. 63
18 ธ.ค.63
14 พ.ค.64
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลขอแก้ไขอักษร I ถึง งานทะเบียนนิสิต
29 ก.ค. 63
21 ธ.ค.63
17 พ.ค.64
คณะรวบรวมคาร้องขอสาเร็จการศึกษา มายัง กองบริการการศึกษา
10 ส.ค. 63
14 ม.ค. 64
21 พ.ค.64
23 พ.ย.63- 22 ธ.ค. 63

30 มิ.ย. 63
24 พ.ย. 63
1 ก.ค. 63
25 พ.ย. 63
1-10 ก.ค. 63 25 พ.ย. - 4 ธ.ค. 63
7 ก.ค. 63
1 ธ.ค. 63

VII

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทนิ การศึกษา ปีการศึกษา 2563
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2)
กิจกรรม
วันสุ ดท้ายของการยื่นคาร้องขอเพิ่มรายวิชาหลั งกาหนด (UP 5) (นิสิต)
วันสุ ดท้ายของการยื่นคาร้ องขอคืนสภาพการเป็นนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรียน (UP 4) (นิสิต)

คณะส่ งคาร้องขอเพิ่มรายวิชาหลั งกาหนด (UP 5) ถึง งานทะเบียนนิสิต
คณะส่ งคาร้ องขอคืนสภาพการเป็นนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรียน (UP 4) ถึง งานทะเบียนนิสิต

วันสอบกลางภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) *
วันประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอลาออกโดยไม่ได้รับผลการเรียน
วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันสุดท้ายของการแก้ไขชื่อ - สกุล ของนิสิต ที่ คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชา ถึง คณะเจ้าของรายวิชา
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชา ถึง งานทะเบียนนิสิต
วันสาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ: * มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

20 ส.ค. 63
14 ม.ค.64
20 ส.ค. 63
14 ม.ค.64
21 ส.ค. 63
15 ม.ค.64
21 ส.ค. 63
15 ม.ค.64
22-30 ส.ค. 63 16-24 ม.ค. 64

13 พ.ค.64
13 พ.ค.64
14 พ.ค.64
14 พ.ค.64
-

12 -18 ต.ค. 63 8 - 14 มี.ค. 64
16 ต.ค. 63
12 มี.ค. 64
16 ต.ค. 63
12 มี.ค. 64
19-30 ต.ค. 63 15 - 26 มี.ค. 64
30 ต.ค. 63
26 มี.ค. 64
2 พ.ย. 63
29 มี.ค. 64
9 พ.ย.63
9 เม.ย. 64
13 พ.ย. 63
16 เม.ย. 64
2 พ.ย. 63
29 มี.ค. 64

7-13 มิ.ย. 64
11 มิ.ย. 64
11 มิ.ย. 64
14-18 มิ.ย. 64
18 มิ.ย. 64
21 มิ.ย. 64
5 ก.ค. 64
9 ก.ค. 64
21 มิ.ย. 64

VIII

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กำหนดปฏิทินกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
สำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี โครงกำรพิเศษ
________________________

โดยที่เป็นกำรสมควรกำหนดปฏิทินกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี โครงกำร
พิเศษ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 33 และมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2553 และคำสั่ง
มหำวิทยำลัยพะเยำ ที่ 1948/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่ให้รองอธิกำรบดี รักษำกำร
แทนรองอธิก ำรบดี และผู้ช่ วยอธิก ำรบดี กำกับ กำรบริห ำร สั่ งกำรและปฏิบั ติ กำรแทนอธิก ำรบดี มหำวิ ทยำลั ยพะเยำ
และช่ว ยก ำกั บดู แลกำรปฏิ บัติงำนแทนอธิ กำรบดีม หำวิท ยำลัย พะเยำ จึ งก ำหนดปฏิทิ น กำรศึ กษำ ปี กำรศึ กษำ 2563
สำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี โครงกำรพิเศษ ดังรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2563

(ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลธิดำ เทพหินลัพ)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ

IX

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทนิ การศึกษา ปีการศึกษา 2563
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
กิจกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563

23 มี.ค. 63
14 ส.ค. 63
15 ธ.ค. 63
1 มิ.ย. 63
28 ก.ย. 63
25 ม.ค. 64
4-8 พ.ค. 63
1-4 ก.ย. 63 12-16 ม.ค. 64
8 มิ.ย. 63
5 ต.ค. 63
1 ก.พ. 64
วันสุดท้ายนิสติ ยืน่ ความประสงค์ ลงทะเบียนรายวิชาตกแผนการศึกษาผ่านระบบ (UP20.1)
8 มิ.ย.-8 ก.ค.63 5 ต.ค. -4 พ.ย. 63 1 ก.พ.-3 มี.ค. 64
นิสิตยื่นคาร้องขอย้ายคณะ หลักสูตร และแผนการศึกษา (ส่งไฟล์ให้คณะต้นสังกัด) 18 พ.ค.-1 มิ.ย. 63 21 ก.ย.-5 ต.ค. 63 11-25 ม.ค. 64
คณะต้นสังกัดส่งคาร้องขอย้า ยคณะ หลักสูตร และแผนการศึกษา ไปยัง คณะที่รับย้า ย 18 พ.ค.-5 มิ.ย. 63 21 ก.ย.-9 ต.ค. 63 11-29 ม.ค. 64
คณะส่งข้อมูลรายวิชาตามแผนการศึกษาที่เปิดสอนถึงกองบริการการศึกษา

วันสุดท้ายของการรับนิสิตโอนย้ายจากสถานศึกษา
คณะ/นิสิตตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา
วันประกาศตารางเรียนตารางสอน

คณะที่รบั ย้ายส่งคาร้องขอย้ายคณะ หลักสูตร และแผนการศึกษา ไปยัง กองบริการการศึกษา

18 พ.ค.-10 มิ.ย. 63 21 ก.ย.-14 ต.ค. 63 11 ม.ค.-3 ก.พ. 64

วันพบอาจารย์ที่ ปรึกษา
19 มิ.ย.63
16 ต.ค. 63
วันลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต
22-26 มิ.ย. 63 19-22 ต.ค. 63
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี
22-26 มิ.ย. 63 19-22 ต.ค. 63
นิสิตยื่นคาร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน (UP 18)
22-26 มิ.ย. 63 19-22 ต.ค. 63
คณะยื่นคาร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน (UP 18)
22-29 มิ.ย. 63 19-26 ต.ค. 63
คณะส่งแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชามายังกองบริการการศึกษา (UP21) 26 มิ.ย. -9 ก.ค. 63 22 ต.ค.-5 พ.ย. 63

12 ก.พ. 64
15-19 ก.พ. 64
15-19 ก.พ. 64
15-19 ก.พ. 64
15-22 ก.พ. 64

19 ก.พ. -4 มี .ค. 64
คณะส่งแบบฟอร์ม การขอเปลีย่ นแปลงตารางเรียนตารางสอนมายังกองบริการการศึกษา (UP20) 26 มิ.ย. -9 ก.ค. 63 22 ต.ค.-5 พ.ย. 63 19 ก.พ. -4 มี .ค. 64

วันเปิดภาคการศึกษา
วันเริ่มเรียน

29 มิ.ย. 63
4 ก.ค.63

26 ต.ค. 63
31 ต.ค. 63

22 ก.พ. 64
27 ก.พ. 63

ลงทะเบียนเรียนช้าและลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสติ ,เพิม่ -ถอนรายวิชาไม่ได้รบั อักษร W 29 มิ.ย.-10 ก.ค. 63 26 ต.ค.-6 พ.ย. 63 22 ก.พ.-5 มี.ค. 64

นิสติ ยืน่ คาร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน (UP 18) (สาหรับนิสิตทีล่ งทะเบียนล่าช้ า)
คณะส่ง คาร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน (UP 18) มายังกองบริการการศึกษา (สาหรับนิสิตทีล่ งทะเบียนล่าช้า )

นิสิตยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
คณะรับคาร้องขอสาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน (นิสิต)
คณะส่งคาร้องขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนของนิสิต ถึง กองบริการการศึกษา

ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี (สาหรับนิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้า)

29 มิ.ย.-10 ก.ค. 63 26 ต.ค.-6 พ.ย. 63
29 มิ.ย.-13 ก.ค. 63 26 ต.ค.-9 พ.ย. 63
29 มิ.ย.-29 ก.ค. 63 26 ต.ค.-23 พ.ย. 63
29 มิ.ย.-30 ก.ค. 63 26 ต.ค.-24 พ.ย. 63

30 มิ.ย. 63
1 ก.ค. 63
1-10 ก.ค. 63
7 ก.ค. 63

27 ต.ค. 63
28 ต.ค. 63

22 ก.พ.-5 มี.ค. 64
22 ก.พ.-8 มี.ค. 64
22 ก.พ.-22 มี .ค. 64
22 ก.พ.-23 มี .ค. 64

23 ก.พ. 64
24 ก.พ. 64

28 ต.ค. - 6 พ.ย. 63 24 ก.พ. - 5 มี.ค. 64

3 พ.ย. 63
2 มี.ค. 64
นิสิตยื่นคาร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W ออนไลน์
11 ก.ค.-7 ก.ย. 63 7 พ.ย. 63-4 ม.ค. 64 6 มี.ค. -3 พ.ค. 64
คณะส่งคาร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W ถึง งานทะเบียนนิสิต
11 ก.ค.-8 ก.ย. 63 7 พ.ย. 63-5 ม.ค. 64 6 มี.ค. -4 พ.ค. 64
ชาระค่าลงทะเบียนเบียน กรณีนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน (UP 18) ภายใน 16 ต.ค. 63 7 พ.ย. -11 ธ.ค. 63 6 มี.ค. -9 เม.ย. 64
วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
17 ก.ค. 63 *
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลขอแก้ไขอักษร I ถึง คณะเจ้าของรายวิชา
24 ก.ค. 63
20 พ.ย. 63
19 มี.ค. 64
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลขอแก้ไขอักษร I ถึง งานทะเบียนนิสิต
29 ก.ค. 63
24 พ.ย. 63
23 มี.ค. 64
คณะรวบรวมคาร้องขอสาเร็จการศึกษา มายัง กองบริการการศึกษา
10 ส.ค. 63
8 ธ.ค. 63
5 เม.ย. 64
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอเพิม่ รายวิชาหลังกาหนด (UP 5) (นิสิต)
13 ส.ค. 63
9 ธ.ค. 63
8 เม.ย. 64
วันสุดท้ายของการยืน่ คาร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสติ เพือ่ ลงทะเบียนเรียน (UP 4) (นิสติ )
13 ส.ค. 63
9 ธ.ค. 63
8 เม.ย. 64
คณะส่งคาร้องขอเพิม่ รายวิชาหลังกาหนด (UP 5) ถึง งานทะเบียนนิสิต
14 ส.ค. 63
11 ธ.ค. 63
9 เม.ย. 64
คณะส่งคาร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสติ เพือ่ ลงทะเบียนเรียน (UP 4) ถึง งานทะเบียนนิสติ
14 ส.ค. 63
11 ธ.ค. 63
9 เม.ย. 64
วันสุดท้ายของการส่งแบบฟอร์มขอปิดรายวิช า และยกเลิกตารางสอบ มายัง กองบริการการศึกษา (UP 22)

X

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดปฏิทนิ การศึกษา ปีการศึกษา 2563
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
กิจกรรม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี) *
วันประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์
วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอลาออกโดยไม่ได้รับผลการเรียน
วันสุดท้ายของการแก้ไขชื่อ - สกุล ของนิสิต ที่ คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วันสอบปลายภาค (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)
วันปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชา ถึง คณะเจ้าของรายวิชา

วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชา ถึง งานทะเบียนนิสิต
วันสาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ: * มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563

5-16 ต.ค. 63 1-12 ก.พ. 64 31 พ.ค. - 11 มิ.ย. 64
16 ต.ค. 63
12 ก.พ. 64
11 มิ.ย. 64
16 ต.ค. 63
12 ก.พ. 64
11 มิ.ย. 64
16 ต.ค. 63
12 ก.พ. 64
11 มิ.ย. 64
17-18 ต.ค. 63 13-14 ก.พ. 64 12-13 มิ.ย. 64
19 ต.ค. 63
15 ก.พ. 64
14 มิ.ย. 64
28 ต.ค. 63
24 ก.พ. 64
23 มิ.ย. 64
2 พ.ย. 63
1 มี.ค. 64
28 มิ.ย. 64
19 ต.ค. 63
15 ก.พ. 64
14 มิ.ย. 64

XI

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดปฏิทนิ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต ปีการศึกษา 2563
***********************
โดยที่ เป็ น การสมควรออกประกาศกาหนดปฏิ ทิ น กิ จกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนิ สิ ต ปี ก ารศึ กษา 2563
ส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรีทุ ก ชั้ น ปี อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 33 และมาตรา 39 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ทยาลั ยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกั บ คาสั่งมหาวิท ยาลั ยพะเยา 1271/2563 เรื่อ ง มอบอ านา จหน้าที่ ให้ รอง
อธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กากับการบริหาร สังการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 จึง
ออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดปฏิ ทิ น กิ จ กรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนิ สิ ต ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ดั ง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ดร.วุฒชิ ัย ไชยรินคา)
รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

XII

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดปฏิทนิ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม
จองหอพักผ่านระบบออนไลน์พร้อมชาระค่าหอพัก ผ่าน Counter Service
ของ TCAS รอบที่ 1/2/3
รายงานตัวเข้าหอพักและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
ประชุมผู้ปกครองของ TCAS รอบที่ 1/2/3
จองหอพักผ่านระบบออนไลน์พร้อมชาระค่าหอพัก ผ่าน Counter Service
ของ TCAS รอบที่ 4
รายงานตัวเข้าหอพักและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
ประชุมผู้ปกครองของ TCAS รอบที่ 4
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะ / วิทยาลัย
กิจกรรม Open UP “ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 10”
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ม.พะเยา
กิจกรรมสานสัมพันธ์เวียง
พิธไี หว้ครู (งดการเรียนการสอน)
บวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (งดการเรียนการสอน)
กิจกรรมประเพณีเดินเข้า ม. (งดการเรียนการสอน)
เสียงสะท้อนจากนิสิต
วันเปิดโลกกิจกรรม
Up AMBASSADOR & Fresher Night 2020
เทศกาลลอยกระทง
กีฬาพื้นบ้าน (เวียง)
พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอนทุกชั้นปี)

วัน เดือน ปี
24-26 พ.ค. 2563
29-31 พ.ค. 2563 **
7-8 มิ.ย. 2563
10 มิ.ย. 2563 **
6-10 มิ.ย. 2563
(งดกิจกรรม)
11-12 มิ.ย. 2563
(งดกิจกรรม)
13 มิ.ย. 2563
(งดกิจกรรม)
16/23/30 มิ.ย. 2563 (งดกิจกรรม)
7 ก.ค. 2563
25 มิ.ย. 2563
(เลื่อนกิจกรรม)
17 ก.ค. 2563
(เลื่อนกิจกรรม)
17 ก.ค. 2563
(เลื่อนกิจกรรม)
กรกฎาคม 2563
(เลื่อนกิจกรรม)
12 ก.ย. 2563
(รูปแบบ Online)
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ตอนที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา
University of Phayao

สีประจำมหำวิทยำลัยพะเยำ

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

ต้นไม้ประจำมหำวิทยำลัยพะเยำ คือ ฟ้ำมุ่ย
ดอกฟ้ ำ มุ่ ย เป็ น กล้ ว ยไม้ มี ชื่ อ ทำงวิ ท ยำศำสตร์ ว่ ำ
Vanda coerulea Griff.ex Lindle. คื อ Orchidaceae เป็ นกล้ วยไม้
ประเภทแวนด้ำ : ลักษณะควำมงดงำมโดดเด่นของฟ้ำมุ่ย
ทำให้ถูกยกย่องว่ำเป็นกล้วยไม้ป่ำที่สวยงำมที่สุดชนิดหนึ่ง
ของโลก เนื่องจำก ชื่อ ฟ้ำมุ่ย ที่แปลว่ำ ฟ้ำหม่นหมองนัน
มีท่ีมำจำกควำมสวยสดงดงำมของกลีบดอกสีฟ้ำอมม่ว ง
จนทำให้สีของท้องฟ้ำ แลดูหม่นหมองไปเลยนั่นเอง

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
พระพุทธภุชคารักษ์
สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานนาม
พระพุทธรูปนาคปรก ประดิษฐานพระนามาภิไธย ส.ธ. พระพุทธรูปประจามหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
"พระพุทธภุชคารักษ์" หมายถึง พระพุทธรูปที่มีพญานาคคุ้มครองรักษา
พระพุท ธภุชคารักษ์ พระพุท ธรูป ประจามหาวิทยาลัยพะเยา พระพุท ธรูป ปางนาคปรก
ประดิษฐานพระนามาภิไธย ส.ธ. ที่ขนดด้านหน้า เป็นพระพุทธรูปประจามหาวิทยาลัย เพื่อ เป็น
ศูนย์ ร วมจิตใจ และเป็ นที่ เคารพสัก การะของผู้บ ริห าร คณาจารย์บุ ค ลากร นิสิ ต ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป องค์พระ มีขนาดความสูง 18.30 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร จาลองแบบมาจาก
พระพุ ท ธรูป นาคปรกแห่งเมือ งครหิที่สร้างในราวพุ ท ธศตวรรษที่ 18 พระหัตถ์ทั้งสองวางใน
ลักษณะปางมารวิชัยที่ดา้ นหน้าพระเมาลีมีรูปคล้ายใบโพธิ์ติดอยู่สังฆาฏิพาดบนพระอังสาซ้าย
พันทบกันเป็นริว้ ๆ ประดิษฐานบนเนินเขา ด้านหลังอาคารหอประชุมพญางาเมือง

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างขึ้นเพื่อ เป็นศูนย์รวมจิตใจ
และเป็นที่เคารพสักการะ ของผู้บ ริหาร คณาจารย์ บุ ค ลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป
โดยพระบรมราชานุ ส าวรี ย์ ฯ แห่ ง นี้ ได้ จ าลองรู ป แบบมาจาก พระบรมรู ป สมเด็ จ
พระนเรศวรมหาราช ประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มีขนาดใหญ่
เป็ น ๒ เท่ าครึ่ งของพระองค์ จ ริ ง ความสู ง ๔.๔๐ เมตร มี พ ระราชอิ ริย าบถทรงหลั่ ง
ทักษิโณทกจากสุ วรรณภิงคาร เพื่อประกาสอิสรภาพ ที่เมืองแครง ในเขตแดนเมียนมา
โดยเน้น ความสง่างาม ลักษณะที่เข้มแข็ง และการทรงไว้ซึ่งการมีพระราชอานาจ

สัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยพะเยา
ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพื้ นหลังรูปศิลาจารึก
ยอดกลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ "มพ" สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อ มีชื่อ
มหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง และชื่อ ภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาว บนพื้นแถบโค้งสีทอง

สัตภัณฑ์
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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
เกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เมื่ อ วั น ที่ 16
กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้เป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา จึงถือได้ว่า
มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งมีฐานะเป็น นิติบุคคล อย่างเต็ม
รูปแบบ พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีศักยภาพและ
พร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้ง การพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคม
เป็นสุข อันจะเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังปณิธานว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
(Wisdom for Community Empowerment)
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย 15 คณะ 3 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต และ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 11. คณะวิทยาศาสตร์
2. คณะทันตแพทยศาสตร์
12. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะนิติศาสตร์
14. คณะศิลปศาสตร์
5. คณะพยาบาลศาสตร์
15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
6. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
16. คณะสหเวชศาสตร์
7. คณะแพทยศาสตร์
17. วิทยาลัยการจัดการ
8. คณะเภสัชศาสตร์
18. วิทยาลัยการศึกษา
9. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
19. วิทยาเขตเชียงราย
10. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 20. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกาหนดวิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี ระบบ TCAS ได้กาหนดการรับสมัครทัง้ สิน้ 5 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
รอบที่ 2 โควตา (Quota)
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission 1)
รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ (Direct Admission)

ตอนที่ 2
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
Regulation and Announcement
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น พ.ศ. 2562
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น เพื่อให้
การจัดการศึกษาสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป สอดรับกับนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย พัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวกับเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตร และ
แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตร ฐานหลั ก สู ต รร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา ประกาศคณะกรรมการการ อุ ด ม ศึ กษ า
ที่เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดาเนินการหลัก สู ตร
ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาและระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาและ
การดาเนิ นการหลัก สู ตร อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญ ญัติ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา พ.ศ. 2553
มติคณะกรรมการบริห ารงานวิช าการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และมติสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น พ.ศ.
2562”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า
มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความว่า
ส่วนงานวิชาการตามมาตรา 7(3) และ (4)แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิท ยาลั ยพะเยา พ.ศ. 2553 และส่วนงานวิช าการที่ เรีย กชื่อ อย่ า งอื่ น ที่มี ฐ านะ เทียบเท่ า และได้มี ก ารจั ด
การเรียนการสอน
“ผู้เรียน”
หมายความว่า
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ข้อ 4 การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะบูรณาการสอดแทรกผสมผสาน
เชื่อมโยงองค์ความรู้ เน้นการสร้างความสามารถและหรือสมรรถนะที่หลากหลาย อย่างเป็นระบบ สามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายบุคคลได้ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทุกชั้นปี
ข้อ 5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน คณะอาจจัดการศึกษาในลักษณะอื่น ตามที่ระบุในหลักสูตรหรือ
อาจจะขออนุ มั ติ จั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะอื่ น ซึ่ ง มี ม าตรฐานเที ย บเคี ย งได้ กั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึก ษากาหนดหรือ ตามข้อ บังคับ ระเบีย บ
ประกาศ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
5.1 แบบหน่วยการเรียนรู้ (Learning Unit) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีความสมบูรณ์ ใ นตั ว
หรืออาจเป็นส่วนย่อยของรายวิชา หรือส่วนหนึ่งของโมดูล
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5.2 แบบโมดูล (Modules) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง หรืออาจประกอบด้วย
การเรียนแบบเก็บหน่วยการเรียนรู้ตั้งแต่ 2 หน่วยการเรียนรู้ รวมเป็นโมดูล
5.3 แบบจัดการศึกษาร่วมผลิต (Partnership) เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ด้วยภาคทฤษฎีและหรือปฏิบัติ รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยมีข้อตกลงร่วมผลิตร่วมกันระหว่ าง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรภายนอกอื่น
5.4 แบบอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการศึกษาแบบเปิดสาหรับการเรียนรู้
ตลอดชีวติ (MOOC: Massive Open Online Courses)
ข้อ 6 การลงทะเบียนเรียนของผู้ เรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะต้นสังกัดและคณะที่จัดการเรีย น
การสอน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดหรือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ระเบียบ ประกาศ
และคาสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 7 ให้คณะกาหนดการวั ดและประเมิน ผลการเรี ยนอย่ างเป็ นระบบ ซึ่งเทียบได้กั บ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ค ณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาก าหนดหรื อ ตามข้ อ บั ง คั บ
ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 8 การจาแนกสภาพการเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติการจาแนกสภาพการเป็นนิสิต ให้เหมาะสม
ต่อการศึกษาในลักษณะอื่น และให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 9 การรับเข้าศึกษาและการส าเร็จ การศึกษานั้น ผู้เรียนอาจนาผลการเรีย นจากการจัด การศึ ก ษา
ในลักษณะอื่น ประกอบการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้เรียนอาจนาผลการเรียนขอเทียบเป็นระบบหน่วยกิต ประกอบการพิจารณาการขออนุมัติสาเร็จ
การศึกษาและรับปริญญาได้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 การดาเนินการที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศในกรณีมีปัญหาเกี่ย วกั บ
การบังคับใช้หรือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดี มีอานาจตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
----------------------------------------------โดยที่ เป็ นการสมควรให้ อ อกข้อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เพื่ อ ให้
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยามีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21(2) มาตรา 58
มาตรา 59 และ มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
การศึกษาระดับปริญญาตรีให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ เว้นแต่ มหาวิทยาลัยได้กาหนดข้อบังคับไว้เป็น
การเฉพาะสาหรับการศึกษาในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใด ทั้งนีห้ ากข้อบังคับ เฉพาะนั้น กาหนดให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 ก็ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนีแ้ ทน
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า
มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า
สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความว่า
ส่วนงานวิชาการตามมาตรา 7(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
และส่วนงานวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าและได้มีการจัดการเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายความว่า
หัวหน้าส่วนงานวิชาการตามมาตรา 7(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
และส่วนงานวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าและได้มีการจัดการเรียนการสอน
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ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้ เ ป็นไปตามข้อ บังคั บ นี้ และให้มีอานาจออกประกาศคาสั่ ง เพื่อ ประโยชน์
ในการดาเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และให้ถือเป็นที่สุด
หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
6.1 หลั ก สู ตรปริ ญ ญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี ) จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษา ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทีย บเท่ า
หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
6.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง
หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
6.3 หลั ก สู ตรปริ ญ ญาตรีแ บบก้า วหน้ า ทั้ ง ทางวิ ชาการ และทางวิ ช าชี พ หรื อปฏิ บั ติ ก าร ต้ อ งเป็ น
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริ ญญาตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง
ในระหว่างการศึก ษาในหลัก สู ตรแบบก้ า วหน้ า หากภาคการศึกษาใด ภาคการศึกษาหนึ่งมี ผลการเรีย นต่ากว่ า 3.50
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่านิสิตขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
6.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.5 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
6.6 ไม่ เคยถู ก คั ด ชื่ อ ออก หรื อ ถู ก ไล่ อ อกจากสถาบั น การศึ ก ษาใด ๆ เพราะความผิ ด ทางความ
ประพฤติ
ข้อ 7 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
7.1 มหาวิทยาลัยจะทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิตเป็นคราว ๆ ไป ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย หรือที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด
7.2 มหาวิทยาลัยอาจทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่
ได้รับปริญญาตรีห รือ เทีย บเท่ าเข้าเป็ น นิ สิต เพื่อศึกษาขอรับ ปริญ ญาตรี ส าขาวิช าหนึ่ ง สาขาวิช าใดของมหาวิ ท ยาลั ย
ตามระเบียบ หรือ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 8 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
8.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
8.2 คุณสมบัติของผู้ขอโอนมาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
8.2.1 มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6
8.2.2 ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
8.3 ผู้ประสงค์ที่จะขอโอนมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติดังนี้
8.3.1 ยื่นคาร้องตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน
วันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ
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8.3.2 ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งหนังสือขอโอนย้าย ระเบียนผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อ หา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
8.4 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะ
8.5 การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน
8.5.1 มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณาเที ย บโอนรายวิ ชาที่ เ รี ย นมา โดยความเห็ น ชอบของคณะ
และต้องมีจานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนไม่เกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่กาหนดไว้ใ น
ประกาศมหาวิทยาลัย
8.5.2 รายวิ ช าที่ จ ะเที ย บโอนเป็ น หน่ ว ยกิ ต สะสม จะต้ อ งมี เ นื้ อ หาวิ ช าอยู่ ใ นระดั บ เดี ยวกัน
กับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับขั้น C
8.5.3 รายวิชาใดที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ข้อ 9 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
9.1 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเข้า
ศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6
9.2 การแสดงความจานงขอเข้าศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้
9.2.1 ยื่นคาร้องตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน
วันลงทะเบียนของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา
9.2.2 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบของคณะ
9.3 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นาข้อ 8.5 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 10 การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยอาจทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6 หรือมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 การรายงานตัวเป็นนิสิต
11.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจากสถานศึกษาอื่น หรือผู้ที่
ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อ หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อ ปริญญาที่ สอง จะต้องรายงานตัวและเตรียมหลั กฐานต่า ง ๆ ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อขึน้ ทะเบียนเป็นนิสิตในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
11.2 กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นราย ๆ ไป
11.3 มหาวิ ท ยาลั ย จะก าหนดรหั ส ประจ าตั ว นิ สิ ต และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา
แนะนา ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา ภายหลังขึน้ ทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว
ข้อ 12 การย้ายสาขาวิชา
12.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนั้น ๆ
12.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
12.2.1 นิสิตที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา สาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติ
12.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่ น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิท ยาลัย โดยผ่า น
การพิจารณาของคณะนิสิตสังกัดและจะรับย้ายไปสังกัดนั้น ทั้งนี้ ให้ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
12.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิน้ ก่อนวันลงทะเบียนเรียน
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12.2.4 เมื่ อ นิ สิ ต ได้ ย้ า ยสาขาวิ ช าแล้ ว รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาอาจน ามาคานวณหาค่า ระดับ
ขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ได้
หมวด 2
การจัดการศึกษา
ข้อ 13 ระบบการจัดการศึกษา
13.1 มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการจั ด การศึ ก ษา โดยให้ ค ณะที่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าใด ๆ
ให้การศึกษาในสาขาวิชานั้นแก่นิสิตทั้งมหาวิทยาลัย
13.2 สาขาวิชาหนึ่ง ๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยหลายรายวิชา
13.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 2 แบบ
คือ
13.3.1 แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึก ษาปกติซึ่งเป็นภาคการศึกษา
บังคับมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ และใช้
ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่กาหนดไว้ใ น
ภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
13.3.2 แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อ ปี การศึ ก ษา ใช้ระยะเวลาเรี ยนไม่น้ อยกว่ า 15 สัปดาห์ ต่ อ
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องจัดการเรียนให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่กาหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
13.4 กรณีที่หลัก สู ตรสาขาวิ ชาใดประกอบด้ ว ยรายวิ ช าที่จ าเป็ น ต้อ งเปิ ด สอนในภาคฤดูร้ อ นหรื อ
ฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาภาคบังคับด้วย
13.5 มหาวิทยาลัยใช้ร ะบบหน่ว ยกิ ตในการด าเนิ นการศึ กษา จานวนหน่ว ยกิ ตใช้ แสดงถึ ง ปริ ม าณ
การศึกษาของแต่ละรายวิชา
13.6 การคิดหน่วยกิต
13.6.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้ เ วลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 ชั่ ว โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
13.6.2 รายวิชาภาคปฏิบั ติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่ น้อยกว่ า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
13.6.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
13.6.4 การท าโครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ที่ ใ ช้ เ วลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
13.7 มหาวิ ท ยาลั ย อาจก าหนดเงื่ อ นไขที่ ต้ อ งผ่ า นก่ อ น ( Prerequisite) ส าหรั บ การลงทะเบี ย น
บางรายวิชาโดยนิสิตต้องมีผลการเรียนของรายวิชาที่ต้องผ่านก่อนในระดับ D (หมวด 4 ข้อ 19.5) ขึน้ ไป
13.8 รายวิชาหนึ่ง ๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชากากับไว้
13.9 รหัสรายวิชาประกอบด้วย
13.9.1 เลข 3 ลาดับแรก
แสดงถึง สาขาวิชา
13.9.2 เลขในลาดับที่ 4
แสดงถึง ระดับชั้นปีของการศึกษา
13.9.3 เลขในลาดับที่ 5
แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
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13.9.4 เลขในลาดับที่ 6
แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา
13.10 สภาพนิสิต แบ่งออกได้ดังนี้
13.10.1 นิสิตปกติ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึน้ ไป
13.10.2 นิสิตรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนและการสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ต่ากว่า 2.00
13.11 การจาแนกสภาพนิสิต จะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาของการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 2
ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา หรือการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา กรณีนิสิตลงทะเบีย น
ในภาคการศึกษาฤดูร้อนมหาวิทยาลัยจะจาแนกสภาพนิสิตเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้นด้วย
ข้อ 14 หลักสูตรสาขาวิชา
14.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย
14.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกลุ่มรายวิช าที่เ สริม สร้ างความเป็ นมนุษ ย์ ที่สมบูร ณ์ ให้มี
ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า ของสังคมไทยและสังคมโลก โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 และครอบคลุมสาระของกลุ่มวิช าสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิช าวิ ท ยาศาสตร์ กั บคณิ ตศาสตร์
โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึง่ การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตของ รายวิชา
ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
14.1.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ที่มุ่งหมาย ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
14.1.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
14.1.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่ มาตรฐานวิชาชีพ กาหนด หากไม่มี
มาตรฐานวิชาชีพกาหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ในจานวนนั้นต้องเป็นวิช าทาง
ทฤษฏีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
14.1.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า
90 หน่วยกิต
14.1.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต
หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าอาจจั ด หมวดวิ ช าเฉพาะในลั ก ษณะวิ ชาเอกเดี่ ย ว วิ ช าเอกคู่หรือ
วิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจานวน หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิ ชาเอกคู่ ต้องเพิ่มจ านวนหน่ว ยกิ ตของวิช าเอกอี กไม่น้อ ยกว่ า 30
หน่วยกิต และให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
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ส าหรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี แ บบก้ า วหน้ า นิ สิ ต ต้ อ งเรี ย นวิ ช าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
14.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
ปริ ญ ญาตรี ยกเว้ นรายวิ ช าในหมวดวิช าศึก ษาทั่ วไป เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ขยายความรู้ท างวิ ชาการให้ ก ว้า งขวางออกไป
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากยิ่งขึน้ โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวด
วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนิสิตที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นิสิตต้องศึกษาให้
ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็น ไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดั บ ปริ ญ ญาเข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาในระบบ และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การเที ย บโอนของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
14.2 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
14.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรีย น
ไม่เต็มเวลา
14.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิตใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรีย น
ไม่เต็มเวลา
14.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรี ยน
ไม่เต็มเวลา
14.2.4 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมไม่น้ อยกว่ า 72 หน่ ว ยกิต
ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
14.3 เพื่ อ ให้ ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
และนิสิตทาความเข้าใจหลักสูตรสาขาวิชาและแผนการศึกษานั้น และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมนิสิตลงทะเบียน
เรียนรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชา
14.4 การจัดการเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ใ นหลั ก สูตรของมหาวิท ยาลัยให้ เ ป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
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หมวด 3
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 15 การลงทะเบียนเรียน
15.1 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย หากนิสิตมาลงทะเบีย น
หลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องชาระค่าปรับตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
15.2 การลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองตาม วัน เวลา ที่ปฏิทินการศึกษากาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
15.3 การลงทะเบี ย นรายวิ ช าหลั ง ก าหนด ให้ ก ระท าได้ ภ ายในระยะเวลาของการขอเพิ่ มรายวิชา
หากพ้นกาหนดนีม้ หาวิทยาลัยอาจยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
15.4 การลงทะเบี ย นเรี ย นจะสมบู ร ณ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ตามที่ ก าหนดไว้
ในประกาศมหาวิทยาลัย
15.5 วิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก
15.6 จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
15.6.1 ระบบทวิภ าค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่ อปี ก ารศึ ก ษา นิสิตสามารถลงทะเบี ย นเรี ย น
รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนเรี ย น
รายวิชาสาหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
15.6.2 ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อ ปี ก ารศึก ษา นิสิตสามารถลงทะเบี ย นเรี ย น
รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
ส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ มหาวิ ท ยาลั ย
จะอนุญาตให้ลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดตามวรรคก่อนได้ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีนิสิตต้อ งการลงทะเบี ยนเรี ย นน้อ ยกว่า 9 หน่วยกิตหรือ เกิ น กว่ า 22 หน่วยกิต สาหรั บ
การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามข้อ 15.6.1 หรือต้องการลงทะเบียนเรียนน้ อย
กว่า 6 หน่วยกิตหรือมากกว่า 15 หน่วยกิตสาหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา
ตามข้อ 15.6.2 ให้ยื่นคาร้องเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
15.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะและรายวิชาที่ลงทะเบียนผิ ด
เงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
15.8 นิสิตอาจขอลงทะเบีย นเข้าร่ วมศึก ษารายวิช าใด ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพู นความรู้ไ ด้ โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึ ก ษา คณะต้นสังกัด นิ สิต อาจารย์ผู้สอน และคณะที่รายวิช านั้น สัง กั ดอยู่ ยิน ยอม และได้ ยื่ น
หลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ นิ สิ ต จะต้ อ งช าระค่ า หน่ ว ยกิ ต รายวิ ช านั้ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
และนิสิตจะได้รับผลการเรียนเป็นอักษร S หรือ U และไม่นามาคิดหน่วยกิตสะสม
15.9 ภาคการศึกษาปกติใด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม นิสิตจะต้องขอลาพั ก
การศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยทาหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดี และจะต้องเสียค่าธรรมเนียม เพื่อ
ขึน้ ทะเบียนเป็นนิสิตหรือเพื่อรักษาสภาพนิสิต ตามที่ปฏิทินการศึกษากาหนด หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวต้องพ้นสภาพการ
เป็นนิสิต หรือ
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15.10 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตที่พ้น สภาพนิ สิต กลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ถ้ามีเหตุผลอันสมควร
โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสิตนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา กรณีเช่นนี้ นิสิตจะต้องชาระค่าธรรมเนียม เพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิต รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ค้างชาระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา
มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนิสิตตามวรรคก่อน หากพ้นกาหนดเวลา 2 ปีนับจากวั น ที่
นิสิตผู้นั้น พ้นสภาพการเป็นนิสิต
15.11 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือมีข้อตกลงเฉพาะราย
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใ ห้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียน
เรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางส่วนได้ หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
โดยชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 16 การลา
16.1 การลาป่วยและการลากิจ นิสิตผู้ใดมีกิจจาเป็น หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมง
เรียนได้ให้ยื่นใบลาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนาไปขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
16.2 การลาพักการศึกษา
16.2.1 นิสิตจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะเห็นสมควร
16.2.2 นิสิตที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่า และนิสิต
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติใดแล้ว มีความประสงค์จะลาพักการศึกษาให้ยื่นใบลาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
พร้อมกับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนีร้ ายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปในภาคการศึกษานั้นให้ได้รับอักษร W
16.2.3 นิ สิ ต ที่ ล าพั ก หรื อ ถู ก สั่ ง พั ก การศึ ก ษาตลอดหนึ่ ง ภาคการศึ ก ษาปกติ ห รื อ มากกว่ า
จะต้องชาระค่าลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิตทุกภาคการศึกษา
16.3 การลาออก นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 17 การพ้นสภาพนิสิต
นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุดังต่อไปนี้
17.1 ตาย
17.2 ลาออก
17.3 โอนไปเป็นนิสิต นักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
17.4 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนิสิตข้อหนึ่งข้อใดตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4
17.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามข้อ 15
17.6 มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนิสิต หรือกระทาการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนิสิต
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17.7 เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
ของสาขาวิชานั้นแล้วยังไม่สาเร็จการศึกษา
17.8 มีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
17.8.1 เมื่อเรียนมาแล้วครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือครบ 3 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
จัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 1.50
17.8.2 เมื่อเรียนมาแล้วครบ 4 ภาคการศึกษาปกติ หรือครบ 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
จัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง 1.75
17.8.3 เมื่อเรียนมาแล้วครบ 4 ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป หรือครบ 6 ภาคการศึกษาปกติ ขึน้ ไป
สาหรับการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ยังมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่ถึง
1.75
ทั้งนี้ กรณีนิสิตมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พน้ สภาพในภาคการศึกษาปลาย และได้ลงทะเบีย นใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้นับรวมผลการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้นด้วย
ข้อ 18 การเพิ่มและถอนรายวิชา
18.1 การเพิ่มรายวิชา จะกระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกนั บจากวัน เปิด ภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน 1 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
18.2 การถอนรายวิชา จะกระทาได้ภายในกาหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75 ของเวลาเรียน
ของภาคการศึกษานับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การถอนรายวิชาภายในกาหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่
ปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการศึกษา แต่ถ้าถอนรายวิชาหลังกาหนดเวลาการเพิ่มรายวิชานิสิตจะได้รับอักษร W
18.3 ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 4
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 19 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
19.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
19.2 มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ ร ะบบระดั บ ขั้ น และค่ า ระดั บ ขั้ น ในการวั ด และประเมิ น ผล เว้ น แต่ ร ายวิ ช า
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U
19.3 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และประเมินผลด้วยอักษร S
และ U
19.4 สัญลักษณ์ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ให้กาหนด ดังนี้
A
หมายถึง
ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
B+
หมายถึง
ดีมาก
(VERY GOOD)
B
หมายถึง
ดี
(GOOD)
C+
หมายถึง
ดีพอใช้
(FAIRLY GOOD)
C
หมายถึง
พอใช้
(FAIR)
D+
หมายถึง
อ่อน
(POOR)
D
หมายถึง
อ่อนมาก
(VERY POOR)
F
หมายถึง
ตก
(FAILED)
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S
หมายถึง
เป็นที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
หมายถึง
ไม่เป็นที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
หมายถึง
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(INCOMPLETE)
P
หมายถึง
การเรียนการสอนยังไม่สิน้ สุด
(IN PROGRESS)
W
หมายถึง
การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
19.5 ระบบระดับขั้น กาหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่งแสดงผลการศึกษาของ
นิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
A
มีค่าระดับขั้นเป็น
4.00
ระดับขั้น
B+
มีค่าระดับขั้นเป็น
3.50
ระดับขั้น
B
มีค่าระดับขั้นเป็น
3.00
ระดับขั้น
C+
มีค่าระดับขั้นเป็น
2.50
ระดับขั้น
C
มีค่าระดับขั้นเป็น
2.00
ระดับขั้น
D+
มีค่าระดับขั้นเป็น
1.50
ระดับขั้น
D
มีค่าระดับขั้นเป็น
1.00
ระดับขั้น
F
มีค่าระดับขั้นเป็น
0
19.6 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้เสร็จสมบูรณ์ได้
โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมั ติ
จากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
นิ สิ ตจะต้ อ งด าเนิ น การขอรั บ การวั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ แก้ อั ก ษร I ให้ ส มบู ร ณ์ ภ ายในภาค
การศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย หากพ้นกาหนดดัง กล่ าว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
19.7 อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่และไม่มีก ารวั ด
และประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
อักษร P จะเปลี่ย นก็ ต่ อ เมื่อ มีก ารวั ดและประเมิ น ผลภายในระยะเวลาไม่ เกิ น วั นสุ ด ท้ า ยของ
การสอบไล่ ป ระจ าภาค ทั้ ง นี้ ไม่ เกิ น 2 ภาคการศึ ก ษาถั ด ไป หากพ้ น ก าหนดระยะเวลาดั ง กล่ า วตามวรรคก่ อ นแล้ว
มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนอักษร P เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U
19.8 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
19.8.1 นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน
19.8.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ
19.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
19.8.4 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
19.9 อักษร S U I P และ W จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
19.10 การนับหน่วยกิตสะสม และการคานวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
19.10.1 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชา
ที่สอบได้เท่านั้ น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบี ย นเรีย นรายวิ ช าใดรายวิช าหนึ่ งมากกว่ า 1 ครั้ง ให้นับเฉพาะจ านวนหน่ ว ยกิ ต
ครั้งสุดท้ายที่ประเมินว่าสอบได้นาไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
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19.10.2 มหาวิ ท ยาลั ย จะค านวณค่ า ระดั บ ขั้น สะสมเฉลี่ ย จากหน่ ว ยกิ ต และค่ า ระดั บ ขั้ น ของ
รายวิชาทั้งหมดที่นิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษา ตามข้อ 15.8
19.10.3 การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้นาเอาผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดั บขั้น
ของทุก ๆ รายวิชาตามข้อ 19.5 มารวมกัน แล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด ยกเว้นข้อ 19.9 ในการหาร
นี้ให้มีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง
มหาวิทยาลัยจะคานวณค่ าระดับขั้ น สะสมเฉลี่ ยจากหน่ว ยกิ ตและค่ าระดั บขั้น ที่นิ สิ ตลงทะเบีย นเรียนครั้ งสุ ดท้ ายเพี ย ง
ครั้งเดียว
19.10.4 การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะ ให้นาเอาผล
คูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่ เ ทีย บ
ให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับค่าระดับขั้นใดจะไม่นามาคานวณค่ า
ระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
19.10.5 การคานวณค่าระดั บขั้ น สะสมเฉลี่ ยของนิสิ ต ที่โอนย้า ยมาจากสถาบั น อุดมศึ ก ษาอื่ น
ให้คานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่
ข้อ 20 การเรียนซ้า
20.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ต่ากว่า C นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้าได้
20.2 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ F นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้า
20.3 รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ U นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้า
หมวด 5
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 21 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
21.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน
21.2 นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
21.2.1 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
21.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียนดังนี้
21.2.2.1 การศึกษาเพื่อปริญญาที่ส อง สาเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อ น 2 ภาคการศึก ษา
ปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
21.2.2.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี ) ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ไ ม่ ก่ อ น 4
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรีย น
ไม่เต็มเวลา
21.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
21.2.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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21.2.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
21.2.2.6 นิ สิ ต ที่ ข อเที ย บโอนรายวิ ช าหรื อ ประสบการณ์ หรื อ ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
21.2.3 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
21.2.4 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
21.2.5 ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
21.3 ในกรณีที่นิสิตประสงค์จะไม่ขอสาเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุ ใด มหาวิทยาลัยอาจพิจ ารณา
อนุมัติเป็นราย ๆ ไป
21.4 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 20.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
21.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
21.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใด
ข้อ 22 การอนุมัติปริญญา สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาเมื่อสิ้น ทุกภาคการศึกษา ยกเว้ น
กรณีที่นิสิต ไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกาหนด ให้อนุมัติปริญญาในวันที่มีผลการเรียนโดยสมบูร ณ์
ในภาคการศึกษานั้น ๆ
ข้อ 23 การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรางวัลเรียนดี
ตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
23.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
23.1.1 เหรียญทอง ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รั บระดับขั้น F หรืออักษร
U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย และมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม
และในมหาวิทยาลัยของแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.75
23.1.2 เหรียญเงิน ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับระดับ ขั้น F หรืออักษร
U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใดทั้งสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย และมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม
และในมหาวิทยาลัยของแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.50
23.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี
เหรี ย ญทองแดง ให้ กั บ นิ สิ ต ที่ เ รี ย นดี ป ระจ าปี ก ารศึ กษาหนึ่ ง ๆ โดยลงทะเบี ย นเรี ย น 2
ภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น
และต้องมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ในปีการศึกษานั้น ๆ 3.50 ขึน้ ไป
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 24 ให้ อ อกระเบี ย บ และประกาศ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ ภ ายในหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ข้อบังคับนีใ้ ช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นาระเบีย บ
ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในวันที่ข้อบังคับนีใ้ ช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกั บ
ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบั ณฑิ ต
พ.ศ. 2556 เพื่อให้การศึกษาปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกั บ
ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 จึ งอาศั ยความในมาตรา 21 แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา พ.ศ. 2553
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 มกราคม 2556 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบั ณฑิ ต
พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนิสิตเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3.1 เป็ นผู้ มี คุ ณสมบั ติ ตามข้ อ 4 แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2553
3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึ กษา
ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3.3 เป็นผู้สามารถท าสัญญาการเข้าเป็ นนิสิ ตหลั กสู ตรทั นตแพทยศาสตรบัณฑิ ตไว้กั บมหาวิทยาลัยพะเยา
และ/หรือ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบได้ และมีสัญญาค้าประกันโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติ และ
หลักทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเห็ นชอบ ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์จะต้ องมีหนังสือยิ นยอมของผู้ แทนโดย
ชอบธรรมอนุญาตให้เป็นนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ข้อ 4 การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 5 การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 6 ระบบการศึกษา
6.1 การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตร 6 ปี
6.2 การกาหนดปริมาณการศึกษาและการแบ่งภาคการศึกษาสามปีแรกตามหลัก สูตรให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ซึ่งเรียนตามระบบ
ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา และในสามปีหลังของหลักสูตร ให้กาหนดการศึกษา
และฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา โดยแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มหมุนเวียนกันไปเพื่อศึกษาในแต่ละ
รายวิชา
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ข้อ 7 การลงทะเบียน
7.1 การลงทะเบี ย นในสามปี แ รกของหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามข้อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
7.2 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในสามปีหลังของหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศ ของมหาวิทยาลัย
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนของนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี
ข้อ 8 การวัดและประเมินผล
ให้ เป็ นไปตามความในข้ อ 14 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2553
8.1 การวัดและประเมินผลในสามปีแรกของหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
8.2 นิสิตที่จะศึก ษาในชั้ น ปี ที่ 4 ของหลักสูตร ต้องสอบผ่า นทุ กรายวิช าของหลั กสู ตร ในสามปี แ รก
และได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 ตามรายวิชาที่กาหนด ในโครงสร้างของหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
8.3 ในสามปีหลังของหลักสูตร ให้มีการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการศึก ษาใน
แต่ละรายวิชาที่นิสิตหมุนเวียนไปศึกษาในคราวๆหนึ่ง และให้มีการวัดและประเมินผลรวม เพื่อหา
ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเมื่อสิน้ ปีการศึกษา และให้รายงานทุกสิน้ ปีการศึกษา
ข้อ 9 การเสนอชื่อเพื่อรับ ปริญญาและการอนุมั ติให้ ปริญญา ให้เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิ ทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ข้ อ 10 การพ้ น สภาพการเป็ น นิ สิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คับ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ข้อ 11 ความใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นาความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการให้ เป็ นไปตามข้อ บังคับ นี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อ ประโยชน์ใ นการ
ดาเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดละให้ ถือ
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เพื่อให้การศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยามีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 จึงอาศัยความ
ในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง 2/2555 เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2555 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 คุณสมบัติและเงื่อนการเข้าเป็นนิสิตเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ข้ อ 4 การสอบคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นิ สิ ต หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต นั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 5 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นาความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลมและให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
ข้อ 7 การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามความในข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
ข้อ 8 การเพิ่มและถอนรายวิชา
ให้เป็นไปตามความในข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
ข้อ 9 การวัดและประเมินผลการศึกษา
ให้เป็นไปตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การศึ กษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
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9.1 รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพพยาบาลทุกรายวิชา ต้องมีระดับขั้นไม่น้อยกว่า C หรือมีค่าระดับขั้นไม่ น้อ ย
กว่า 2.00 นิสิตที่มีระดับขั้นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพพยาบาลน้อยกว่า C หรือมีค่าระดับขั้นน้อยกว่า 2.00 ต้องลงทะเบียน
เรียนในรายวิชานั้นใหม่
9.2 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล จะต้องเป็นผู้สอบผ่านรายวิชาต่ า งๆ
ครบตามหลักสูตร มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และจะต้องทาการสอบตามที่คณะพยาบาล
ศาสตร์กาหนดจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินการสอบให้เป็นไปตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
ข้อ 10 การเรียนซ้า
ให้เป็นไปตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
ข้อ 11 การเสนอให้ได้รั บปริญญาและการอนุ มัติ ปริญญา ให้นาความในข้อ 16 และข้อ 17 แห่งข้อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 12 ความใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นาความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 13 ให้อธิการบดีรั กษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับ นี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ใ นการ
ดาเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนีใ้ ห้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าดและให้ ถือ
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553
..........................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบั ณฑิ ต
เพื่อให้การศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบั ณฑิ ตของมหาวิ ทยาลัย พะเยา มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้ องกับประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 จึ ง อาศั ย ความในมาตรา 21 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ.2553 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบั ณฑิ ต
พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนิสิตเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3.3 เป็นผู้สามารถทาสัญญาการเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไว้กับมหาวิทยาลัยพะเยา
และ/หรือ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบได้ และมีสัญญาค้าประกันโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ซึ่ง
มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบ ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์จ ะต้องมีหนัง สือยิ นยอมของผู้แ ทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ เป็ น นิ สิ ต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ข้อ 4 การสอบคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นิ สิ ต หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต นั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 5 การรั บ โอนนิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ให้ น าความในข้ อ 6 แห่ งข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม และให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ระบบการศึกษา ใช้ระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค
6.1 การจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในสามปีแรก นิสิตจะศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ/หรือ หมวดวิชาเฉพาะที่เป็นกลุ่ ม วิ ช า
บังคับพืน้ ฐานเฉพาะแพทย์ที่มหาวิทยาลัยพะเยา และศึกษาหมวดวิชาเฉพาะที่เป็นกลุ่มวิชาชีพในสามปีหลังของหลักสู ตรที่
โรงพยาบาลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยพะเยา โดยยกเว้นการศึกษาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปสาหรับนิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
6.2 การกาหนดปริมาณการศึกษา และการแบ่งภาคการศึกษา
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ระบบการศึ ก ษาเพื่ อ ปริ ญ ญาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เน้นการเรียนที่มีการบูรณาการตลอดหลักสูตร การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
6.2.1 ระยะที่ ห นึ่ ง จ านวน 1 ปี ก ารศึ ก ษา ได้ แ ก่ ปี ก ารศึ ก ษาที่ 1 ของหลั ก สู ต ร ก าหนดตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ซึ่งเรียนตามระบบทวิภาค แบบ 2 ภาค
การศึกษาต่อ ปีการศึกษา
6.2.2 ระยะที่สอง จานวน 2 ปีการศึกษา หรือ ปีการศึกษาที่ 2-3 ของหลักสูตร เรียนตามระบบ
ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาและเรียนต่อเนื่องกัน
6.2.3 ระยะที่สาม จานวน 3 ปีการศึกษา หรือ ปีการศึกษาที่ 4-6 ของหลักสูตร ให้กาหนด
การศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา โดยแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มหมุนเวียนกันไปเพื่อศึกษาในรายวิชาหนึ่งๆ
ข้อ 7 การลงทะเบียน
ให้เป็นไปตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
7.1 การลงทะเบียนในสามปีแรกของหลักสูตร ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามภาคการศึกษา
7.2 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในสามปีหลังของหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี
ข้อ 8 การวัดและประเมินผล
ให้เป็นไปตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
8.1 ระยะที่สอง หรือ ปีการศึกษาที่ 2 - 3 ของหลักสูตร กาหนดดังนี้
8.1.1 นิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยประจาปีการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 2.00
นิสิตดังกล่าวจะต้องเรียนซ้าชั้น
8.1.2 นิสิตที่เรียนซ้าชั้น จะต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาของปีที่ตกซ้าชั้น
8.2 นิสิตต้องสอบผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรในสามปีแรก และได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่ า
2.00 ตามรายวิชาที่กาหนดในโครงสร้างของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ก่อนเปิดภาคการศึกษาชั้นปีที่ 4 จึงจะได้รับ
พิจารณาให้ศึกษาในชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรได้
8.3 ระยะที่สาม หรือ ปีการศึกษาที่ 4 – 6 ของหลักสูตร กาหนดดังนี้
8.3.1 ให้มีการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชา เมื่อสิน้ สุดการศึกษาในแต่ละรายวิชาที่ นิสิ ต
หมุนเวียนไปศึกษาในคราวหนึ่งๆ และให้มีการวัดประเมินผลรวม เพื่อหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเมื่อสิน้ ปีการศึกษา และให้
รายงานทุกสิน้ ปีการศึกษา
8.3.2 นิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยประจาปีการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 2.00
นิสิตดังกล่าวจะต้องเรียนซ้าชั้น
8.3.3 นิสิตที่เรียนซ้าชั้น จะต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาของปีที่ตกซ้าชั้น
ข้อ 9 การสอบเบ็ดเสร็จ
ให้นิสิตแพทย์ที่จบการศึกษาในชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 ต้องสอบเบ็ดเสร็จตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตที่สอบเบ็ดเสร็จไม่ผ่านรอบแรกจะต้องสอบเบ็ดเสร็จจนกว่าจะผ่าน
ข้อ 10 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา ให้นาความในข้อ 16 และ ข้อ 17 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
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ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเบ็ดเสร็จทั้ง 3 ส่วน
ข้อ 11 การพ้นสภาพการเป็นนิสิต
นอกจากนิสิตต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามความในข้อ 21 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แล้ว ให้นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีดังต่อไปนี้
11.1 เมื่อนิสิตเรียนในระยะที่ 2 ของหลักสูตรมา 8 ภาคการศึกษาแล้ว ยังสอบไม่ผ่านรายวิ ช าใด
รายวิชาหนึ่งของหลักสูตร หรือได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยต่ากว่า 2.00
11.2 นิสิตระยะที่ 3 ของหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตามแผนการศึกษาสาหรั บชั้ นปี
ใด เป็นเวลา 2 ปีการศึกษาแล้วยังสอบไม่ผ่าน ให้พน้ สภาพการเป็นนิสิต
11.3 คณะกรรมการจิตแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี ให้คาวินิจฉัยว่า นิสิตเป็นหรือเคยเป็ น
โรคจิตประเภทใดประเภทหนึ่ง และคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์และคณะกรรมการ
จิตแพทย์มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคจิตประเภทนั้นๆ ทาให้ไม่สามารถศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ หาก
โรคเกิดกาเริบขึ้นหลังจากจบการศึกษาแล้ว จะมีผลเสียต่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรมถึงขั้นเป็นอันตรายร้ายแรงต่อ
ผู้ป่วย
ข้อ 12 ความใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นาความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 13 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชีข้ าดและให้ถือ
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561
...............................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุ งข้อบั งคับมหาวิ ทยาลัย พะเยา ว่าด้วย การศึกษา เพื่อปริญญาเภสัชศาสตร
บัณฑิต เพื่อให้การศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยพะเยามีมาตรฐานและคุณภาพ จึงอาศัยความใน
มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
27 มกราคม 2562 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณ ฑิต
พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ หรือข้อตกลงอื่นใด ในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้
ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 2553 และให้ใช้ข้อบังคับนีแ้ ทน
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง
สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายถึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายถึง
ส่วนงานวิชาการตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 และส่วนงานวิชาการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าและได้มีการจัด
การเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายถึง
หัวหน้าส่วนงานวิชาการตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 และส่วนงานวิชาการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าและได้มีการจัด
การเรียนการสอน
ข้อ 6 คุ ณ สมบั ติ แ ละเงื่ อ นไขการเข้ า เป็ น นิ สิ ต เพื่ อปริ ญญาเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 8 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และตามหลักเกณฑ์ที่คณะเภสัชศาสตร์ประกาศกาหนด
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ข้อ 9 ระบบการศึกษา
9.1 การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรหกปี
9.2 การกาหนดปริม าณการศึ กษาและแบ่ งภาคการศึ ก ษาห้ าปี แรกตามหลั ก สูต ร ให้เป็น ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2561 และในปีสุดท้ายตามหลักสูตร ให้กาหนด
การศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานตามประเภทรายวิชา โดยรายวิชาปกติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ส่วนรายวิชาที่เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรมในแหล่งฝึกงาน ให้แบ่ง
นิสิตออกเป็นกลุ่ม หมุนเวียนกันไปในแต่ละรายวิชา โดยจานวนหน่วยกิต การคิดหน่วยกิตรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิช าชีพ
ให้เป็นไปตามประกาศสภาเภสัชกรรม และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ที่ใช้กับหลักสูตร
ข้อ 10 การลงทะเบียน
10.1 การลงทะเบี ยนเรีย นของนิสิ ตในห้ าปี แรกตามหลั กสู ตร ให้เป็นไปตามข้อ บังคั บมหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
10.2 การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในปีสุดท้ายตามหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรหกปี
ข้อ 11 การวัดและประเมินผล
11.1 การวัดและประเมิ น ผลในห้ า ปีแรกตามหลั กสู ตร ให้นาข้อบังคับมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
11.2 การวัดและประเมินผลในปีสุดท้ายตามหลักสูตรหรือรายวิชาที่มีการลงทะเบียนร่วมกันเป็นรายปี
การศึกษา ให้มีการวัดและประเมินผลเมื่อสิน้ ปีการศึกษา
11.3 ผู้มีสิทธิลงทะเบียนตามแผนการศึกษาชั้นปี ที่ หก จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่า นทุ กรายวิชาตามแผน
การเรียน ชั้นปีที่หนึ่ง ถึง ชั้นปีทีห่ ้า และได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึน้ ไป
ข้อ 12 การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และการอนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ข้อ 13 นิสิตจะพ้นสภาพการเป็นนิสิต ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
13.1 มีเหตุจาเป็นต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามที่กาหนดไว้ใน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หรือ
13.2 คณะกรรมการจิตแพทย์ที่อธิการบดีแต่งตั้ง มีคาวินิจฉัยว่า นิสิตผู้นั้นเป็นหรือเคยเป็น โรคจิต
ประเภทใดประเภทหนึ่ ง และมติคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์เ ห็นชอบเป็ น เอกฉัน ท์ว่ า โรคจิตประเภทนั้ น ๆ
หากยังมีอยู่ต่อไปภายหลังสาเร็จการศึกษาแล้ว จะมีผลเสียต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมถึงขั้นเป็นอันตรายร้า ยแรง
ต่อบุคคลอื่น
ข้อ 14 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ ในการ
ดาเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ ถือ
เป็นที่สุด
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 15 ข้อบังคับนี้ให้บังคับใช้รวมไปถึงนิสิตที่กาลังศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาล
เภสัชกรรม ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556
*****************
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556 จึงอาศัยอานาจ
ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิ ท ยาลั ยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุม ครั้ ง ที่
2/2556 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556 จึงให้ออกข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2554
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“คณะ”

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

“คณบดี”

หมายความว่า

“กรรมการคุมสอบ” หมายความว่า
“นิสิต”
“การสอบ”

หมายความว่า
หมายความว่า

มหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิชา และวิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
นิสิตในสังกัด
คณบดีคณะที่นิสิตสังกัดอยู่และให้หมายความรวมถึง
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ที่นิสิตสังกัดอยู่
อาจารย์ประจา หรืออาจารย์พเิ ศษของมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
การ สอบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย หรื อ ค ณะ หรื อ สาข าวิ ช า
หรืออาจารย์ประจารายวิชา ได้กาหนดจัดการสอบขึน้

ข้อ 5 นิสิตที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและ
เครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554
ข้อ 6 นิสิตที่เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจาตัวนิสิต ต่อกรรมการคุมสอบทุกครั้งที่เข้าสอบ ในกรณีนิสิตลืม
บัตรประจาตัวนิสิต ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบหรือคณบดี
ข้อ 7 ในการสอบทุกครั้งนิสิตจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือสาขาวิช า
หรืออาจารย์ประจารายวิชา กาหนดจัดการสอบขึน้
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ข้อ 8 ในกรณีที่นิสิตไม่เข้าสอบตามข้อ 7 ให้ถือเป็นการขาดสอบ ยกเว้นมีเหตุจาเป็นและได้รับอนุมัติจาก
กรรมการคุมสอบหรือคณบดี
ข้อ 9 ห้ามนิสิตส่งเสี ยงดั ง หรือก่อความราคาญ หรือแสดงกิริยามารยาทไม่ เหมาะสมในห้องสอบและบริ เ วณ
ใกล้เคียง
ข้อ 10 ห้ามนิสิตเข้าห้องสอบ หลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที หรือออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที หลังจาก
เริ่มสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบหรือคณบดี
ข้อ 11 ห้ามนิสิตนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าห้องสอบ เว้นแต่ ปากกา ดินสอ น้ายาลบคาผิด ยางลบ ไม้บรรทัด หมึก
วงเวียน และสิ่งอื่นใดที่อาจารย์ประจารายวิชาได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการสอบ
ข้อ 12 ในการสอบทุกครั้ง นิสิตจะต้องใช้กระดาษคาถาม และกระดาษคาตอบ ที่มหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือ
สาขาวิชา หรืออาจารย์ประจารายวิชา จัดให้ และห้ามนาออกจากห้องสอบ เมื่อต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหว่างการสอบ ให้
แจ้งความประสงค์ต่อกรรมการคุมสอบทราบ
ข้อ 13 เมื่ อ กรรมการคุ ม สอบแจ้ ง ให้ ท ราบว่ า หมดเวลาสอบแล้ ว ให้ นิ สิ ต ส่ ง กระดาษค าถาม และ
กระดาษคาตอบ ให้กรรมการคุมสอบทันที และให้ออกจากห้องสอบ
ข้อ 14 นิสิตผู้ใดไม่ปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรมส่อแสดงว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้กรรมการคุมสอบตัก เตื อน
หากไม่เชื่อฟัง ให้กรรมการคุมสอบสั่งให้นิสิตผู้นั้นออกจากห้องสอบ แล้วรายงานคณบดีเพื่อพิจารณาดาเนินการลงโทษ
ต่อไป
ข้อ 15 เมื่อปรากฏว่ามีกรณีทุจริตในการสอบ ให้กรรมการคุมสอบรวบรวมพยานหลักฐานและบันทึก ลัก ษณะ
ความผิ ด ไว้ใ นกระดาษคาตอบ พร้ อ มกั บ ลงลายมือ ชื่อ รับ รอง แล้ ว ให้ ร ายงานคณบดี ที่ นิ สิ ต สั ง กั ด ทราบ เพื่ อ คณบดี
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย นิ สิ ต โดยให้ มี หั ว หน้ า งานวิ นั ย และพั ฒ นานิ สิ ต หรื อ ผู้ แ ทนร่ วมเป็ น
คณะกรรมการสอบสวนด้วย และให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเสนอโทษต่อมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ทั้งนี้ วิธีการดาเนินการสอบสวนให้นาข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย
วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 16 หากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ตามข้อ 15 ปรากฏว่านิสิตได้ทุจริต หรือส่อ
ทุจริต ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น รวมทั้งให้ดาเนินการพิจารณาโทษทางวินัยนิสิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 โดยให้ลงโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป
สาหรับในกรณีทุจริตการสอบประมวลความรู้หรือการสอบวัดคุณสมบัติ ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ถือว่าสอบตก
ในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการสอบครั้งถัดไป จานวน 1 ครั้ง
ข้อ 17 ในการสอบครั้งใด ถ้ามีพยานหลักฐานแสดงว่ามีข้อสอบรายวิชาใดล่วงรู้ไปยังนิสิต ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ
ใดๆ ก่อนเข้าสอบหรือหลังสอบรายวิชานั้น ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย มีอานาจสั่งยกเลิกการสอบ และให้มี
การจัดสอบในรายวิชานั้นอีกครั้งหนึ่ง
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ข้อ 18 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ กาหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการภายใต้ข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าด และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554
……………………………………………………..
โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย ของนิสิต จึงอาศัย
อ านาจตามมาตรา 21 และ มาตรา 64 แห่ ง พระราชบั 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 จึงให้ออกข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย
ของนิสิต พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
“เครื่องหมายมหาวิทยาลัย” หมายความว่า เครื่องหมายมหาวิทยาลัยพะเยา
“ตรามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า ตรามหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความว่า คณะวิชา และวิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่ าง
อื่นที่มีนิสิตในสังกัด
ข้อ 4 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตหญิงในเวลาปกติ
(1) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว แบบและทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ปกเสื้อแบบปกเชิ้ตปลายแหลม
ยาวพอสมควร ไม่มีสาบหลัง เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุม
โลหะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร 5 เม็ด และให้กลัดเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย
ทาด้วยโลหะสีทองลงยาสีม่วง สูง 2.5 เซนติเมตร ที่อกเบือ้ งขวาและขนาดสูง 2 เซนติเมตร ที่ปลายปกเสือ้ ด้านซ้าย แขน
เสือ้ เป็น แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน 6 เซนติเมตร
(2) กระโปรงแบบจีบรอบหรือกระโปรงทรงสอบ สีดา ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีผ่าหรือมีผ่าด้านหลัง
โดยที่จีบกระโปรงซ้อนกัน ขอบกระโปรงอยู่ระดั บเอว ความยาวของกระโปรง อยู่ระหว่างเข่าและข้อเท้ า ห้ามใช้ผ้ายีน ผ้า
สักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้ายืด ผ้าลูกไม้ ผ้ากามะหยี่
ในกรณีของนิสิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามอนุโลมให้แขนเสือ้ เป็นแขนยาวและมีผ้าคลุมผม สีและแบบสุภาพ
ตามหลักศาสนาได้
(3) เข็มขัดหนังกลับสีน้าตาลเข้ม กว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีเงินรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
ในกรณีที่จะต้องแต่งกายเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมให้ใช้เข็มขัดหนังเรียบสี ดา หัวเข็มขัดทาด้ว ย
โลหะรมดารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร โดยใช้อักษรย่อ “มพ”
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(4) รองเท้าหนังหุ้มส้นหรือรัดส้น แบบสุภาพ สีดา สีขาว สีน้าตาล สีกรมท่าหรือ สีเทา สาหรับนิสิต
ชั้นปีที่1 ให้ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่เปิดหัวรองเท้าและสวมถุงเท้าสีขาว
ข้อ 5 เครื่องแบบงานพิธีการสาหรับนิสิตหญิง
มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่ องแบบปกติสาหรับ นิสิตหญิง โดยให้กลัดกระดุมที่คอเสื้อ กระโปรงและ
รองเท้าสีดาเท่านั้น ยกเว้นรองเท้าสาหรับนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง ให้ใช้เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติ
ข้อ 6 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตชายในเวลาปกติ
(1) เสื้ อ เชิ้ ตสี ข าวแขนสั้ น หรื อ แขนยาวแบบและทรงสุ ภ าพ ไม่ มี ล วดลาย ไม่ รั ด รู ป กระดุ ม สี ข าว
มีกระเป๋าด้านซ้าย เวลาสวมให้สอดชายเสือ้ ไว้ในกางเกงให้เห็นสายเข็มขัด
(2) กางเกงขายาวแบบสากล ทาด้วยผ้าสีดา ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้ายีน ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก
(3) ถุงเท้าสีดา สีน้าตาลเข้ม หรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
(4) รองเท้าหนังหุ้มส้นทรงสุภาพสีดา ไม่มีลวดลาย
(5) เข็มขัดหนังเรียบสีดา กว้าง 3 เซนติเมตร เป็นเข็มขัดรูปปลายแหลมหัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสี เ งิน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง
ในกรณีที่จะต้องแต่งกายเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามอนุโลมให้ใช้เข็มขัดหนังเรียบสีดา หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะรมดารูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร โดยใช้อักษรย่อ “มพ”
(6) ผูกเนคไทสีม่วงเข้มมีเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย ขนาดสูง 2 เซนติเมตร ปักอยู่บนเนคไทในระดับลิ้นปี่
ข้อ 7 เครื่องแบบงานพิธีการสาหรับนิสิตชาย
มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายปกติสาหรับนิสิตชาย โดยให้ใช้เสื้อแขนยาวสีขาว กางเกงสีด า
และผูกเนคไทมีตราเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 ให้นิสิตแต่งเครื่องแบบปกติ เครื่องแบบงานพิธีการ หรือสวมใส่ชุดแต่งกายอื่นตามประกาศมหาวิทยาลัย
หรือตามที่ระบุในกาหนดการ คาสั่งของมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสวมใส่ชุดแต่งกายของนิสิตเป็นการเฉพาะอีกก็ได้
ข้อ 10 การแต่งกายนอกเหนือจากข้อบังคับนีใ้ ห้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องการงดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับนี้ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้
ข้อ 11 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป สาหรับนิสิตที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
ให้สามารถเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายของมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือเลือกแต่งกายตามข้อบังคับนีก้ ็ได้
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบั งคับ นี้ ในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการด าเนิ นการตาม
ข้อบังคับนีใ้ ห้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยชีข้ าด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

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

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยพะเยา
ตรามหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 (1) และ (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความดังต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4 เครื่องแบบ และเครื่องแต่งกายนิสิตหญิงในเวลาปกติ”
(1) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว แบบและทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ปกเสื้อแบบปกเชิ้ตปลาย
แหลมยาวพอสมควร ไม่มีสาบหลัง เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เห็นสายเข็มขัด ที่คอและแนวสาบอกติ ด
กระดุมโลหะเครื่องหมายของมหาวิ ทยาลั ย ขนาดเส้นผ่าศูนย์ก ลาง 2 เซนติเมตร 5 เม็ด และให้กลัดเครื่องหมายตรา
มหาวิทยาลัย ทาด้วยโลหะสีทองลงยาสีม่วง สูง 2.5 เซนติเมตร ที่อกเบือ้ งขวาและขนาดสูง 2 เซนติเมตร ที่ปลายปกเสื้อ
ด้านซ้าย แขนเสือ้ เป็น แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน 6 เซนติเมตร
(2) กระโปรงแบบจีบรอบหรือกระโปรงทรงสอบ สีดา ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีผ่าหรือมี
ผ่าด้านหลังโดยที่จบี กระโปรงซ้อนกัน ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว ความยาวของกระโปรง อยู่ระหว่างเข่าและข้อเท้า ห้ามใช้
ผ้ายีน ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้ายืด ผ้าลูกไม้ ผ้ากามะหยี่
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ในกรณีของนิสิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามอนุโลมให้แขนเสือ้ เป็นแขนยาวและมีผ้าคลุมผม สีและแบบสุภาพ
ตามหลักศาสนาได้
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและ
เครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความดังต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 6 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนิสิตชายในเวลาปกติ
(2) กางเกงขายาวแบบสากล ทาด้วยผ้าสีดา ไม่มันวาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้ายีน ผ้าสักหลาด
ผ้าลูกฟูก”
ข้อ 6 ให้อธิการบดี เป็ น ผู้รั ก ษาการตามข้อ บั งคั บ นี้ ในกรณีที่มีปัญ หาเกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556
*****************************
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัยนิสิต เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ธารงไว้ซึ่งเกียรติ ชื่อเสี ยง
มารยาทอันดีงาม และความมีระเบียบวินัยอยู่ในกรอบของคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของสังคมและของมหาวิท ยาลัย
จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556 จึงให้ออกข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2554
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความว่า คณะวิชา และวิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรี ยกชื่ ออย่ างอื่น ที่ มี นิ สิ ต
ในสังกัด
“คณบดี”
หมายความว่ า คณบดี ค ณะที่ นิสิ ต สั ง กั ด อยู่ แ ละให้ ห มายความรวมถึ ง หั ว หน้ า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่นิสิตสังกัดอยู่
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีมีอานาจออกประกาศ กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ บังคับนี้
ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
หมวด 1
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ 6 วินัยของนิสิตกาหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้
(1) นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย หรือ
ของคณะอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่ากระทาผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้
(2) นิสิตต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในเวลาที่ เข้าชั้น เรียนหรือห้ องสอบ หรือติดต่อกับหน่ว ยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และจะต้องแต่งกายตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือแต่งกายในชุ ดปฏิบัติการหรือชุดพื้นเมือ งตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยหรือคณะ
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(3) นิสิตต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง หรือคาแนะนา ตักเตือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ข อง
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือกระทาการที่
ไม่สมควรประการอื่น
(4) นิสิตต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิ ทธิ
และหน้าที่ของบุคคลอื่น มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม ไม่ปฏิบัติตนในทาง ที่นามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและ
เกียรติคุณทั้งของตนเอง บิดามารดา และผู้ปกครองหรือมหาวิทยาลัย
(5) นิสิตต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี และก่อเหตุ
ไม่สงบในมหาวิทยาลัย หรือก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างนิสิตของมหาวิทยาลัยด้วยกัน รวมทั้งสถาบันอื่นและบุคคลทั่วไป
(6) นิสิตต้องไม่ กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดื อ ดร้อ นและร าคาญหรื อ เป็นการรบกวนต่ อ
การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หรือการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
(7) นิ สิ ต ต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตั ว นิ สิ ต ได้ ทั น ที เ มื่ อ อาจารย์ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ขอตรวจสอบ เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในบริเวณพืน้ ที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการรับบริการใดๆ ของมหาวิทยาลัย หรือ เพื่อความถูกต้องในการพิสูจน์ตัวบุคคลในการทดสอบวัดผลอย่ าง
ใดๆ
(8) นิ สิ ตต้ อ งไม่ แ สดงออก กล่ า วด้ ว ยวาจา เขี ย นหรื อ พิ ม พ์ ข้ อความ จั ด ท าสิ่ ง พิ ม พ์ สิ่ ง วาดหรื อ
การกระทาประการใดๆ ในสื่อทุกชนิด เพื่อโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลอันอาจทาให้ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัยเสียหาย
(9) นิสิตต้องไม่ประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือประพฤติผิดและ
เสื่อมเสียในทางชู้สาว
(10) นิ สิ ตต้ อ งไม่ สู บ บุ ห รี่ ใ นขณะมี ก ารเรี ย นการสอน การปฏิ บั ติ ก าร การสอบ หรื อ ในบริ เ วณ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ และในบริเวณเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
(11) นิสิตต้องไม่จั ดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ที่ขัดต่อหลักสิทธิ เสรีภาพ หลักความ
เสมอภาค ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ และจัดกิจกรรม ที่เป็นการฝ่าฝืนประกาศมหาวิทยาลัย หรือ
กระทรวงศึกษาธิการ
(12) นิสิตต้องไม่กระทาการใดๆ โดยจงใจหรือฝ่าฝืนระเบียบการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
เป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ผลประโยชน์และความปกติสุขส่วนรวมของมหาวิทยาลัยถูกทาลายหรือเสียหาย
(13) นิ สิ ตต้ อ งไม่ น าขนบธรรมเนี ย มหรื อ วิ ธี ก ารอั น ไม่ เ หมาะสมมาปฏิ บั ติ ภ ายในหรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัย
(14) นิสิตต้องไม่จัดการประชุมเพื่อหยุดเรียนหรือจัดการชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องต่างๆ ที่มีนิสิต
หรือบุคคลภายนอกมาร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยไม่คานึงถึงระเบียบวินัยนิสิต ระเบียบแบบแผนของ
มหาวิทยาลัยหรือกฎหมายบ้านเมือง
(15) นิสิตต้องไม่ประพฤติตนหมกมุ่นในอบายมุข การเที่ยวเตร่สถานบริการกลางคืนเป็นอาจิณ หรือมี
หนีส้ ินล้นพ้นตัว
(16) นิสิตต้องไม่พกพา มีไว้ หรือครอบครองสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือของ
มึนเมาทุกชนิดภายในมหาวิทยาลัย
(17) นิสิตต้องไม่เล่น มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
(18) นิสิตต้องไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ชกต่อย ทาร้ายร่างกายผู้อ่ืน หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะ
นักเลง อันธพาล ก่อกวนความสงบเรียบร้อย
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(19) นิ สิ ต ต้ อ งไม่ มี พ ฤติ ก รรมข่ มขู่ กลั่ น แกล้ ง หรื อ มี เ จตนาให้ ไ ด้ รับ บาดเจ็ บ หรื อก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสียหายทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
(20) นิสิตต้องไม่พกพา หรือใช้สิ่งเทียมอาวุธหรือวัตถุอันตรายอื่นใดในที่สาธารณะ
(21) นิสิตต้องไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือของมึนเมา ทุกชนิดภายใน
มหาวิทยาลัย หรือดื่มสุราภายนอกมหาวิทยาลัยและก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือทาร้ายร่างกายผู้อ่นื หรือส่งเสียงดังรบกวน
ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(22) นิสิตต้องไม่เสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหรือ
จาหน่ายสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมายทุกชนิดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(23) นิสิตต้องไม่กระทาการทุจริตหรือส่อทุจริตในการศึกษาและการสอบ
(24) นิสิตต้องไม่กระทาการทุจริต ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับ ขืนใจ
หรือรีดไถบุคคลอื่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
(25) นิสิตต้องไม่เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ยุยง ก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายขึ้น ภายในมหาวิท ยาลัย
หรือก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีระหว่างนิสิต เว้นแต่การใช้สิทธิโดยชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
(26) นิสิตต้องไม่ส่งเสริมเผยแพร่ลัทธิทางการเมืองที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
ของประเทศ
(27) นิสิตต้องไม่กระทาการลามก อนาจาร เผยแพร่สื่อลามกอนาจาร หรือกระทาความผิดเกี่ย วกั บ
เพศ อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตนเอง ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย
(28) นิสิตต้องไม่ครอบครอง พกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรืออาวุธร้ายแรง
(29) นิสิตต้องไม่รายงานเท็จ แจ้งข้อความเท็จ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อผู้อื่น แอบอ้างชื่อ
มหาวิทยาลัยไปดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
(30) นิสิตต้องไม่จงใจกระทาการ คัด ลอกเลียนแบบงานใดๆ มาเป็นวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระของตนโดยมิชอบ
ข้อ 7 การกระทาผิดวินัยดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัยร้ายแรง
7.1 กระทาผิดวินัยตามข้อ 6 (21) ถึงข้อ 6 (30)
7.2 กระทาความผิดตามกฎหมายอาญาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก โดยไม่คานึงถึง
ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือรอกาหนดโทษ เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.3 กระทาการอื่นใดอันได้ช่อื ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
7.4 กระทาผิดในกรณีที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยจนเป็ น เหตุ
ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายต่อบุคลคล หรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
7.5 กระทาผิดกรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่าเป็นการกระทาผิ ดวิ นัย
ร้ายแรง
ข้อ 8 นิสิตต้องรักษาวินัยตามหมวดนีอ้ ย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
หมวด 2
โทษความผิดวินัย
ข้อ 9 โทษความผิดวินัยมี 6 สถาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
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9.1 ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่
(1) ว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) ตัดคะแนนความประพฤติ
(3) ภาคทัณฑ์
9.2 ความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่
(1) พักการศึกษา หรือระงับการเสนอชื่อให้สาเร็จการศึกษา มีกาหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึก ษา
ถึงสองภาคการศึกษาในกรณีที่ไม่สามารถพักการศึกษาได้ หรือระงับการให้ปริญญาไม่เกินสองปีการศึกษา
(2) ให้ออก
(3) ไล่ออกและไม่มีสิทธิได้รับหลักฐานแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 นิสิตทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะเวลาที่มีสภาพความเป็นนิสิต
(1) การตัดคะแนนแต่ละครั้งหรือแต่ละฐานความผิดวินัยนิสิต ให้ตัดได้ไม่ต่ากว่าครั้งละ 5 คะแนน
แต่จะเป็นจานวนเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตหรืออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย
(2) นิสิตผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน เกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่
เกิน 60 คะแนน ให้หมดสิทธิสอบปลายภาคในภาคการศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ ในขณะนั้น
(3) นิสิตผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน เกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่
เกิน 80 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการศึกษามีกาหนด 1 ภาคการศึกษาปกติ
(4) นิสิตผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน เกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่
เกิน 99 คะแนน ให้ได้รับโทษพักการศึกษามีกาหนด 2 ภาคการศึกษาปกติ
(5) นิสิตผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันถึง 100 คะแนน ให้ได้รับโทษพ้นสภาพการ
เป็นนิสิต โดยให้ออกหรือไล่ออกตามดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต
(6) คะแนนที่ถูกตัดและได้นาไปใช้ในการลงโทษพักการศึกษาแล้ว จะไม่นามาใช้เพื่อการลงโทษพัก
การศึกษาครั้งต่อไป แต่จะเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นเกณฑ์ตาม (5) เท่านั้น
(7) กรณีที่มีคาสั่งลงโทษตัดคะแนนในภาคการศึกษาสุดท้ายซึ่งนิสิตผู้นั้นจะสาเร็จการศึกษาและมีผล
ทาให้คะแนนสะสมที่ถูกตัดถึงเกณฑ์พักการเรียน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเปลี่ยนโทษพักการศึกษาเป็นโทษอย่างอื่ นตาม
ข้อ ๙ ตามความเหมาะสมก็ได้
(8) การตัดคะแนนความประพฤติ และการคืนคะแนนความประพฤติ สาหรับ นิสิ ตที่ ถูก ตัด คะแนน
ความประพฤติ สามารถกระทาได้โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา การดาเนินการเช่นว่านี้ให้ทาเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ 11 โทษให้ อ อก ให้ นิ สิ ต พ้ น สภาพการเป็ น นิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ หลั ก ฐานแ สดงผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
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หมวด 3
การดาเนินการทางวินัย
ข้อ 12 เมื่อปรากฏว่ามีนิสิตกระทาผิดวินัย ให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการกระทาของนิสิต หรือ
อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้พบเห็น รายงานเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพื่อ พิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
ข้อ 13 การดาเนินการทางวิ นัยแก่ นิสิ ต ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า กระทาผิดวิ นัย ให้ดาเนิน การ
สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยเร็ว และการดาเนินการเช่นว่านั้น ต้องเปิดโอกาสให้นิสิตผู้ถูกกล่าวหาชี้ แ จง
แก้ข้อกล่าวหาด้วย
กรณีกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัย ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต และ ในการสอบสวนนี้ ต้ อง
แจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่ สนับ สนุ นข้อกล่ าวหาเท่ าที่มีให้ผู้ถู กกล่ าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ร ะบุ ชื่ อ
พยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา ถ้ าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยก็ให้ดาเนินการ
สรุปข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบสวน ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยจึ งจะ
ยุติเรื่องได้
ข้อ 14 ในกรณีข้อเท็จจริงปรากฏโดยแจ้งชัดว่านิสิตผู้ใดมีพฤติกรรมหรือกระทาความผิ ดวินัย ซึ่งเป็นความผิด
เล็กน้อย ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือผู้ที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมอบหมายหรือคณบดีหรือผู้ที่คณบดี
มอบหมาย เรียกนิสิตผู้นั้นมาว่ากล่าวตักเตือน ให้ยุติหรือระงับการกระทา หรือพฤติการณ์ที่กระทานั้นหรือปรับเปลี่ยน
พฤติการณ์นั้นๆ เสีย โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตก็ได้
หมวด 4
การสอบสวนวินัยนิสิต
ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ตามข้อ 13 วรรคสอง เพื่อพิจารณาสอบสวน
หาข้อเท็จจริงในมูลกรณีที่นิสิตถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยนิสิต โดยให้แต่งตั้ง รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนิสิตหรือผู้ที่ร อง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมอบหมาย เป็นประธาน รองคณบดี ที่ดูแลด้านกิจการนิสิตอย่างน้อย 3 คนเป็นกรรมการ และให้
หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิตเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการสอบสวนวิ นัย นิ สิ ต ดาเนินการสอบสวนให้ แ ล้ว เสร็จ ภายใน 30 วันนับแต่วัน ที่ ประธาน
กรรมการสอบสวนได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต
ในกรณีไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามวรรคก่อน ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ขอขยายเวลา
การสอบสวนออกไปได้อีกสองครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงการกระทาผิดวินัยนิสิต
(2) รายงานผลการสอบสวน และพิจารณาเสนอโทษความผิดวินัยที่เหมาะสม เป็น ธรรมกั บการ
กระทาผิดวินัยนิสิตพร้อมทั้งเสนอความเห็น และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้ อ 17 ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนวิ นัย นิ สิ ต มี อ านาจเรี ย กบุ ค คลใดๆ มาให้ ถ้ อ ยค าหรื อ ให้ ส่ ง เอกสาร
พยานหลักฐานที่อยู่ในการครอบครองของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือออกไปตรวจสถานที่ เพื่อประกอบการพิจารณาสอบสวน
ได้
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ข้ อ 18 นิ สิ ตที่ ถู ก กล่ าวหาว่ า กระท าผิ ด วิ นัย นิ สิ ต มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ แจ้ ง ข้ อ กล่ า วหา ชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหา
ตลอดจนนาพยานหลักฐานชีแ้ จงแก้ข้อกล่าวหาได้ ก่อนเสร็จสิน้ การพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง
หมวด 5
การพิจารณากาหนดโทษ และอานาจการลงโทษนิสิต
ข้อ 19 การพิจารณากาหนดโทษให้อยู่ในอานาจการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต โดยเสนอ
ความเห็นและรายงานให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษและถือว่าเป็นการสิ้นสุดการลงโทษ
ข้อ 20 ผู้มีอานาจสั่งลงโทษนิสิต ได้แก่ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 21 การสั่งลงโทษนิสิ ตให้ท าเป็ นคาสั่ งลงโทษวิ นัย นิ สิ ต ให้พิจารณาสั่งลงโทษตามความเ หมาะสมกั บ
ความผิด โดยพิจารณาองค์ประกอบของความผิดทั้งด้านความรุนแรง เจตนา แรงจูงใจ หรือมูลเหตุอ่ืนๆ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้
ในคาสั่งลงโทษนิสิตให้แสดงถึงลักษณะของการกระทาความผิดและโทษที่ได้รับโดยแจ้งชัดด้ วยความยุติธรรม
มิให้เป็นไปโดยอคติหรือโดยโทสจริต
ข้อ 22 ในกรณีนิสิตกระทาผิดวินัยร้ายแรง ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายสั่งลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ในกรณีที่มีความผิดวินัยแต่ยังไม่ถึงกับลงโทษ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้ นิสิตรายงานตัวอบรม บาเพ็ญ
ประโยชน์ หรือทางานให้กับมหาวิทยาลัยแทนการลงโทษก็ได้ การดาเนินการเช่นว่านี้ ให้ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และ
ให้งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต บันทึกข้อมูลของนิสิตในระบบทะเบียนนิสิต
ข้อ 23 การสั่งลงโทษนิสิตที่กระทาผิดทุกครั้ง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกลงโทษได้ทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ก อง
บริ ก ารการศึก ษา และคณะที่ นิสิ ตสั ง กั ด เพื่ อ บั น ทึ ก ข้อมู ล ความผิด และให้ ง านวิ นั ย และพัฒ นานิ สิ ต กองกิ จ การนิสิต
รายงานไปยังผู้ปกครองของผู้ถูกลงโทษทราบ และให้ดาเนินการแจ้งกาหนดเวลาหรือวิธีการในการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ใ นการ
โต้แย้งคาสั่งหรือการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ให้นิสิตทราบด้วย
หมวด 6
การอุทธรณ์
ข้อ 24 นิสิตผู้ใดถูกลงโทษตามข้อบังคับนี้ ให้นิสิตผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ บัญญั ติ
ไว้ในหมวดนี้
ข้อ 25 การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์และให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเอง
เท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ เว้นแต่ ผู้อุทธรณ์จะได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
หรือพิการจนไม่อาจเขียนหนังสือได้ ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ที่จะอุทธรณ์กระทาการอุทธรณ์แทนก็ไ ด้
โดยได้รับความยินยอมจากผู้อุทธรณ์
ข้ อ 26 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการอุ ท ธรณ์ ผู้ ที่ จ ะอุ ท ธรณ์ อ าจขอตรวจ หรื อ คั ด รายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ ส่วนบันทึกถ้อยคาพยานบุคคลหรือเอกสารอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สั่งลงโทษว่ า
จะอนุญาตหรือไม่ โดยให้พจิ ารณาจากเหตุผลและความจาเป็น เป็นเรื่องๆ ไป
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ข้อ 27 การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษจะต้องยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายใน 30
วัน นับแต่วันทราบคาสั่งนั้น
เมื่อคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยได้รั บหนั งสื ออุท ธรณ์ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอุ ทธรณ์วิ นั ย นิ สิ ต
เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการ
ข้อ 28 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์วนิ ัยนิสิตประกอบด้วย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหนึ่งคนเป็นประธาน
กรรมการจากตัวแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสองคน จากตัวแทนสภานิสิตหนึ่งคนเป็นกรรมการ และนิติ กร
หนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอุทธรณ์วนิ ัยนิสิตต้องเร่งดาเนินการพิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่ได้
รับทราบคาสั่ง และอาจขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสองครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วนิ ัยนิสิตมีอานาจเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคาใหม่ได้
ข้อ 29 เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์วนิ ัยนิสิตพิจารณาเห็นว่า การสั่งลงโทษสมควรแก่ความผิดหรือเห็นว่ าการ
สั่งลงโทษนั้นไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสมกับความผิด ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อสั่งยกอุทธรณ์หรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ แล้วแต่กรณี
เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งลงโทษสมควรแก่ความผิดแล้วให้สั่งยกเลิ ก
อุทธรณ์ หรือถ้าเห็นว่าการสั่ง ลงโทษนั้นไม่ ถู กต้ อง ไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่ ก รณี
คาวินิจฉัยคาร้องขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่สนิ้ สุด
เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการตามวรรคก่อนแล้ว ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัย
นิสิตแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว
ข้อ 30 กรณีอุทธรณ์ค าสั่ง ลงโทษไล่อ อก ให้ผู้อุ ทธรณ์เ สนอหนั ง สือ อุท ธรณ์ค าสั่ ง ลงโทษไล่อ อกต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย และคาวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 31 ให้อธิการบดีเป็ นผู้รั กษาการตามข้อ บั งคับ นี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ย วกั บการปฏิบั ติ ต ามข้อ บั ง คั บ นี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าด และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มี ผ ลการเรี ย นดี เ ด่ น
พ.ศ. 2554 เพื่ อ เป็ นการสนั บ สนุ น ยกย่ อ งเกี ย รติ คุ ณ นิ สิ ต ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี เ ด่ น และเพื่ อ ให้ นิ สิ ต ที่ มี ผ ลการเรี ย น
ดี เด่ นเป็ นแบบอย่ างที่ ดี กั บนิ สิ ตของมหาวิ ท ยาลั ยพะเยาในการศึ ก ษาเล่ า เรี ยน อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 21
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562และมติ สภามหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั้ งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 22
กันยายน 2562 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๔
และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณบดี”
หมายความว่า หั ว หน้ า ส่ ว นงานวิ ช าการตามมาตรา ๗ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรี
ข้อ 5 คุณสมบัตินิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น
(1) ต้องสอบได้ค่าระดับขั้น A ตั้งแต่ 10 รายวิชาขึน้ ไป ในภาคการศึกษาปกติของปีการศึกษาหนึ่ง
ปีการศึกษาใด
(2) รายวิชาตาม (1) จะต้องไม่เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้า
ข้อ 6 ให้กองบริการการศึกษารวบรวมรายชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 5 เสนออธิการบดีพจิ ารณา
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 กองบริการการศึกษาจัดทาเกียรติบัตรนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นเสนอคณบดีและอธิการบดีลงนาม
ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิ บั ติ
ตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชีข้ าด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ. 2562
----------------------------------------------โดยที่ เป็ นการสมควรออกระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การออกเอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษา
ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และมติของ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา พ.ศ.
2562”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดา ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณบดี”
หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานวิชาการตามมาตรา 7(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 และส่วนงานวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าและหรือได้มีการ
จัดการเรียนการสอน
“นายทะเบียน”
หมายความว่า ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ข้อ 5 หลักฐานการศึกษาตามระเบียบนี้ หมายความถึงเอกสารหลักฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) ประกาศนียบัตร
2) ปริญญาบัตร
3) ใบรับรองคุณวุฒิ
4) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
5) ระเบียนแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
6) ใบแทนประกาศนียบัตร
7) ใบแทนปริญญาบัตร
8) ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ
9) เอกสารสาคัญทางการศึกษาอื่น ๆ
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ข้อ 6 การออกประกาศนียบัตร
1) มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัต ร ให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาตามหลัก สูต ร
หรือโครงการ หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) คณบดี และอธิการบดี เป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตร
3) กองบริการการศึกษา จัดทาทะเบียนรายชื่อเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายประกาศนียบัตรไว้เป็น
หลักฐาน
ข้อ 7 การออกปริญญาบัตร
1) มหาวิ ท ยาลั ย จะออกปริ ญ ญาบั ต ร ให้ แ ก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
2) คณบดี อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนามในปริญญาบัตร
3) กองบริ ก ารการศึก ษา จั ด ท าทะเบี ย นรายชื่ อเพื่ อ ควบคุ มการเบิ ก จ่า ยปริญญาบั ตรไว้เ ป็น
หลักฐาน
ข้อ 8 การออกใบรับรองคุณวุฒิ
1) มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิ ให้แก่ผู้ที่สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
2) นายทะเบียน ลงนามทับรูปถ่ายของผู้สาเร็จการศึกษาในใบรับรองคุณวุฒิ และให้ประทับ ตรา
ดุนนูนของมหาวิทยาลัยบนลายเซ็นของนายทะเบียน
3) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในใบรับรองคุณวุฒิ
4) กองบริการการศึกษา จัดทาทะเบียนรายชื่อเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายใบรับรองคุณวุฒิ
ข้อ 9 การออกใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
1) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษา ให้แก่ ผู้ที่เคยศึกษา หรือ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ หรือ
ผู้ที่สาเร็จการศึกษา ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ การขอใบรายงานผลการศึกษาให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบรายงานผลการศึกษา หัวหน้างานทะเบีย นนิสิ ตและประมวลผลหรื อ ผู้ ที่
ได้รับมอบหมาย และนายทะเบียน เป็นผู้ลงนามใบรายงานผลการศึกษา โดยให้ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย บน
ลายเซ็นของผู้ลงนามในใบรายงานผลการศึกษา
3) ประทับตรามหาวิทยาลัยด้วยหมึกสีน้าเงินบนมุมซ้ายของรูปถ่ายในใบรายงานผลการศึกษา
ข้อ 10 การออกระเบียนแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1) มหาวิทยาลัยจะออกระเบีย นแสดงรายวิช าที่ ลงทะเบีย นเรี ย น ให้แก่ ผู้ที่เคยศึกษา หรือ ผู้ที่
กาลังศึกษาอยู่ หรือผู้ที่สาเร็จการศึก ษา ตามแบบฟอร์มที่ม หาวิท ยาลั ย กาหนด ทั้งนี้ การขอระเบียนแสดงรายวิ ช าที่
ลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) นายทะเบียน เป็นผู้ลงนามระเบียนแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และให้ประทับตราดุนนูน
ของมหาวิทยาลัยบนลายเซ็นของนายทะเบียน
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ข้อ 11 การออกใบแทนประกาศนียบัตร
1) กรณีที่ประกาศนียบัตรสูญหาย หรือ ชารุดจนใช้การไม่ได้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาออก
ใบแทนประกาศนี ย บั ตรตามที่ เ ห็ น สมควร ทั้ ง นี้ การขอใบแทนประกาศนี ย บั ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) นายทะเบียน เป็นผู้ลงนามใบแทนปริญญาบัตร และให้ประทับตราดุนนูนของมหาวิ ท ยาลั ย
บนลายเซ็นของนายทะเบียน
3) กองบริการการศึกษา จัดทาทะเบียนรายชื่อเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายใบแทนประกาศนียบัตร
ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 12 การออกใบแทนปริญญาบัตร
1) กรณี ที่ ป ริ ญ ญาบั ต รสู ญ หาย หรื อ ช ารุ ด จนใช้ ก ารไม่ ได้ มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาออก
ใบแทนปริญญาบัตรตามที่เห็นสมควร โดยใช้การสแกนลายเซ็น ของนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดี และคณบดี
ตามผู้ที่เคยลงนามในปริญญาบัตรฉบับเดิมที่สูญหาย หรือ ชารุดจนใช้การไม่ได้ ทั้งนี้ การขอใบแทนปริญญาบัตร ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) นายทะเบียน เป็นผู้ลงนามใบแทนปริญญาบัตร และให้ประทับตราดุนนูนของมหาวิ ท ยาลั ย
บนลายเซ็นของนายทะเบียน
3) กองบริการการศึกษา จัดทาทะเบียนรายชื่อเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายใบแทนปริญญาบัตรไว้
เป็นหลักฐาน
ข้อ 13 การออกใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ
1) กรณีที่ใบรับรองคุณวุฒิสูญหาย หรือ ชารุดจนใช้การไม่ได้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาออกใบ
แทนใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ตามที่ เ ห็ น สมควร ทั้ ง นี้ การขอใบแทนใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2) นายทะเบี ย นลงนามทั บ รู ป ถ่ า ยของผู้ ส าเร็จ การศึก ษาในใบแทนใบรับ รองคุณ วุฒิ และให้
ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยบนลายเซ็นของนายทะเบียน
3) อธิการบดี หรือรองอธิการบดี ที่อ ธิก ารบดี มอบหมาย ซึ่ งดารงตาแหน่ง ณ ปัจจุบัน เป็ น ผู้
ลงนามในใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ
ข้อ 14 การออกเอกสารสาคัญทางการศึกษาอื่น ๆ
1) มหาวิทยาลัยจะออกใบแปลปริญญาบัตร ใบแปลใบรับรองคุณวุฒิ ใบแปลประกาศนียบัตร
ใบรับรองการเป็นนิสิต ใบรับรองรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ใบรับรองกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย ใบรับรองเรียน
ครบหลักสูตร ใบรับรองตามแบบฟอร์มของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง เอกสารสาคัญทางการศึกษาอื่น ๆ ที่กองบริการ
การศึกษาจัดทาเพิ่มเติม ทั้งนี้ การขอเอกสารสาคัญทางการศึก ษาอื่ น ๆ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2) นายทะเบี ย นเป็ น ผู้ ล งนาม และให้ ป ระทั บ ตราดุ น นู น ของมหาวิ ท ยาลั ย บนลายเซ็ น ของ
นายทะเบียน
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ข้อ 15 ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตาระเบี ย บนี้ และให้ มี อ านาจออกประกาศเพื่ อ ประโยชน์
ในการดาเนินการภายใต้ร ะเบียบนี้ ในกรณีมีปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบั ติต ามระเบีย บนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจ ฉัย ชี้ ข าด
และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การกาหนดแนวปฏิบัตแิ ละอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561
................................................
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พัก
อาศัยหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
2553 ประกอบกับความในข้อ 4 และข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 126(10/2561) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 42(3/2561) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2561 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการกาหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่ า ที่พั ก
อาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ช้บังคับในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิท ยาลั ยพะเยา เรื่อง การกาหนดแนวปฏิ บั ติแ ละอัตราค่า ที่พั ก อาศั ย
หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ยกเว้นนิสิ ต
ที่เข้าพักอาศัยก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ประกาศฯ พ.ศ. 2559 จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต”
หมายความว่า นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
รวมถึงนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยาด้วย
“นิสิตทุนสวัสดิการหอพัก” หมายความว่า นิสิตที่ขาดแคลนและได้รับการพิจารณาให้ได้ รั บ
ทุนสวัสดิการหอพักโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
“หอพัก มพ.”
หมายความว่า หอพักนิสิตที่เป็นอาคารชั้นเดียว
“หอพัก UP”
หมายความว่า หอพักนิสิตที่เป็นอาคาร 4 ชั้น
“หอพัก G-UP”
หมายความว่า หอพักนิสิตที่เป็นอาคาร 4 ชั้น เพื่อเป็นสวัสดิการ
สาหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
“ค่าบริการส่วนกลาง”
หมายความว่า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการให้ บ ริ ก ารส่ ว นรวม
การใช้เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งอานวยความสะดวกที่มีไว้ใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแล
รักษาและการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง
ข้อ 5 นิสิตภาคปกติชั้นปีที่ 1 และนิสิตทุนสวัสดิการหอพักพึงเข้าพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยตลอดปี
การศึกษานั้นๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้นิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานิสิตใหม่ได้อย่างครบถ้วน สาหรับนิสิต
ชั้นปีอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามความสมัครใจและตามจานวนห้ องพัก ที่ว่ าง โดยต้องปฏิบัติ ตามประกาศมหาวิ ทยาลัยพะเยา
ว่าด้วยเรื่องระเบียบหอพักนิสิต
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ข้อ 6 หอพัก G-UP เป็นหอพักที่จัดสรรสาหรับนิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ แพทย์แผนจีน ทันตแพทย์
และสาขาวิชาอื่นๆ ที่สมัครใจและได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่อธิก ารบดีแต่งตั้งทาหน้าที่พจิ ารณาการคัดเลือ ก
จากผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม (GPA) เมื่ อ สิ้ น ภาคเรี ย นที่ 1 โดยนิ สิ ต จะได้ รั บ สิ ท ธิ ในการเข้า พั ก อาศัย จนกว่า จะส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ หอพักจะต้องจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตผู้พักอาศัย
ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยโดยกองกิ จการนิสิต จัดสรรหอพักโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่
ขาดแคลนในลักษณะทุนสวัสดิการหอพัก ตามความเหมาะสม โดยต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย
ข้อ 8 นิสิตตามความในข้อ 5 และ ข้อ 6 ที่จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วไม่ได้เข้าพักอาศัย
หอพักในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่ า ธรรมเนี ยมหอพั ก เว้นแต่มีปัญหาด้ า นสุขภาพภายหลั ง ซึ่งต้องได้ รั บ
การตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน โดยรั บ รองว่ า ต้ องได้ รับ การดู แ ลเป็ น พิ เ ศษจนไม่ ส ามารถพั กในหอพัก
ที่มหาวิทยาลัยจั ดไว้ให้ไ ด้ ทั้งนี้ หากมีปัญหาด้า นสุขภาพภายหลังจากเข้ าพั กในหอพั กแล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจ ารณา
การคืนเงินให้ตามสัดส่วนการเข้าพักอาศัยต่อไป
ข้อ 9 มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่นิสิตหรือผู้ปกครองนิสิตได้ทาสัญญาเช่า/เช่าซือ้ ที่พักอาศัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย อันจะยกเป็นเหตุที่ไม่เข้าพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยได้
ข้อ 10 อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
10.1 หอพั ก มพ. ก าหนดให้ นิ สิ ต เข้ า พั ก อาศั ย 2 คน/ห้ อ ง โดยนิ สิ ต แต่ ล ะคนจะต้ อ งจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ดังนี้
10.1.1 ค่าธรรมเนียมหอพักภาคเรียนปกติ ปีการศึกษาละ 12,000 บาท
10.1.2 ค่าธรรมเนียมหอพักภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 2,500 บาท
10.1.3 ค่าประกันของเสียหาย(มพ) ปีการศึกษาละ 500 บาท
10.1.4 ค่าธรรมเนียมหอพักประเภทชั่วคราวของนิสิต อัตรา 100 บาท/คน/วัน
10.1.5 ค่าไฟฟ้าเหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 500 บาท/คน
10.2 หอพัก UP และ G-UP นิสิตแต่ละคนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหอพักและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ดังนี้
10.2.1 ค่าธรรมเนียมหอพักปรับอากาศห้องละ 2 คน
10.2.1.1 ภาคเรียนปกติ 2 ภาคการศึกษา
10.2.1.1.1 ค่าธรรมเนียมหอพัก ปีการศึกษาละ 19,320 บาท
10.2.1.1.2 ค่าบริการการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก ปีการศึกษาละ
7,280 บาท
10.2.1.1.3 ค่าบริการส่วนกลาง ปีการศึกษาละ 1,000 บาท
10.2.1.2 ภาคเรียนปกติ ๓ ภาคการศึกษา
10.2.1.2.1 ค่าธรรมเนียมหอพัก ปีการศึกษาละ 23,184 บาท
10.2.1.2.2 ค่าบริการการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก
ปีการศึกษาละ 8,736 บาท
10.2.1.2.3 ค่าบริการส่วนกลาง ปีการศึกษาละ 1,200 บาท
10.2.1.3 ภาคเรียนฤดูร้อน
10.2.1.3.1 ค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนละ 3,864 บาท
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10.2.1.3.2 ค่าบริการการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก ภาคเรี ยนละ
1,456 บาท
10.2.1.3.3 ค่าบริการส่วนกลาง ภาคการศึกษาละ 200 บาท
10.2.2 ค่าธรรมเนียมหอพักปรับอากาศห้องละ 3 คน
10.2.2.1 ภาคเรียนปกติ 2 ภาคการศึกษา
10.2.2.1.1 ค่าธรรมเนียมหอพัก ปีการศึกษาละ 17,710 บาท
10.2.2.1.2 ค่าบริการการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก
ปีการศึกษาละ 6,590 บาท
10.2.2.1.3 ค่าบริการส่วนกลาง ปีการศึกษาละ 1,000 บาท
10.2.2.2 ภาคเรียนปกติ 3 ภาคการศึกษา
10.2.2.2.1 ค่าธรรมเนียมหอพัก ปีการศึกษาละ 21,252 บาท
10.2.2.2.2 ค่าบริการการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก
ปีการศึกษาละ 7,908 บาท
10.2.2.2.3 ค่าบริการส่วนกลาง ปีการศึกษาละ 1,200 บาท
10.2.2.3 ภาคเรียนฤดูร้อน
10.2.2.3.1 ค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนละ 3,542 บาท
10.2.2.3.2 ค่ า บริ ก ารการใช้ ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ภ ายใ นห้ อ งพั ก
ภาคเรียนละ 1,318 บาท
10.2.2.3.3 ค่าบริการส่วนกลาง ภาคการศึกษาละ 200 บาท
10.2.3 ค่าธรรมเนียมหอพัก (พัดลม)
10.2.3.1 ภาคเรียนปกติ ๒ ภาคการศึกษา
10.2.3.1.1 ค่าธรรมเนียมหอพัก ปีการศึกษาละ 12,880 บาท
10.2.3.1.2 ค่าบริการการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก
ปีการศึกษาละ 4,520 บาท
10.2.3.1.3 ค่าบริการส่วนกลาง ปีการศึกษาละ 1,000 บาท
10.2.3.2 ภาคเรียนปกติ 3 ภาคการศึกษา
10.2.3.2.1 ค่าธรรมเนียมหอพัก ปีการศึกษาละ 15,456 บาท
10.2.3.2.2 ค่าบริการการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องพัก
ปีการศึกษาละ 5,424 บาท
10.2.3.2.3 ค่าบริการส่วนกลาง ปีการศึกษาละ 1,200 บาท
10.2.3.3 ภาคเรียนฤดูร้อน
10.2.3.3.1 ค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคเรียนละ 2,576 บาท
10.2.3.3.2 ค่ า บริ ก ารการใ ช้ ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ภ ายใ นห้ อ งพั ก
ภาคเรียนละ 904 บาท
10.2.3.3.3 ค่าบริการส่วนกลาง ภาคการศึกษาละ 200 บาท
10.2.4 ค่าธรรมเนียมหอพักประเภทชั่วคราวของนิสิต อัตรา 100 บาท/คน/วัน
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ข้อ 11 ค่าน้าประปา ภาคเรียนปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 100 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน เหมาจ่ายภาคเรีย นละ
50 บาท
ข้อ 12 ค่าไฟฟ้าเก็บตามอัตราการไฟฟ้าเรียกเก็บ ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ 13 ค่าประกันของเสียหาย (UP Dorm) ปีการศึกษาละ 900 บาท
ข้อ 14 ค่ามัดจากุญแจห้องพัก, คีย์การ์ด ปีการศึกษาละ 100 บาท
ข้อ 15 นิ สิ ต ที่ เข้ าพั ก อาศั ย ในหอพั ก มหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ 10.1 และ 10.2 สามารถขอรั บ ค่ า มัด จ ากุญแจ
ห้องพัก และค่าประกันของเสียหาย(ถ้ามี) คืนได้เมื่อสิน้ สุดปีการศึกษานั้นๆ
ข้อ 16 ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการตามประกาศนี้ หากมี ก รณี น อกเห นื อ จากประกาศฉบั บ นี้ ใ ห้ อ ธิ ก ารบดี
เป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การกาหนดให้นิสิตที่ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สอบประมวลผลความรู้ความสามารถทางพยาบาล
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตที่ จะสาเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ต
ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์วชิ าชีพ
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงกาหนดให้นิสิตที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับการเสนอ
ให้ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตนั้น ต้องสอบประมวลผลความรู้ความสามารรถทางการพยาบาลและต้องผ่าน
เกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2558
………………………………………………………………………………
เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน นาไปสู่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัย
พะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 28 และ มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
และมติ 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 มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลัก สูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ กั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่ เ ข้ า ศึ ก ษาตั้ ง แต่
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 หรือ น้อยกว่า ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาต รี
ลงวันที่ 10 เมษายน 2554
ข้อ 4 นิ สิ ตมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาทุ ก คนควรเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รตามแนวทางที่ ไ ด้ ก าหนดไว้
ในประกาศฉบับนี้
ข้อ 5 นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามจานวนที่กาหนด จะได้รับใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจ กรรม
เสริมหลักสูตรและเอกสารรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสู ตร ส่วนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจานวน
ที่กาหนด จะได้รับเพียงเอกสารรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเท่านั้น
ข้อ 6 ประเภทของกลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ทั้งนี้กิจกรรมแต่ละกิ จกรรมจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรองอธิก ารบดี ฝ่า ยกิ จการนิสิ ต จึงจะถือว่าเป็ น กิจกรรมเสริมหลั กสู ตรตามที่ม หาวิ ทยาลั ยก าหนด
ดังต่อไปนี้
กลุ่ม 1 กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการและรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย
กลุ่ม 2 กิจกรรมคณะ เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการและรับผิดชอบโดยคณะที่นิสิตสังกัด
กลุ่ม 3 กิจกรรมเลือกเสรี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรกิจกรรมนิสิต และกิจกรรมจากหน่ วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กลุ่ม 4 กิจกรรมเวียง เป็นกิจกรรมที่จัดขึน้ โดยหน่วยกิจกรรมเวียงของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน
ไม่น้อยกว่า 21 กิจกรรม 105 ชั่วโมง ดังนี้
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7.1 เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มที่ 1 จานวนไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม และไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
7.2 เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มที่ 2 จานวนไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง
7.3 เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มที่ 3 จานวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม และไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
7.4 เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มที่ 4 จานวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม และไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ข้อ 8 การใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้วนิ ิจฉัยชี้ขาด
และถือให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิ ทยาลั ย เรื่อง การเข้ารับ การ ทดสอบวัดความรู้ภ าษาอั ง กฤษ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ประกาศนีม้ ีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา ทุกคน ต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะสามารถสาเร็จการศึกษาได้
ข้อ 4 นิสิตสามารถเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ได้ไม่จากัดจานวนครั้งโดยสามารถเข้ารับ การ
ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนด ในแต่ละปีการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา และผลการทดสอบ
จะถูกบันทึกไว้ใน UP23 (ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร)
ข้อ 5 นิสิตสามารถนาผลการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือผลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษา
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ให้ ก ารรับ รองว่ าเทีย บเท่ า TOEFL หรื อ IELTS ได้ แ ก่ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English
Proficiency) ของศูนย์ทดสอบทางวิช าการแห่งจุ ฬาลงกรณ์ม หาวิ ทยาลัย CMU-TEGS (Chiang Mai University – Test of
English for Graduate Studies) และ CMU-eTEGS (Chiang Mai University – Electronic Test of English for Graduate Studies
) ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาใช้แทนการเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้
ข้อ 6 การชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
..............................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรปรั บ ปรุ งประกาศมหาวิ ท ยาลั ยพะเยา เรื่อง การให้บริการของศู นย์ บรรณสารและ
สื่อการศึกษา และที่แก้ไขเพิ่ม เติม จึงอาศัยความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิ ทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง “การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึ กษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิ ทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้บริการของศูนย์ บรรณสารและสื่ อการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้บริการของศู นย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” หมายความว่า ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้อานวยการ”
หมายความว่า ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
บุคลากรมหาวิทยาลัย
หมายความว่า พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายบริการ
พนักงานราชการ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และลูกจ้างชั่วคราว
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“นักเรียน”
หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“อาจารย์พเิ ศษ”
หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
“เจ้าหน้าที”่
หมายความว่า เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
“ทรัพยากรสารสนเทศ”
หมายความว่า วัสดุตีพมิ พ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสาร หนังสือพิมพ์
หรือสิ่งตีพมิ พ์ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น วัสดุไม่ตีพมิ พ์ ได้แก่
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอ้างอิงและฐานข้อมูลฉบับเต็มและวัสดุอ่ืนๆ
ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
จัดไว้ให้บริการ
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ข้อ 5 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปิดให้บริการตามวันและเวลาดังนี้
5. 1 ระหว่างเปิดภาคเรียน
5.1.1 วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.00 น. - 20.30 น.
5.1.2 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 09.00 น. - 17.00 น.
5.1.3 7 วันก่อนสอบกลางภาคและสอบปลายภาคจนถึงวันสิ่นสุดของการสอบ เปิดบริการเวลา
08.00 น. – 24.00 น.
5.2 ระหว่างปิดภาคการศึกษา
5.2.1 วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
5.2.2 วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 09.00 น. - 17.00 น.
5.2.3 ปิดบริการวันหยุด วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของทางราชการ
ข้อ 6 สมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้
6.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขณะดารงตาแหน่ง และบุคคลที่มีอุป การ
คุณต่อมหาวิทยาลัย หรือผู้ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพเิ ศษจากมาหวิทยาลัย
6.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัย นิสิต และนักเรียน
6.3 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ อาจารย์พเิ ศษ
6.4 สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลภายนอก
ข้อ 7 การสมัครเป็นสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้
7.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ทาบัตรยืมโดยไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมการทาบัตร
7.2 สมาชิกสามัญและวิสามัญ ผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเอง พร้อมนารูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว
(ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูปและหลักฐานดังนี้
7.2.1 บุคลากรมหาวิ ทยาลั ย ให้แสดงบั ตรประจ าตัว บุค ลากร บัตรสมาชิกมี อ ายุ ต ลอดการ
มีสภาพเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย
7.2.2 นิสิต ให้แสดงบัตรประจาตัวนิสิตและแสดงข้อมูลการลงทะเบีย นออนไลน์ บัตรสมาชิก
มีอายุตลอดการมีสภาพเป็นนิสิต
7.2.3 นักเรียน ให้แสดงบัตรประจาตัวนักเรียน บัตรสมาชิกมีอายุตลอดการมีสภาพเป็นนักเรียน
7.2.4 อาจารย์พิเศษ ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน และหนังสือรับรองการจ้างจากหัวหน้า
หน่วยงาน พร้อมระบุระยะเวลาการจ้าง บัตรสมาชิกมีอายุตลอดการจ้างงาน
7.3 สมาชิ ก สมทบ ผู้ ส มั ค รต้ อ งสมั ค รด้ ว ยตนเอง พร้ อ มทั้ ง ช าระค่ า ธรรมเนี ย มการท าบั ต รและ
ค่าประกันของเสียหายตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนบหลักฐานดังนี้
7.3.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
7.3.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
7.3.3 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิว้ (ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป
บัตรสมาชิกมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกบัตร ในกรณีที่บัตรสูญหาย ต้องชาระค่าธรรมเนียมการทาบั ตร
ใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 8 การเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้
8.1 แสดงบัตรสมาชิกหรือบัตรประจาตัวผู้ใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
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8.2 จัดเก็บกระเป๋าหรือสิ่งของอื่นๆ ไว้ที่ตู้เก็บสัมภาระ (Locker)
8.3 เคารพสถานที่ และไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่น
8.4 แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและสารวมกิริยามารยาท
8.5 ให้ใช้เครื่องมือสื่อสารในบริเวณที่จัดให้
8.6 ห้ามสูบบุหรี่ภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
8.7 ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามาภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ยกเว้นในบริเวณ
ที่อนุญาติซึ่งจะปรากฎข้อความปิดประกาศไว้
8.8 ห้ามจองที่นั่งอ่านหนังสือ
8.9 ห้ามตัด ฉีก พับ ขีดเขียนหรือกระทาการใดๆ ให้เกิดความสกปรกและชารุดเสียหายต่อทรัพยากร
สารสนเทศ
8.10 ห้ามนาทรัพยากรสารสนเทศออกจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต
8.11 ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจทรั พ ยากรสารสนเทศและกระเป๋ า ก่ อ นออกจากศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา
ข้อ 9 ผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทุ กคน ต้องปฏิบัติตามข้อ 8 โดยเคร่งครัด หากฝ่า ฝื น
ให้ผู้อานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอานาจพิจารณาดาเนินการดังนี้
9.1 ว่ากล่าวตักเตือน
9.2 เชิญให้ออกนอกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
9.3 ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารใช้ บ ริ ก ารศูน ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึก ษา ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารยื ม หรื อ ยกเลิ ก การเป็น
สมาชิก
9.4 ดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือให้มีการรับผิดทางกฎหมายต่อไป
ข้อ 10 จานวนทรัพยากรสารสนเทศและระยะเวลาการยืม ดังนี้
10.1 พนักงานสายวิชาการและนิสิตระดับปริญญาเอกยืมได้ 15 รายการ ระยะเวลา 1 เดือน
10.2 อาจารย์พเิ ศษยืมได้ 5 รายการ ระยะเวลา 1 เดือน
10.3 นิสิตระดับปริญญาโทและพนักงานสายบริการ ยืมได้ 10 รายการ ระยะเวลา 2 สัปดาห์
10.4 นิสิตระดับปริญญาตรี ยืมได้ 7 รายการ ระยะเวลา 1 สัปดาห์
10.5 สมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกสมทบ ยืมได้ 5 รายการ ระยะเวลา 2 สัปดาห์
10.6 สามาชิกจากข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ยืมได้ 3 รายการ ระยะเวลา
1 สัปดาห์
ข้อ 11 หลักเกณฑ์และวิธิการยืม
11.1 ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรสมาชิกของตนเอง
11.2 การยืมต่อ (renew) ทรัพยากรสารสนเทศ ให้ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
11.3 ทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้จองไว้ จะยืมต่อมิได้
11.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกาหนดส่งหรือมีค่าปรับ จะยืมต่อได้เมื่อชาระค่าปรับแล้ว
11.5 ให้ส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศภายในวันที่กาหนด
ข้อ 12 อัตราค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกาหนด ให้เป็นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
อัตราค่าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 13 หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการกรณีค้างค่าปรับ ให้ดาเนินการดังนี้
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13.1 นิสิตและนักเรียน
13.1.1 ตัดสิทธิ์การยืม
13.1.2 ระงับการลงทะเบียนหรือระงับเอกสารใบรับรองผลการศึกษา
13.2 พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายบริการ
13.2.1 ตัดสิทธิ์การยืมหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก
13.2.2 หักบัญชีเงินเดือน
13.2.3 ดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัย
13.3 บุคคลภายนอก
13.3.1 ตัดสิทธิ์การยืมหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก
13.3.2 ยืดเงินค่าประกันของเสียหาย
13.3.3 ดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางกฎหมาย
ข้อ 14 ให้นักเรียน นิสิต หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย คืนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมจากศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาทั้งหมด ก่อนสิน้ สุดสภาพการเป็นนักเรียน นิสิต หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 กรณีทรัพยากรสารสนเทศชารุดเสียหาย หรือสูญหาย ผู้ยืมต้องปฏิบัติดังนี้
15.1 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการชารุดเสียหายหรือสูญหาย
15.2 นาทรัพยากรสารสนเทศประเภทเดี ยวกั บที่ สูญ หายมาทดแทน หรือชาระเงิ นค่ า ปรั บให้ เ ป็ น
ไป ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15.3 กรณีทรัพยากรสารสนเทศชารุด ให้ชาระค่าซ่อมแซมตามที่ผู้อานวยการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
จะพิจารณาเห็นสมควร
15.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่เคยแจ้ งหายไว้ แล้ ว แม้ว่าผู้ยืมจะได้ชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ตาม ยังคงถื อว่ า
เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อ 16 ผู้ใดเจตนาทาให้ทรัพยากรสารสนเทศเสียหายด้วยวิธีการใด ๆ ถือว่ามีความผิดและอาจถูกดาเนิ นการ
ทางกฎหมาย
ข้อ 17 ผู้ใดขโมย ฉีก หรือตัดทรัพยากรสารสนเทศ จะถูกพิจารณาเสนอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการทางวิ นัย
หรือให้มีการรับผิดทางกฎหมาย
ข้อ 18 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาตามประกาศนีใ้ ห้อธิการเป็นผู้ วินิ จฉัย
ชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
________________________
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและประเมินผล
ด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกั บ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2561
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดรายวิชาที่ใช้การวัดและประเมินผลด้วย
อักษร S และ U ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดรายวิชาที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ ทน ดังนี้
“ข้อ 3 รายวิชาที่กาหนดให้ใช้ในการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ ดังนี้
3.1 การศึกษาอิสระ / การฝึกงาน / สหกิจศึกษา
3.2 โครงงาน / ปัญหาพิเศษ / การศึกษาปัญหาพิเศษ
3.3 สัมมนา / ภูมิภาคศึกษา
3.4 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
3.5 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชีพครู / การฝึกฏิบัติการวิชาชีพครู / การฝึกฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา
3.6 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคั บใช้หรือการปฏิ บั ติ
ตามประกาศนีใ้ ห้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชีข้ าด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2563
______________________
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 5 และข้อ 7
ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 31 (10/2563)
เมื่ อ วั นพุ ธ ที่ 27 เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมติ ค ณะกรรมการการเงิ น และทรัพ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
ข้อ 3 ประกาศนี้
“นิสิต”
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”

นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ 4 ให้กาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ จนกว่าจะสาเร็จการศึกษาของ
หลักสูตร สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
(1) หลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษาตามหลัก สูตร 9 ภาคการศึกษา ให้เหมาจ่ายตามตารางที่ 1
แนบท้ายประกาศนี้
(2) หลักสูตรที่มีระยะเวลาเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา ให้เหมาจ่ายตามตารางที่ 2
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับ
คืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ ยกเว้น การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาซ้า การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้เกินกว่า ที่
กาหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชีข้ าด การตีความ และการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

หมายความว่า
หมายความว่า

มิถุนายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
พ.ศ. 2563 (ตารางที่ 1)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาละ (บาท)
หลักสูต ร/สาขาวิชา

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิต
สาหรับข้าราชการทหารและตารวจ)

เหมาจ่าย
รวม
(บาท)

120,000
60,000

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาละ (บาท)

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาละ (บาท)

ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 1
15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
-

15,000
-

ภาคการศึกษา
ที่ 2

ภาคการศึกษา
ที่ 3

15,000
-

-

15,000
-

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่
ต้องลงทะเบียน
เรียน
ภาคการศึกษาละ
(บาท)
15,000
15,000

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
พ.ศ. 2563 (ตารางที่ 2)

95,000
95,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

15,000
15,000

-

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่
ต้องลงทะเบียน
เรียน
ภาคการศึกษาละ
(บาท)
15,000
15,000

110,000

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

-

22,000

95,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

-

15,000

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาละ (บาท)
หลักสูต ร/สาขาวิชา

1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
4. หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน

เหมาจ่าย
รวม
(บาท)

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาละ (บาท)

ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ไม่รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2563
___________________________
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ อาศั ย อ านาจตามความใน มาตรา 33 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553
และความในข้อ 4 และข้อ 7(4) ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ
และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 24(3/2563) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และมติ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
ข้อ 3 ประกาศนี้
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่
ละภาคการศึกษา
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการศึ กษาจนกว่ าจะส าเร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
15,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
(1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(3.1) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
(3.2) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
(3.3) สาขาวิชาการตลาด
(4) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(5) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
(6) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ
(7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(7.1) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(7.2) สาขาวิชาพัฒนาสังคม
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(7.3) สาขาวิชาภาษาจีน
(7.4) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(7.5) สาขาวิชาภาษาไทย
(7.6) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(7.7) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(8) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ข้อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ เ หมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(2.1) สาขาวิชาการประมง
(2.2) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(2.3) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(2.4) สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
(2.5) สาขาวิชาชีววิทยา
(2.6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2.7) สาขาวิชาฟิสิกส์
(2.8) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
(2.9) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(2.10) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
(2.11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(2.12) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(2.13) สาขาวิชาสถิติ
(2.14) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
(3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฎศิลป์
ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
21,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 10,500 บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
(1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(2.1) สาขาวิชาเคมี
(2.2) สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(2.3) สาขาวิชาชีวเคมี
(2.4) สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
(2.5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(2.6) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
(2.7) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
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6.2.3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(3.1) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(3.2) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(3.3) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(3.4) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(3.5) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(3.6) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(3.7) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(4) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(4.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
(4.2) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
(5) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(5.1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
(5.2) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
(6) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
24,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
28,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
(1) หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
(2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(3) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(4.1) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(4.2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
(4.3) สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึ กษาให้ เหมาจ่ าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
35,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท หรือรวมจ่ายปีการศึกษาละ 70,000 บาท สาหรับ
การลงทะเบียนเป็นรายปี คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม
ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
50,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท หรือรวมจ่ายปีการศึกษาละ 100,000 บาท สาหรับ
การลงทะเบียนเป็นรายปี คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
70,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท และรวมจ่ายปีการศึกษาละ 140,000 บาท สาหรับ
การลงทะเบียนเป็นรายปี คือ หลักสูตรทันตแพทยศาตรบัณฑิต
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ข้อ 12 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ เหมาจ่ าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
70,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 42,000 บาท และรวมจ่ายปีการศึกษาละ 140,000 บาท สาหรับ
การลงทะเบียนในชั้นปีที่ 1 และชั้นที่ 6 คือ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ข้อ 13 ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้ วจะขอรั บคื นไม่ได้ ไม่ว่ ากรณี ใด ๆ
ทั้งสิ้น ยกเว้ น การชาระค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาซ้ า การชาระค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาไว้ เกิ นกว่ าที่ ก าหนด หรือเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 14 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิ บั ติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชีข้ าด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
___________________________
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เพิ่มเติม อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 5 และข้อ 7(4) ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 30 (9/2563) วันพุธที่
13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
6/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
ข้อ 3 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (4) ในข้ อ 5 ของประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง ก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2563
“(4) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร”
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชีข้ าด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2563
______________________
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดอั ตราค่า ธรรมเนียมการจั ด การศึ ก ษาการจั ดการศึ กษาหลัก สู ตรควบระดั บ
ปริญญาตรี 2 ปริญญา และการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 33
แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 5 และข้อ 7(4) ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ประกอบ
กับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 24(3/2563) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และมติ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม
2563 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับสาหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
ข้อ 3 ประกาศนี้
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ข้อ 4 ให้กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับการจัดการศึกษาหลักสู ตรควบระดับปริญญาตรี 2
ปริญญา จนกว่าจะสาเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 24,000 บาท ภาคการศึกษาฤดู ร้ อน
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ดังนี้
(1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(2) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
(3) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
(4) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
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(24) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ข้อ 5 ให้กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2
ปริญญา จนกว่าจะสาเร็จการศึก ษาในเหมาจ่ าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท ภาคการศึก ษา
ฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 42,000 บาท และรวมจ่ายปีการศึกษาละ 140,000 บาท สาหรับการลงทะเบียนในชั้นปีที่ 1
และชั้นปีที่ 6 คือ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ข้อ 6 ให้ ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาส าหรั บ การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ควบปริ ญ ญาโท จนกว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาในเหมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาปกติ ภาคการศึ ก ษาละ 28,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท ดังนี้
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
(7) หลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม
(8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชาระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิน้ ยกเว้น การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาซ้า การชาระค่าธรรมเนี ยมการศึกษาไว้เกินกว่าที่กาหนด หรือเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิ บั ติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชีข้ าด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม พ.ศ. 2563
______________________
โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณฑิ ต สาขาวิชาการตลาด โครงการความร่วมมือภาครัฐและ
เอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณ ฑิตพรีเมี่ ยม สาหรับนิสิตที่เข้ าศึก ษาปี การศึ กษา 2563 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 33
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 5 และข้อ 7 (4) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 22 (1/2563) เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม
2563 และประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่
14 กุมภาพันธ์ 2563 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลัย พะเยา เรื่อง กาหนดอั ตราค่ า ธรรมเนี ยมการศึ ก ษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการ
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563
ข้อ ๓ ให้กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
และหลักสูตรบริห ารธุรกิ จบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการตลาด โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิ ต บั ณ ฑิ ต
พรีเมี่ยม ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดยให้เหมาจ่ายจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาในอัตรา ดังนี้
(๑) ภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๔ เมื่อนิสิตชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับค่าธรรมเนี ยมการศึกษาคืนไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ชาระเงินซ้า หรือ ชาระเงินเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิ บั ติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชีข้ าด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง พ.ศ. 2560
..........................................................................
โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา กาหนดอัตราค่า ธรรมเนีย มการศึกษาที่เรี ยกเก็ บ เป็ น
รายครั้ง
จึงอาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความใน
ข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 129(13/2560) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 39(8/2560) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จึงออกประกาศไว้
ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บ
เป็นรายครั้ง พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ประกาศนี้ มี ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็ บ เป็ น
รายครั้ง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ข้อ 4 กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง ดังนี้
จานวนเงิน (บาท)
รายการ
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
1.1 ระดับปริญญาตรี
1) โครงการรับตรง 10 % ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
100
2) โครงการความร่วมมือฯ ต่าง ๆ
100
3) โครงการรับสมัครทั่วไป
200
4) โครงการพิเศษ
500
5) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
500
6) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ม. ๖)
500
7) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่)
1,000
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
1,000
2. ค่าลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต
2.1 ภาคการศึกษาต้น, ภาคการศึกษาที่ 1 (รวมค่าประกันสวัสดิภาพ)
500
1,500
2.2 ภาคการศึกษาปลาย, ภาคการศึกษาฤดูร้อน, ภาคการศึกษาที่ 2, 3
300
1,000
3. ค่าโอนจากนิสิตสถาบันอื่นมาเป็นนิสิตมหาวิ ทยาลัยพะเยา
3,000
3,000
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รายการ
4. ค่าปรับการลงทะเบียนหลังกาหนด (นับเฉพาะวันเปิดเรียน) วันละ
5. ค่าขึน้ ทะเบียนปริญญาบัตร
5.1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
5.2 หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
5.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
5.4 ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
5.5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่)
5.6 ระดับบัณฑิตศึกษา
6. ค่าย้ายคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/แผนการศึกษา ครั้งละ
7. ค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนรายวิชา ครั้งละ
8. ค่าออกหนังสือรับรองต่างๆ/ใบแสดงผลการศึกษา
8.1 กรณีปกติ ฉบับละ
8.2 กรณีเร่งด่วน ฉบับละ
8.3 ค่าส่งในประเทศ ฉบับละ
8.4 ค่าส่งต่างประเทศ ฉบับละ
9. ค่าปรับการขอยื่นสาเร็จการศึกษาช้ากว่ากาหนด
(นับเฉพาะวันทาการ) วันละ
10. ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนิสิต ครั้งละ
11. ค่าสมัครสอบเบ็ดเสร็จ/สอบรวบยอด ครั้งละ
12. ค่าสมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งละ
13. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา กรณีเร่งด่วน
14. ค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ
14.1 ระบบทวิภาค (แบบ 2 ภาคการศึกษา) ภาคการศึกษาละ
14.2 ระบบทวิภาค (แบบ 3 ภาคการศึกษา) ภาคการศึกษาละ

จานวนเงิน (บาท)
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
25
50
500
1,000
1,000
1,500
1,500
1,000
100

1,500
2,000
100

50
100
50
200

50
100
50
200

50
2,000
200
200
500

50
2,000
1,000
1,500
500

15,000
10,000

15,000
10,000

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 |

77

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอัง กฤษ
สาหรับนิสิตมหาวิทยาลั ยพะเยา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษให้ ผู้เรีย นมีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือศึ ก ษาค้ นคว้ าองค์ค วามรู้ ที่เ ป็ น สากลและก้ าวทั นโลก และเป็นไปตามนโยบายการปฏิ รู ป
อุดมศึกษาไทย สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2558 ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดาเนินการหลักสูตรของมหาวิทาลัยพะเยา พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่ าด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2561 อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562
เมื่ อ วั น ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 และอธิการบดีมหาวิทยาลัย พะเยา โดยความเห็นชอบ ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง นโยบายการยกระดั บ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า
มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความว่า
ส่วนงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2553 และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าและได้มีการจัดการเรียนการสอน
“นิสิต”
หมายความว่า
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 4 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย และคณะด าเนิ น การปรั บ พื้ น ฐานภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต ที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของนิสิตแต่ละราย
ข้อ 5 ให้ ค ณะศิ ล ปศาสตร์ ป รั บ ปรุ ง รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ โดยน า Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการปรับปรุง การกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การพัฒนาการ
เรียนการสอน การทดสอบ การวัดและประเมินผล รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ข้อ 6 ให้คณะจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและเป็นไปตามธรรมชาติ ของการเรียนรู้
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตาม Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR)
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ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยและคณะ พัฒนา จัดหาและจัดสรรสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทัก ษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ ตาม Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต
ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัยและคณะจั ดสภาพแวดล้อม บรรยากาศเพื่อกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและ
นอกห้องเรียน และจัดกิจกรรมส่ง เสริม ทั กษะภาษาอั งกฤษ เพื่อกระตุ้นให้นิ สิต เห็ นความสาคัญของการพัฒ นาทั ก ษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ
ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยและคณะ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์
ข้อ 10 ให้ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตทุกคน ก่อนสาเร็จ
การศึกษา และให้นิสิตนาผลการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ต ามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานการทดสอบวั ด
ความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ส่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่ อบันทึกในใบแสดงผลการเรียน
(Transcript)
ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบั ติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชีข้ าด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา พ.ศ. 2561
--------------------โดยที่ เห็ นสมควรปรับ ปรุง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารบริ หารจัด การศึก ษาระดับ
ปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา พ.ศ. 2556 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552 ข้อ 4 และข้อ 6.5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดาเนินการหลั กสู ตร
ของมหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุมครั้ง ที่ 135(5/2561)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลั กสู ตร
ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริห ารจั ดการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี
คู่ขนาน 2 ปริญญา พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง
นิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 5 นิสิตต้องศึกษารายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามแผนการศึกษาการจัดการเรียน การสอนหลักสูตร
ควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จึงจะได้รับปริญญาพร้อมกันได้ทั้งสองปริญญา
กรณีนิสิตไม่ประสงค์จะศึกษาในแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2
ปริญญาอีกต่อไป หรือไม่สามารถศึกษาในแผนการศึกษาดังกล่าวได้ นิสิตสามารถย้ายจากแผนการศึกษาการจัดการเรีย น
การสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา/สาขาวิชาได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข เพิ่มเติม
ข้อ 6 การประมวลผลการเรียน การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย การจาแนกสภาพนิสิต ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 7 การเทียบรายวิชา
กรณีรายวิชาในหลักสูตรปริญญาที่หนึ่ง และหลักสูตรปริญญาที่สอง มีรายวิชาที่คล้ายคลึงกันและเห็ น
ควรให้มีการเทียบรายวิชา ให้คณะหลักสูตรปริญญาที่หนึ่งสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบรายวิชา ดังนี้
7.1 คณบดีคณะที่หลักสูตรปริญญาที่หนึ่งสังกัด
เป็น
ประธานกรรมการ
7.2 คณบดีคณะที่หลักสูตรปริญญาที่สองสังกัด
เป็น
รองประธานกรรมการ
7.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะที่หลักสูตรปริญญาที่สองสังกัด
เป็น
กรรมการ
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7.4

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
เป็น
กรรมการ
7.5 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะที่หลักสูตรปริญญาที่หนึ่งสังกัด
เป็น
กรรมการและเลขานุการ
7.6 นักวิชาการศึกษาคณะที่หลักสูตรปริญญา
ที่หนึ่งสังกัด
เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 8 อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านระบบอาจารย์ที่ปรึก ษา
ยกเว้นความในข้อ 3 ให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน “คณะพึงจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตอย่างเหมาะสม คานึงถึงสัดส่วนอาจารย์
ต่อนิสิต ที่ทาให้อาจารย์สามารถดูแลนิสิตได้ทั่วถึง โดยให้อาจารย์ คณะที่หลักสูตรปริญญาที่หนึ่ง และหลักสูตรปริญญา
ที่สองสังกัด แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิต หลักสูตรละ 1 คน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อนิสิต
50 คน”
ข้อ 9 การสาเร็จการศึกษา
9.1 นิสิตต้องยื่นขอสาเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ตามขั้นตอนและ
เวลาที่กาหนดตามปฏิทินการศึกษา
9.2 นิสิตต้องเรียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร และเงื่อนไขที่หลักสูตรกาหนด ทั้งหลักสูตร
ปริญญาที่หนึ่ง และหลักสูตรปริญญาที่สอง
9.3 การสาเร็จการศึกษา และการได้รับปริญญาเกียรตินิย มให้ เป็ นไปตามข้อบั งคับมหาวิท ยาลั ย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ นิสิตมีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิย ม
ทั้งปริญญาที่หนึ่ง และปริญญาที่สอง
ข้อ 10 นิ สิ ตเข้ ารั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร (หลั ก สู ต รควบระดั บ ปริ ญ ญาตรี 2 ปริ ญญา) เมื่ อ ส าเร็ จ
การศึกษาตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ข้อ 11 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จะแสดงผลการเรียนโดยมีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา โดยนิสิตสามารถขอใบแสดงผลการเรียนได้ ทั้งก่อนสาเร็จการศึกษา และหลังสาเร็จ
การศึกษา
ข้อ 12 ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามประกาศนี้ กรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2563
________________________
โดยที่เห็นสมควรกาหนดแนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ.
2563 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 4 และข้อ
6.5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดาเนินการหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 24(3/2563) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จึงให้ออก
ประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษาหลักสู ตร
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศึกษา หลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 5 นิสิตต้องศึกษารายวิชาที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนดตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท จึงจะได้รับปริญญาพร้อมกันได้ทั้งสองปริญญา
กรณีนิสิตไม่ประสงค์จะศึกษาในแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ควบปริ ญ ญาโทอี ก ต่ อไป หรื อ ไม่ ส ามารถศึ กษาในแผนการศึก ษา ดั ง กล่ า วได้ นิ สิ ต สามารถย้ า ยจากแผนการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 6 การประมวลผลการเรียน การคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย การจาแนกสภาพนิสิต ให้เป็นไปตาม
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2561 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามแผนการศึกษาการจั ด
การเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ควบปริญญาโท
ข้อ 7 อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะพึงจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตอย่างเหมาะสม คานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตที่ ทาให้อาจารย์
สามารถดู แ ลนิ สิ ตได้ ทั่ ว ถึ ง โดยให้ จั ด อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ กั บ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ ปริ ญญาโท ตามแผน
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสัดส่วนอาจารย์ที่ ปรึกษา 1 คน
ต่อนิสิต 50 คน สาหรับระดับปริญญาตรี
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ข้อ 8 การสาเร็จการศึกษา
8.1 นิสิตต้องยื่นขอสาเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ตามขั้นตอนและ
เวลาที่กาหนดตามปฏิทินการศึกษา
8.2 นิ สิ ตต้ อ งเรี ย นตามแผนการศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ ห้ ค รบตาม
หลักสูตรก่อน จึงจะสามารถเรียนตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทได้ และในกรณีที่นิ สิ ต
ประสงค์จะสาเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี นิสิตต้องขออนุมัติย้ายจากแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี และต้องศึกษาครบตามหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี รวมทั้ง จะต้องไม่สาเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
8.3 การสาเร็จการศึกษา และการได้รับปริญญาเกียรตินิยมให้ เป็ นไปตามข้อบั งคับมหาวิท ยาลั ย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดั บ
ปริญญาตรีควบปริญญาโท
ข้อ 9 นิ สิ ตเข้ ารั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร (หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค วบปริ ญ ญาโท) เมื่ อ ส าเร็ จ
การศึกษาตามแผนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
ข้อ 10 นิสิตได้รับใบแสดงผลการเรีย น (Transcript) ในหลักสูตรระดั บ ปริญญาตรี และระดับ ปริญ ญาโท
โดยนิสิตสามารถขอใบแสดงผลการเรียนได้ ทั้งก่อนสาเร็จการศึกษา และหลังสาเร็จการศึกษา
ทั้ ง นี้ ใบแสดงผลการเรี ย น (Transcript) หลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา และใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ก ารส าเร็ จ
การศึกษา นิสิตจะได้รับหลังจากสาเร็จการศึกษา ตามแผนการศึกษาการจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ควบปริญญาโท
ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็ นผู้รั ก ษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ย วกั บการบั งคับใช้หรือ การปฏิ บั ติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชีข้ าด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2563

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

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการบันทึกข้อมูลและการเทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต
ระดับปริญญาตรี
…………………………………………………………………
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี กาหนดให้ ห น่ว ยทรานสคริ ปกิ จ กรรม กองกิจการนิ สิ ต จัดทาแนวปฏิ บัติ ในการบั น ทึ กการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 28 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 11 (5/2554) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554
มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเทียบค่าประสบการณ์
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรี ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1 ให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต หรือ ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต หรือรองคณบดี หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากคณบดี แล้วแต่กรณี มีอานาจในการพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่จัดโดยคณะ สาขาวิชา สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรมที่สังกัดคณะ และดาเนินการบันทึก
ข้อมูลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ ลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามข้อ 2.3.2
1.2 ให้หน่วยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิต มีอานาจในการพิจารณาเทียบค่าประสบการณ์
จากการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ จั ด โดยมหาวิ ท ยาลั ย องค์ ก รกิ จ กรรมของนิ สิ ต หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ภายใน
มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณะ และดาเนินการบันทึกข้อมูลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมเลือ กเสรี
ลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
1.3 กรณีที่นิสิตไปเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยและจะขอเทียบค่าประสบการณ์
เป็นกิจกรรมเลือกเสรี ให้นาเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรดังกล่า วมาแสดงต่อหน่วยทรานสคริปกิจ กรรม
กองกิจการนิสิต และให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดยให้ หน่วยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการ
นิสิต ดาเนินการบันทึกข้อมูลการ ทากิจกรรมของนิสิต ลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
1.4 ให้หน่วยงานที่บันทึกข้อมูลการทากิจกรรมของนิสิต เก็บหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
เพื่อการตรวจสอบไว้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
1.5 ให้ทุกหน่วยงานที่จัดกิจกรรม จัดทาใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หรือบัตรผ่านกิจกรรมให้ กับ
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ บัตรผ่านกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแบบฟอร์มที่หน่วยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิตกาหนด
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1.6 ให้ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยาออกแบบและดู แล
ระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตจากกองบริการการศึกษา
ข้อ 2 แนวทางในการเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต
2.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะบันทึกลงในใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตนั้น จะต้องมีเลข
รหัสกิจกรรม พร้อมระบุกลุ่ม ลักษณะกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี และจานวนชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติ
2.2 ในกรณีที่นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอยู่ในขอบข่ายตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แต่หน่วยงานนั้ น
ไม่ ไ ด้ ก าหนดรหั ส กิ จ กรรมและค่ า ประสบการณ์ ข องกิ จ กรรมนั้ น ไว้ จะต้ อ งน ารายละเอี ย ดกิ จ กรรมนั้ น มาเที ย บ
ค่าประสบการณ์ก่อน
2.3 การเทียบค่าประสบการณ์ เป็นการเทียบค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ประการ คือ
2.3.1 การเทียบประเภทค่าประสบการณ์ ในกิจกรรมแต่ละด้าน ตามลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
ให้ความรู้ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณ์ชวี ิต
(2) ด้านกีฬา หรือ ส่งเสริมสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่ มุ่ง เน้ นการพั ฒนาและสร้ า งเสริ ม
สุขภาพร่างกาย ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา เช่น กิจกรรมด้านนันทนาการ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬา
(3) ด้านบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้นิสิตได้ รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจสภาพที่แท้จริงของชุมชน สังคม
เช่น กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาชนบท การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
(4) ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒ นานิสิตให้ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์ มีความเอื้ออาทร เสียสละ สานึกสาธารณะ มีสมาธิ มี
ระเบียบวินัย เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมที่ดี มีความรับผิดชอบของนิสิตที่มีต่อสังคม และการเป็นพลเมืองดี เช่น การแต่ง
กายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด การพนัน และอบายมุขทั้งปวง
ฯลฯหรือค่านิยมที่ดี
(5) ด้ า นส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมเป็ น กิจ กรรมที่ มุ่ง เน้ น การให้ นิ สิ ต ตระหนั กถึง
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือนาศาสตร์ความรู้เฉพาะทางที่เกี่ ยวข้องกับศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ โดยการทานุบารุง อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ สืบสาน สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.3.2 การเทียบค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เป็นจานวนหน่วยชั่วโมง โดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การเทียบจานวนหน่วยชั่วโมง ให้เทียบตามเวลาที่นิสิตได้เข้าร่วมจริง โดยพิจารณา
จาก “กาหนดการ” ของกิจกรรมนั้น ๆ เป็นหลัก
- การจัดกิจกรรม ครึ่งวัน เทียบได้ไม่เกิน 3 หน่วยชั่วโมง
- การจัดกิจกรรมเต็มวัน เทียบได้ไม่เกินวันละ 6 หน่วยชั่วโมง
- การจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่าย หรือการสัมมนาที่มีกิจกรรมช่วงกลางคื น
หรือกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ สามารถเทียบได้ไม่เกินวันละ 8 หน่วยชั่วโมง
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ทั้งนี้ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง การลงทะเบียน หรือการอื่นใด ที่ไม่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรม นั้น ๆ
จะไม่นามานับหน่วยชั่วโมงด้วย ยกเว้นกรณีที่นิสิตเป็นผู้ดาเนินการจัดหรือเป็นคณะทางานของกิจกรรม ให้ใช้แนวทางตาม
ข้อ 3.2.2 หรือข้อ 3.2.3
(2) การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตสามารถนามาเทียบจานวนหน่วยชั่วโมงได้ 2 ลักษณะ คือ
- เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- เป็นผู้ดาเนินกิจกรรม
ทัง้ นี้ จานวนหน่วยชั่วโมงที่เทียบค่าให้หน่วยงานที่จัดกิจกรรมเป็นผู้กาหนด
2.3.3 หลักเกณฑ์การเทียบค่าประสบการณ์ให้ใช้ดังต่อไปนี้
(1) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 โครงการ อาจเทียบประสบการณ์ได้เพียงด้าน
เดียวหรือหลายด้าน ขึน้ อยู่กับลักษณะของกิจกรรมโครงการนั้นๆ
(2) การพิ จ ารณาเที ย บค่ า ประสบการณ์ ข องกิ จ กรรมกลุ่ ม ที่ 1 กิ จ กรรมกลางของ
มหาวิทยาลัย และกิจกรรมกลุ่มที่ 3 กิจกรรมเลือกเสรี ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
(3) การพิจารณาเทีย บประสบการณ์ข องกิจ กรรมกลุ่ม ที่ 2 กิจกรรมของคณะให้ เ ป็ น
ดุลยพินิจของผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1.1
ข้อ 3 แนวทางในการเทียบโอนค่าประสบการณ์กิจกรรมของนิสิต
3.1 นิ สิ ต ยอดเยี่ ย มมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ดี เ ด่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย /คณะทุ ก ด้ า น ให้ เ ที ย บโอนค่ า
ประสบการณ์ตามด้านที่ได้รับ คิดเป็น 2 กิจกรรม 12 หน่วยชั่วโมง
3.2 นิสิตที่ดารงตาแหน่ งผู้ นาองค์กรกิจ กรรมนิ สิต คณะกรรมการบริห าร และ คณะทางานของ
องค์กรกิจกรรมนิสิต ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปีการศึกษา มีหลักเกณฑ์ในการเทียบโอนค่าประสบการณ์ดังนี้
3.2.1 นิ สิ ต ที่ ด ารงตาแหน่ ง นายกองค์ ก ารนิ สิ ต ประธานสภานิ สิ ต ประธานสโมสรนิ สิ ต ให้
เทียบโอนค่าประสบการณ์ ได้ครบทั้ง 5 ด้าน คิดเป็น 10 กิจกรรม 60 หน่วยชั่วโมง
3.2.2 นิ สิ ต ที่ ด ารงตาแหน่ ง ประธานชมรมส่ ว นกลาง ประธานชมรมสั ง กั ด คณะ ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการดูแลรับน้องและประชุมเชียร์ ให้เทียบโอนค่าประสบการณ์ด้านวิชาการ
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ และเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น 4 กิจกรรม 24 หน่วยชั่วโมง
3.2.3 นิสิตที่ดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริห ารองค์ก ารนิ สิ ต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรม
กิจกรรมส่วนกลาง ชมรมกิจกรรมสัง กัดคณะ นิสิตที่เป็นคณะทางานหรือนิสิตที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้นา
องค์กรกิจกรรมและอาจารย์ที่ปรึกษาว่าดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทุ่มเท มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี ให้เทียบโอนค่า
ประสบการณ์ ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และด้านที่เกี่ยวข้องคิดเป็น 2 กิจกรรม 12 หน่วย
ชั่วโมง
3.3 นิสิตที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย และประกาศเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏจากหน่วยงาน ภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ นิ สิ ตที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ด าเนิ น กิ จ กรรมในฐานะผู้ แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย สามารถน ามาเที ย บโอน
ค่าประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
3.4 นิสิตที่ขอเทียบโอนค่าประสบการณ์กิจกรรมของนิสิตตามข้อ 3.2 และ 3.3 แล้ว และต่อมาได้นา
ประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณานิสิตดีเด่น หรือยอดเยี่ยมตามข้อ 3.1 ไม่สามารถนามาเทียบประสบการณ์ต าม
ข้อ 3.1 ได้อีก
ข้อ 4 การกาหนดรหัสกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิต และการตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรม ของคณะและ
องค์กรกิจกรรม
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4.1 ให้หน่วยทรานสคริ ปกิ จกรรม กองกิจการนิ สิ ต รับผิดชอบในการก าหนดรหั สกิ จกรรมเสริ ม
หลักสูตรนิสิตของคณะและองค์กรกิจกรรม
4.2. ให้ทุกคณะ และองค์กรกิจกรรมนิสิตจัดส่งแผนการจัดกิจกรรมเพื่อขอกาหนดรหัสกิจกรรมหรือ
เทียบค่าหน่วยจานวนชั่วโมงให้หน่วยทรานสคริปกิจกรรม กองกิจการนิสิต ภายในระยะเวลาที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจ การ
นิสิตกาหนด
4.3. ให้คณะรายงานสรุปผลการจัดโครงการกิจกรรมนิสิตของคณะ จากโปรแกรมสารสนเทศด้าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
4.4. กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากคณะหรือองค์กรกิจกรรมนิสิต
และประสงค์จะขอให้จัดบันทึกในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ผู้จัดกิจกรรมต้องขออนุมัติขอบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นิสิตต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อให้สามารถนาไปบันทึกข้อมูลได้ต่อไป
4.5 นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ให้ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบสารสนเทศกิ จกรรม
เสริมหลักสูตร ว่าได้มีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ยืนยันด้วยตนเองลงในระบบสารสนเทศดังกล่าว หากยัง
ไม่ได้รับการบันทึกกิจกรรมที่เข้ าร่วมภายใน 1 ภาคการศึกษา ให้แจ้งหน่วยงานที่จัด กิจ กรรม หรือ หน่วยทรานสคริ ป
กิจกรรม กองกิจการนิสิต ภายในภาคเรียนที่ได้ทากิจกรรมนั้นๆ
ข้อ 5 การใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี และให้ถือดุลยพินิจนั้นเป็นที่สุด
ให้ใช้ประกาศนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

88 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชาระเงิน
และอัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2561
________________________
โดยที่ เห็ นสมควรออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ชา
การชาระเงิน และอัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การ
ดาเนินการรับลงทะเบีย นเรียนรายวิช า และการชาระเงินค่า บารุ งและค่า ธรรมเนียมการศึกษาในแต่ ละภาคการศึ ก ษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4
และข้ อ 6 ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย พะเยา ในคราวประชุมครั้ง ที่ 140(10/2561) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 45(6/2561) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบีย นเรี ย น
รายวิชา การชาระเงิน และอัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบั ติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชาระ
เงิน และอัตราค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม
2554 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชาระเงิน และอัตราค่าปรับ
การชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน
2554
ข้อ 4 แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
4.1 มหาวิทยาลัยกาหนดวันลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา และวันชาระเงิน
ให้นิสิตทราบในประกาศปฏิทินการศึกษาทุกปีการศึกษา
4.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ดาเนินการผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.reg.up.ac.th
และให้ชาระเงินตามที่ระบุในใบแจ้งการชาระเงินของมหาวิทยาลัย (Payment)
4.3 นิสิตต้องดาเนินการลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา และชาระเงินภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น
4.4 หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ/หรือไม่ชาระเงินใน
ช่วงเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะดาเนินการประกาศให้พน้ สภาพจากการเป็นนิสิต
อนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ซึ่งนิสิตต้องดาเนินการขอคืนสภาพ
การเป็นนิสิต โดยดาเนินการตามข้อ 6
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ข้อ 5 การขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังกาหนด
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังกาหนด ภายหลังจากหมดระยะเวลา
การลงทะเบียนเรียนช้า, เพิ่ม – ถอน รายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W โดยนิสิตต้องดาเนินการยื่นคาร้องขอเพิ่มรายวิช าหลัง
กาหนด ก่อนวันสอบกลางภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตต้องชาระเงินค่าปรับลงทะเบีย น
เพิ่มรายวิชาหลังกาหนด เป็นรายสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันพ้นกาหนดลงทะเบียนเรียนช้า, เพิ่ม – ถอน รายวิชาโดยไม่ได้รับ
อักษร W ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สัปดาห์ที่ 1
500
บาท
สัปดาห์ที่ 2
1,000
บาท
สัปดาห์ที่ 3
1,500
บาท
สัปดาห์ที่ 4
2,000
บาท
สัปดาห์ที่ 5
2,500
บาท
ระดับบัณฑิตศึกษา
สัปดาห์ที่ 1
1,000
บาท
สัปดาห์ที่ 2
2,000
บาท
สัปดาห์ที่ 3
3,000
บาท
สัปดาห์ที่ 4
4,000
บาท
สัปดาห์ที่ 5
5,000
บาท
ทั้ ง นี้ หากนิ สิ ต ไม่ ไ ด้ ช าระเงิ น ค่า ปรับ ลงทะเบี ย นเพิ่ม รายวิช าหลัง ก าหนด ภายใน 5 วั น ท าการ
หลังจากที่คาร้องได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกคาร้อง
ข้อ 6 การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
6.1 การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต เพื่อลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ โดยนิสิตต้องดาเนินการ ยื่นคาร้องขอคืน
สภาพการเป็นนิสิต เพื่อรักษาสภาพนิสิต ซึ่งต้องชาระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต และค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็ น
นิสิต ดังนี้
6.1.1 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จานวน 2,000 บาท
6.1.2 ค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตต้อง
ชาระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ทุกภาคการศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต
6.2 การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต เพื่อลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ โดยนิสิตต้องยื่นคาร้อง ขอคืนสภาพการ
เป็นนิสิต ก่อนวันสอบกลางภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตต้องชาระเงินค่าคืนสภาพการ
เป็ นนิ สิ ต ค่ าบ ารุ ง และค่ า ธรรมเนี ย มการศึก ษา และค่ า ปรั บ การลงทะเบี ย นเรีย น/ค่า ปรั บการช าระเงิ น ค่ า บ ารุ ง และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ดังนี้
6.2.1 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนิสิต จานวน 2,000 บาท
6.2.2 ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย
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6.2.3 ค่าปรับการลงทะเบียนเรียน/ค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึก ษา
ล่าช้า เป็นรายสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันพ้นกาหนดลงทะเบียนเรียนช้า, เพิ่ม – ถอน รายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สัปดาห์ที่ 1
500
บาท
สัปดาห์ที่ 2
1,000
บาท
สัปดาห์ที่ 3
1,500
บาท
สัปดาห์ที่ 4
2,000
บาท
สัปดาห์ที่ 5
2,500
บาท
ระดับบัณฑิตศึกษา
สัปดาห์ที่ 1
1,000
บาท
สัปดาห์ที่ 2
2,000
บาท
สัปดาห์ที่ 3
3,000
บาท
สัปดาห์ที่ 4
4,000
บาท
สัปดาห์ที่ 5
5,000
บาท
ทั้ ง นี้ หากนิ สิ ต ไม่ ไ ด้ ช าระเงิ น ค่ า คื น สภาพการเป็ น นิ สิ ต ค่ า บ ารุ ง และค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษา และค่าปรับการลงทะเบียนเรียน/ค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าเป็นรายสัป ดาห์
ภายใน 5 วันทาการ หลังจากที่คาร้องได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัย จะยกเลิกคาร้อง และดาเนินการประกาศให้พ้นสภาพ
การเป็นนิสิต
ข้อ 7 การขอผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จารณาอนุ มัติ ใ ห้นิ สิ ต ผ่ อ นผัน การช าระค่ า ธรรมเนี ย มการศึกษาล่ า ช้ า โดย
กาหนดให้นิสิตที่ประสงค์จ ะขอผ่อ นผั นการชาระเงิ นค่า บารุง และค่า ธรรมเนี ยมการศึก ษา ยื่นคาร้อง ต่อมหาวิทยาลั ย
ภายในวันสุดท้ายของการชาระเงินในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งนิสิตจะต้องชาระเงินภายในระยะเวลาที่ได้รับ การ
อนุมัติให้ผ่อนผันการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา อันประกอบด้วย ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึ กษา
และค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน ดังนี้
7.1 ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
7.2 ค่าปรับการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน
โดยนับตั้งแต่วันพ้นกาหนดการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
1) ชาระภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ต้องชาระค่าปรับจานวน 500 บาท
2) ชาระภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ต้องชาระค่าปรับจานวน 750 บาท
3) ชาระภายใน 6 สัปดาห์ หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ต้องชาระค่าปรับจานวน 1,000 บาท
ระดับปริญญาโท
1) ชาระภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ต้องชาระค่าปรับจานวน 1,000 บาท
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2) ชาระภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ต้องชาระค่าปรับจานวน 2,000 บาท
3) ชาระภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ต้องชาระค่าปรับจานวน 3,000 บาท
4) ชาระภายใน 5 สัปดาห์ หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันฯ
ต้องชาระค่าปรับจานวน 5,000 บาท
ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ไ ด้ช าระเงิ นค่ า บ ารุ งและค่า ธรรมเนี ยมการศึ ก ษา และค่าปรั บการช าระค่ า บ ารุ ง และ
ค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาล่ า ช้ า กรณี ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ผ่ อ นผั น ภายในวั น สุ ด ท้ า ยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ให้ ผ่ อ นผั น
มหาวิทยาลัยจะยกเลิกคาร้อง และดาเนินการประกาศให้พน้ สภาพการเป็นนิสิต
ข้อ 8 เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาตามข้อ 6.2 และข้อ 7.2 แล้ว มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตยื่นคาร้องขอคื น
สภาพการเป็นนิสิตได้ตามข้อ 6.1 เท่านั้น
ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง มาตรฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอั งกฤษ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้า องค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก และเป็นไปตามนโยบายการปฏิรู ป
อุดมศึกษาไทย สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2558 ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ าด้ ว ย การด าเนิ น การหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2560 และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 จึงให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง
การเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
พะเยา โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562
จึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง มาตรฐานการทดสอบ วั ด ความรู้
ภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
โดยให้ใช้บังคับแก่นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง การเข้ า รั บ การทดสอบวั ด ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 และให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า
มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความว่า
ส่วนงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าและ
ได้มีการจัดการเรียนการสอน
“นิสิต”
หมายความว่า
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
“ศูนย์ภาษา”
หมายความว่า
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ที่
ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจาชาติ (Test of
English as a Foreign Language)
“TOEFL ITP”
หมายความว่า
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นระบบการสอบแบบตอบในกระดาษคาตอบ
(Institutional Testing Program)
“TOEFL IBT”
หมายความว่า
แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ระบบการสอบโดยใช้ระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตใน
การสอบ (TOEFL Internet-Based Test)
“IELTS”
หมายความว่า
ระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ (International
English Language Testing System)
ข้อ 5 นิสิตต้องมีผลการทดสอบวั ดความรู้ภ าษาอัง กฤษเพื่อส าเร็จ การศึก ษาโดยมีผ ลคะแนนอย่ า งใด
อย่างหนึ่งดังต่อนี้
5.1 ผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ จากศูนย์ภาษาโดยสามารถเทียบเคียงผลกับ
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ในระดับไม่ต่ากว่า B1 (Intermediate) หรือ
5.2 ผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ จากการทดสอบ TOEFL IBT หรือ TOEFL ITP
หรือ IELTS โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ในระดับ
ไม่ต่ากว่า B1 (Intermediate)
ข้อ 6 กรณีนิสิตเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร (Native Language) หรือเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษาดังกล่าวต้ อง
เป็นสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยให้นิสิตแสดงหลักฐานการรั บรอง
จากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ต่อคณะต้นสังกัด เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ให้นิสิตเป็นผู้สอบผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ข้อ 7 การยื่นผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามข้อ 5 ต้องเป็นผลการสอบที่มีอายุไม่เกินสองปี
นับตั้งแต่วั นที่มี ก ารออกใบรั บรองผลการสอบหรื อ หลั ก ฐานการสอบจนถึ งวั น ที่ นิสิ ต ยื่ นผลการสอบและให้ ยื่น ภายใน
ระยะเวลาที่มีสิทธิศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบั ติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชีข้ าดการตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. 2562
...................................................................
โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอลงทะเบียนเรี ยน
ก่อนแผนการศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิต สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และ
เพื่อให้การลงทะเบี ยนเรี ย นก่อ นแผนการศึก ษา เป็นไปด้ว ยความเรี ย บร้อ ยมีคุ ณภาพและมาตรฐาน จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2561 ประกอบกั บ ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การด าเนิ น การหลั ก สู ตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม
2562 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอลงทะเบีย น
เรียนก่อนแผนการศึกษา พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า
มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะ”
หมายความว่า
ส่วนงานตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2553 และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าและได้มีการจัดการเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายความว่า
หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และได้มีการจัดการเรียน
การสอน
“นิสิต”
หมายความว่า
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 4 คุณสมบัติของนิสิตที่สามารถขออนุมัติลงทะเบียนเรียนก่อนแผนการศึกษา
4.1 นิสิตโครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ นิสิต/นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
พะเยารับโอนย้ายมาจากสถาบันอื่น และได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาตามแผนการศึกษามาแล้ว หรือ
4.2 นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ที่สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษา
ข้อ 5 นิสิตที่มีความประสงค์ขอลงทะเบี ยนเรี ยนก่อ นแผนการศึก ษา ต้องยื่นคาร้องขอเรี ย นก่ อ นแผน
การศึกษาพร้อมหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา คณบดีคณะ
ต้นสังกัดของนิสิต และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าสาขาวิชา ในรายวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียน
เรียนก่อนแผนการศึกษา
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ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามความในข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 6 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา ให้เป็นไปตามความในข้อ 21 และข้อ 22
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรณี ส าเร็ จ การศึ ก ษาก่ อ นระยะเวลาของหลั ก สู ต ร นิ สิ ต ต้ อ งยื่ น ขอส าเร็ จ การศึ ก ษา ในภาค
การศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ตามขั้นตอนและเวลาที่กาหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้
นิสิตจะสามารถสาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนระยะเวลาที่กาหนดไว้ ตามความในข้อ 21.2.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้
อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยตีความและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัตกิ ารแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2562
---------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิช า
การศึกษาอิสระ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2562 จึงอาศัยอานาจตามความ ในมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับคณะกรรมการบริ หารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
9/2562 เมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2562 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ ก ษา
รายวิชาการศึกษาอิสระ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทพ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาอิสระของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“นิสิต”
หมายความว่า นิสิตระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
“รายวิชาการศึกษาอิสระ” หมายความว่า รายวิชาการศึกษาอิสระของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 4 การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึก ษารายวิช าการศึก ษาอิส ระของนิ สิ ต ให้ นิ สิ ต ยื่ น ขอเสนอแต่ ง ตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ จานวน 2 คน ต่อคณะที่นิสิตสังกัด ดังนี้
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่นิสิตสังกัด เป็น ประธานที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโทที่นิสิตสังกัด เป็น กรรมการที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาอิสระ
ข้อ 5 ให้ ป ระธานและกรรมการที่ ป รึก ษารายวิ ชาการศึก ษาอิ ส ระ มี ห น้ า ที่ ใ นการให้ค าปรึก ษา แนะน า
ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบในการนาเสนอผลงาน โดยให้ประธานที่ ปรึกษาการศึกษาอิสระเป็นผู้ประเมินผลการศึกษา
อิสระของนิสิต ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบั ติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชีข้ าด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดี ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตอนที่ 3
โครงสรางหลักสูตร
Curriculum Structure

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ก ารจั ด ก ารเรี ย น ก ารส อ น ใน ค ณ ะ เก ษ ต รศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ซึ่ งเดิ ม คื อ มหาวิท ยาลั ย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ก่อตั้งขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ 20 มิ .ย. 25 38 โดยเปิดรั บ นิ สิ ต สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค รั้ ง แรกในปี ก ารศึ ก ษา 2543 ใน 3
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชา
อุ ต สาหกรรมเกษตร โดยด าเนิ น การจั ด การหลั ก สู ต รภายใต้ ค ณ ะ
เกษตรศาสตร์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร และบริหารหลักสูตรโดยสานักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา
ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยา
เขตโดยมีการปรับโครงสร้างด้านวิชาการขึ้นใหม่ ประกอบด้วย สานัก
วิช าเกษตรศาสตร์ ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อ ม สานั กวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักวิชาวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภ าพ ส านั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และตาม
มติ ที่ ป ระชุ ม สภ ามห าวิ ท ยาลั ย นเรศวร ในปี กา รศึ ก ษ า 25 5 3
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐ โดยเปลี่ยนชื่อ จากชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็นมหาวิทยาลัย
พะเยา และส านั ก วิ ช าเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยาก รธรรมชาติ จึ ง
เปลี่ยนเป็นคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ งการน าองค์ ค วามรู้ นวั ต กรรมด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ทางการเกษตร สัตวศาสตร์ การประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร เท คโนโลยี ชี ว ภ าพ และความป ลอดภั ย ท างอาหาร
มาผสมผสานกับภูมิปัญ ญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของภาคเหนื อตอนบนได้ แล้ ว ยั งช่ วยลดความ
แออัดและค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในภาคเหนือตอนบน
ที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ าศึ ก ษ าใน ส าขาวิ ช าด้ าน เก ษ ตรศา ส ตร์ แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลาง
หรือภูมิภาคอื่น
หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาการประมง
2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3. สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นักวิชาการ/นักวิจัยสังกัดหน่วยงานราชการหรือเอกชน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน บุคลากรทางการศึกษา/อาจารย์สาขา
การเกษตร สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์การอาหาร และสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง พนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สัตวศาสตร์

ประมง วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหาร เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าด่ า นกั ก กั น พื ช
ด่านตรวจสัตว์น้า ประกอบอาชีพที่ เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอาหาร เช่น
การทางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในด้านการวางแผนการผลิต
การควบคุมการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การสุขาภิบาล
และความปลอดภัยของอาหาร ธุรกิจส่วนตัว เช่น ฟาร์ม เจ้าของธุรกิจ
เกี่ยวกับการเกษตร สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์การอาหาร และ
ด้านต่างๆ เป็นต้น และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
นักวิชาการประมง/นั กวิจัยสังกัด หน่วยงานราชการหรือเอกชน
พนั ก งานรัฐ วิส าหกิ จ หรือ องค์ ก ารมหาชน บุ ค ลากรทางการศึก ษา/
อาจารย์ ส าขาการป ระมง และสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พนั ก งาน
บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้าและการประมง เจ้าหน้าที่ประจาด่าน
ศุล กากร ธุ รกิ จ ส่ว นตั ว เช่ น ฟาร์ม เพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า เจ้ า ของธุ ร กิ จ
เกี่ยวกับสัตว์น้าด้านต่างๆ และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
นั ก วิ ช าการเกษตรในหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนที่
เกี่ ยวเนื่องกั บภาคการเกษตร นักวิ จัยในหน่วยงานทั้ งในภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ภาคการเกษตร ประกอบอาชี พ อิ ส ระที่
เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจ การทาฟาร์ม และการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การทาการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
ผู้ ค วบคุ ม ความปลอ ดภั ย อ าห าร นั ก วิ ท ยาศาสตร์ อ าห าร
(ด้านความปลอดภัยอาหาร) เจ้าหน้าที่จัดทามาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารของหน่ว ยงานราชการต่า ง ๆ เจ้ าหน้าที่ ค วบคุ มคุ ณ ภาพและ
ประกัน คุณ ภาพในโรงงานอุต สาหกรรมอาหาร เจ้าหน้ าที่กากั บดูแ ล
ตรวจรั บ รองมาตรฐาน และความปลอดภั ย อาหารของหน่ ว ยงาน
ราชการต่าง ๆ ผู้ประกอบการทางด้านอาหารและการประกันคุณภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
ป ระ กอ บ อ า ชี พ เป็ น นั ก วิ ท ย า ศา ส ต ร์ ก า รอ า ห า ร ห รื อ
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเท คโนโลยี ก ารอาหาร ในบริ ษั ทที่ เ กี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น การทางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใน
ด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุมและประกัน
คุ ณ ภาพ การสุ ข าภิ บ าลและความปลอดภั ย ของอาหาร ท างานที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การขาย การวิจัย การวิเคราะห์อาหาร และการ
กาหนดมาตรฐานอาหาร เป็นต้น เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร
หรืออุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สั ต วบาลประจ าหน่ ว ยงานของภาครั ฐ ห รื อ ฟาร์ ม เอกชน
นักวิชาการสัตวบาลประจาหน่วยงานของภาครัฐ พนักงานบริษัทเอกชน
เช่น ฝ่ายส่งเสริมการขาย ฝ่ายผลิตภัณ ฑ์อาหารสัตว์ และฝ่ายควบคุม
คุณ ภาพของสิ นค้ าทางด้ านปศุ สั ตว์ เป็ น ต้ น และตาแหน่ ง/ฝ่า ยอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์ม
โคเนือ้ -โคนม และการทาเกษตรผสมผสาน เป็นต้น
สถานที่ตั้ง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 3156
โทรสาร 0 5446 6716
E-mail : agri@up.ac.th
Facebook : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
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101

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

242101
243101

:
:
:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
Bachelor of Technology (Agricultural Technology)
ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
B.Tech. (Agricultural Technology)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
126 หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หลักเคมี
4(3-3-8) 361101
Principles of Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Basic Biology

จานวน
จานวน
จานวน
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

90
30
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-3-6)
และคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer
208112 การพัฒนาบุคลากรและ
3(2-3-6)
การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
Personnel Development and Technology Training
208113 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยี
3(0-9-3)
พืน้ ฐานทางการเกษตร
Basic Agricultural Technology Practice
208111

208221
208222
208223
208224

208325

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (บังคับ)
เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร 3(2-3-6)
Agricultural Production Technology
หลักการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
3(2-3-6)
Principles of Aquaculture
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-3-6)
Research Methodology
เทคโนโลยีการจัดการ
3(2-3-6)
และมาตรฐานฟาร์มทางการเกษตร
Agricultural Farm Standard and Management
Technology
เทคโนโลยีการจัดการผลผลิต
3(2-3-6)
ทางการเกษตร
Agricultural Output Management Technology

208214

208215
208216

208326

208327

208328

208329

208330

จานวน
18 หน่วยกิต
ความปลอดภัยและอาชีว
3(2-3-6)
อนามัยในสถานประกอบการ
Safety and Occupational Health in Workplace
การจัดการอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Management
วัสดุอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Materials

จานวน
54 หน่วยกิต
จานวน
51 หน่วยกิต
จานวน
30 หน่วยกิต
การอารักขาพืชและการจัดการ 3(2-3-6)
ฟาร์มระบบอัจฉริยะ
Plant Protection and Smart Farm Management
เทคโนโลยีการผลิตสารออกฤทธิ์ 3(2-3-6)
ชีวภาพ
Active Substance Manufacturing Technology
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับ 3(2-3-6)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
Technology and Innovation for Product
Development
การแปรรูปขั้นพื้นฐานใน
3(2-3-6)
อุตสาหกรรมอาหาร
Basic Processing in the Food Industry
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(2-3-6)
และการเป็นผู้ประกอบการ
Small Business Management and Entrepreneurship
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208341

208342

208343

208361
208362

208363

208491

208493
208494

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (เลือก)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์
3(2-3-6)
และการขยายพันธุ์
Breeding and Propagation Technology
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-6)
และพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร
Post-harvest Management and Agricultural
Business Development
การจัดการธุรกิจการประมง
3(2-3-6)
Fishery Business Management

จานวน
208344

208345

208346
208347

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
การตลาดระบบดิจิทัล
3(2-3-6) 208364
Digital Marketing
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปร 3(2-3-6)
รูปผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์และสัตว์น้า
Technologies and Processing Innovations for
208365
Meat and Aquatic Products
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
3(2-3-6)
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารหมักและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ
208366
Technology and Processing Innovations of
Fermented Foods and Healthy Drinks
208367

กลุ่มวิชาโครงงาน
สัมมนา
Seminar

1(0-2-1)

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝึกงาน *
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต
Co – operative Education

208492

21

103

หน่วยกิต

การเพาะเลีย้ งสัตว์น้าตามแนว 3(2-3-6)
เศรษฐกิจพอเพียง
Aquaculture in Sufficiency Economy
การสืบพันธุ์และการปรับปรุง
3(2-3-6)
พันธุ์สัตว์
Animal Reproduction and Breeding
เทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-3-6)
Animal Feed Technology
การจัดการธุรกิจปศุสัตว์
3(2-3-6)
Livestock Business Management

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
3(2-3-6)
แปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช ขนมอบ และขนมหวาน
Technology and Processing Innovations of
Grains, Bakery and Dessert Products
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
3(2-3-6)
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
Technologies and Processing of Vegetable
and Fruit Products
การจัดการของเสียทางการเกษตร 3(2-3-6)
Agricultural Waste Management
กฎหมายอาหารและมาตรฐาน 3(2-3-6)
อาหารของประเทศไทย
Food Law and Thai Food Standards
จานวน
3 หน่วยกิต
โครงงานทางเทคโนโลยีการเกษตร 2(0-6-2)
Agricultural Technology Project

จานวน
6 หน่วยกิต
208495 การศึกษาอิสระ *
6 หน่วยกิต
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
242101
243101
208111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
หลักเคมี
ชีววิทยา 1
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
17

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

001101
001103
003202

หน่วยกิต

208113

208112

361101
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาบุคลากรและ
การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยี
พืน้ ฐานทางการเกษตร
จุลชีววิทยาทั่วไป
19

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
208214
208221
208222
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบการ
เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
หลักการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
18

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

002201
004201
208215
208216
208223
208224
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การจัดการอุตสาหกรรม
วัสดุอุตสาหกรรม
ระเบียบวิธีวจิ ัย
เทคโนโลยีการจัดการและ
มาตรฐานฟาร์มทางการเกษตร
18

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

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
208325
208326
208327
208328
208xxx
208xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เทคโนโลยีการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตร
การอารักขาพืชและการจัดการ
ฟาร์มระบบอัจฉริยะ
เทคโนโลยีการผลิตสารออกฤทธิ์
ชีวภาพ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(2-3-6)

208329

3(2-3-6)

208330

3(2-3-6)

208xxx
208xxx
208xxx
208xxx
รวม

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การแปรรูปขั้นพื้นฐาน
ในอุตสาหกรรมอาหาร
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการเป็นผู้ประกอบการ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

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

ชั้นปีที่ 4
208491
208492
208xxx
XXXXXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
โครงงานทางเทคโนโลยี
การเกษตร
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
12

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
208493 การฝึกงาน
208494 การศึกษาอิสระ
208495 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประมง
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
242103
243101

:
:
:
:

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

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
127 หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
361101
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8) 365215
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I

จานวน
จานวน
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

91
19

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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146132

201111
201121
201221
201242
201321

201322

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
การฟังและการพูดใน
3(2-2-5)
ชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
การประมงทั่วไป
2(2-0-4)
General Fisheries
หลักการก่อสร้างทางการประมง 2(2-2-5)
Principles for Fishery Construction
หลักการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
3(2-3-6)
Principles of Aquaculture
มีนวิทยา
3(2-3-6)
Ichthyology
คุณภาพน้าสาหรับ
3(2-3-6)
การเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
Water Quality for Aquaculture
โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3(2-3-6)
Aquatic Animal Nutrition

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ปฏิบัติงานภาคสนาม 1
Field Work 1
201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่ง
น้า
Aquatic Invertebrate
201324 เทคโนโลยีชวี ภาพทางการประมง
Fishery Biotechnology
201341 ชีววิทยาประมง
Fishery Biology
201342 ระเบียบวิธีวจิ ัย
Research Methodology
201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2
Field Work 2
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
201191

201323
201325

201343
201441
207211

248212

1(0-6-3)

201421

3(2-3-6)

201491
201492

3(2-3-6)
201493
3(2-3-6)
201494
3(2-3-6)
201495
1(0-6-3)

107

จานวน
34 หน่วยกิต
โรคและปรสิตของสัตว์น้า
3(2-3-6)
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยง 3(2-3-6)
สัตว์น้า
Genetics for Aquaculture
นิเวศวิทยาทางน้า
3(2-3-6)
Aquatic Ecology
การจัดการทรัพยากรประมง
3(2-3-6)
Fishery Resource Management
ความปลอดภัยทางอาหารและ 2(2-0-4)
การจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
Food safety and Sustainable Agriculture
management
ว่ายน้าและการช่วยชีวิตทางน้า 1(0-2-1)
Swimming and Life Saving

จานวน
26 หน่วยกิต
การจัดการธุรกิจการประมง
3(3-0-6)
Fishery Business Management
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Training
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
ปัญหาพิเศษทางการประมง
2(2-2-5)
Special Problem in Fisheries
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201361

201362
201363
201364

201365

กลุ่มวิชาเอกเลือก
การใช้ยา เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6)
ทางเลือกเพื่อการเพาะเลี้ยง
Application of Drugs Chemicals and Alternative
Products for Aquaculture
การเลีย้ งปลาสวยงาม
3(2-3-6)
Ornamental Fish Culture
เครื่องมือทาการประมง
3(2-3-6)
Fishing Gears
การวิเคราะห์ผลกระทบ
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้า
Aquatic Resources Impact Assessment
การจัดการแหล่งน้าและมลพิษ
3(2-3-6)
แหล่งน้า
Water Management and Pollution

201366
201367

201368
201369

จานวน
12 หน่วยกิต
อนุกรมวิธานปลา
3(2-3-6)
Fish Taxonomy
การเพาะเลีย้ งสัตว์น้าตามแนว 3(2-3-6)
เศรษฐกิจพอเพียง
Aquaculture in Sufficiency Economy
สรีรวิทยาของสัตว์น้า
3(2-3-6)
Physiology of Aquatic Animals
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-3-6)
ของสัตว์น้าและสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
Biodiversity for Aquatic Animals and
Amphibians

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
201111
241111
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
การประมงทั่วไป
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา 1
15

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

001101
001103
003202
201241
201121
248212
201191
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ในแหล่งน้า
หลักการก่อสร้างทางการ
ประมง
ว่ายน้าและการช่วยชีวิตทางน้า
ปฏิบัติงานภาคสนาม 1
16

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
2(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-6-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
201221
242103
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
หลักการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
16

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

361101
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(3-0-6)
ในสังคม
การฟังและการพูดใน
3(2-2-5)
ชีวติ ประจาวัน
มีนวิทยา
3(2-3-6)
ความปลอดภัยทางอาหาร
2(2-0-4)
และการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
18
หน่วยกิต

201291
รวม

ภาคฤดูร้อน
ปฏิบัติงานภาคสนาม 2
1

002201
004201
146132
201242
207211

1(0-6-3)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
201321
201322
201342
201343
365215
201XXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
คุณภาพน้าสาหรับ
การเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
โภชนศาสตร์สัตว์น้า
ระเบียบวิธีวจิ ัย
นิเวศวิทยาทางน้า
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาเอกเลือก
19

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

201323
201324
201325
201341
201XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
โรคและปรสิตของสัตว์น้า
เทคโนโลยีชวี ภาพทาง
การประมง
พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
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
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ชั้นปีที่ 4
201421
201441
201491
201495
201XXX
201XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการธุรกิจการประมง
การจัดการทรัพยากรประมง
สัมมนา
ปัญหาพิเศษทางการประมง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
201492 การฝึกงาน
201493 การศึกษาอิสระ
201494 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

:
:
:
:

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

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

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
127 หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
244103
Mathematics I
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
361101
General and Organic Chemistry
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
365215
Biology I

จานวน
จานวน
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

91
23

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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146132

203191
203192
203111
203112
203211
203212

203213
203311
203312
203313
203314

วิชาเอกบังคับ
การฟังและการพูดใน
3(2-2-5)
ชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
ปฏิบัติงานพืชไร่
1(0-3-2)
Field Work in Field Crops
ปฏิบัติงานพืชสวน
1(0-3-2)
Field Work in Horticulture
ปริทัศน์ทางการเกษตร
3(2-3-6)
Overview in Agriculture
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
3(2-3-6)
Technology of Plant Propagation
สรีรวิทยาการผลิตพืช
3(2-3-6)
Physiology of Crop Production
จักรกลการเกษตร
3(2-3-6)
และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม
Agricultural Mechanics and Farming
Management Technology
วิทยาศาสตร์ทางดิน
3(2-3-6)
Soil Science
พันธุศาสตร์ทางการเกษตร
3(2-3-6)
Genetics for Agriculture
โรคพืชวิทยาเบือ้ งต้น
3(2-3-6)
Introduction to Plant Pathology
หลักการปรับปรุงพันธุ์พชื
3(2-3-6)
Principles of Plant Breeding
เทคนิคและการวางแผน
3(2-3-6)
การทดลองเพื่อการวิจยั ด้านพืช
Techniques and Experimental Designs for
Plant Research

203315
203411

203412
203413
203491
203492
203493
203494
203495
207211

จานวน
56
หน่วยกิต
กีฏวิทยาทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Entomology
การตลาด ธุรกิจ และบัญชี
3(2-3-6)
ทางการเกษตร
Agricultural Marketing, Business and
Accounting
สารเคมีทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Chemicals
หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(2-3-6)
Principles of Agricultural Extension
ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์
3(2-3-6)
Special Problem in Plant Science
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การศึกษาอิสระ *
6(0-18-9)
Independent Study
ฝึกงาน *
6(0-18-9)
Professional Training
สหกิจศึกษา *
6(0-18-9)
Co – operative Education
ความปลอดภัยทางอาหาร
2(2-0-4)
และการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
Food Safety and Sustainable Agriculture
Management

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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วิชาเอกเลือก
จานวน
12
ให้นิสิตเลือกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชากลุ่มอื่นๆ
หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มเดิม ให้ครบตามจานวน 12 หน่วยกิต

203321
203322
203323
203324
203325

203331

203332
203333
203334

203341
203342
203343

กลุ่มวิชาพืชไร่
พืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Field Crops
เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์
3(2-3-6)
Seed Technology
ธัญพืช
3(2-3-6)
Cereal Crops
ระบบการปลูกพืช
3(2-3-6)
Cropping System
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย 3(2-3-6)
ทางพืชไร่
Computer Applications in Agronomy Research
กลุ่มวิชาพืชสวน
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3 (2-3-6)
เศรษฐกิจ
Economic Ornamental Plant Production
การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
3 (2-3-6)
Economic Vegetable Crop Production
การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
3 (2-3-6)
Economic Fruit Crop Production
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช
3 (2-3-6)
เพื่อการเกษตร
Plant Tissue Culture for Agriculture
กลุ่มวิชาโรคพืชและจุลินทรีย์ทางการเกษตร
จุลินทรีย์ทางการเกษตร
3(2-3-6)
Microorganisms in Agriculture
เทคนิคทางโรคพืช
3(2-3-6)
Plant Pathology Techniques
การวินิจฉัยโรคพืช
3(2-3-6)
Plant Disease Diagnosis

203421

203422
203423

203431

203432
203433
203434

203441

203442
203443

113

หน่วยกิต

เทคนิคการวิจัยและวิธีการ
3(2-3-6)
ทดลองด้านพืชไร่
Basic Research Techniques and Field Plot
Methods in Agronomy
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พชื
3(2-3-6)
Techniques in Plant Breeding
วัชพืชและการควบคุม
3(2-3-6)
Weeds and Weed control

การผลิตพืชสมุนไพร
3(2-3-6)
และพืชเครื่องเทศ
Herbal and Spice Crop Production
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-6)
Postharvest Technology
การออกแบบและจัดสวน
3(2-3-6)
Landscape Design and Gardening
เทคโนโลยีชวี ภาพพืช
3(2-3-6)
Plant Biotechnology

โรคเมล็ดพันธุ์และผลิตผลพืช
3(2-3-6)
หลังเก็บเกี่ยว
Seed and Postharvest Diseases
การป้องกันกาจัดโรคพืช
3(2-3-6)
Plant Disease control
การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
3(2-3-6)
Biological Control of Plant Disease
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203344

203351
203352
203353
203354

203361

203362
203363
203364
203461

โรคของพืชเศรษฐกิจ
Disease of Economic Plants
กลุ่มวิชากีฏวิทยา
แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects
สัณฐานวิทยาแมลง
Insect Morphology
นิเวศวิทยาของแมลง
Insect Ecology
สารเคมีที่ใช้ป้องกันกาจัดแมลง
Insecticides

3(2-3-6)

203444

การผลิตเห็ด
Mushroom Production

3(2-3-6)

203451

หลักการป้องกันกาจัดแมลง
3(2-3-6)
ศัตรูพืช
Principle of insect Control
เทคนิคการวิจัยทางกีฏวิทยา
3(2-3-6)
Technique Research in Entomology

3(2-3-6)
203452
3(2-3-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)

กลุ่มวิชานวัตกรรมและทรัพยากรการเกษตร
อุตุนิยมวิทยาและ
3(2-3-6)
การชลประทาน
Agricultural meteorology and irrigation
การวิเคราะห์ดินและพืช
3(2-3-6)
Analysis of Soil and Plant Materials
ปุ๋ยชีวภาพ
3(2-3-6)
Biofertilizer
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(2-3-6)
Soil Fertility
เกษตรยั่งยืน
3(2-3-6)
Sustainable Agriculture

203462

203463

203464

ธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยี
3(2-3-6)
ปุ๋ ย
Plant Nutrition and Fertilizer Technology
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
3(2-3-6)
อัจฉริยะ
Smart Farm Technology
การพัฒนาธุรกิจและ
3(2-3-6)
นวัตกรรมทางการเกษตร
Innovative Agribusiness Development

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
203111
203191
241111
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ปริทัศน์ทางการเกษตร
ปฏิบัติงานพืชไร่
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา 1
17

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

001101
001103
003202
203112
203192
244103
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษโลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
ปฏิบัติงานพืชสวน
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
17

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
203211
203212
242103
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
สรีรวิทยาการผลิตพืช
จักรกลการเกษตร
และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
19

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

002201
004201
146132
203213
207211
361101
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
การฟังและการพูด
3(2-2-5)
ในชีวติ ประจาวัน
วิทยาศาสตร์ทางดิน
3(2-3-6)
ความปลอดภัยทางอาหาร
2(2-0-4)
และการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
18
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
203311
203312
203XXX
203XXX
365215
รวม

ภาคการศึกษาต้น
พันธุศาสตร์ทางการเกษตร
โรคพืชวิทยาเบือ้ งต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
ชีวเคมีทั่วไป
16

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

203313
203314
203315
203XXX
203XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการปรับปรุงพันธุ์พชื
เทคนิคและการวางแผน
การทดลองเพื่อการวิจัยด้านพืช
กีฏวิทยาทางการเกษตร
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

ชั้นปีที่ 4
203411
203412
203413
203491
203492
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การตลาด ธุรกิจ และบัญชี
ทางการเกษตร
สารเคมีทางการเกษตร
หลักการส่งเสริมการเกษตร
ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์
สัมมนา
วิชาเลือกเสรี
16

3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
1 (0-2-1)
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
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
242103
242120

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความปลอดภัยทางอาหาร)
Bachelor of Science (Food Safety)
วท.บ. (ความปลอดภัยทางอาหาร)
B.Sc. (Food Safety)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
128 หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
361101
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
365215
General and Organic Chemistry
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis

จานวนไม่นอ้ ยกว่า

92

หน่วยกิต

จานวน
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

19

หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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122130
122332

146132

206141
207121
207211

207324
207331
207332

207333

207334
207335

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ธุรกิจเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(2-2-5)
และการเป็นผู้ประกอบการ
Small Business Management and Entrepreneurship
การฟังและการพูด
3(2-2-5)
ในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1(1-0-2)
Sufficiency Economy Philosophy
อุตสาหกรรมอาหาร
2(2-0-4)
Food Industry
ความปลอดภัยทางอาหาร
2(2-0-4)
และการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน
Food Safety and Sustainable Agriculture
Management
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
การจัดการผักและผลไม้สด
3(2-3-6)
Fruit and Vegetable Management
การควบคุมคุณภาพอาหาร
3(2-3-6)
Quality Control of Food
การสุขาภิบาลและหลักเกณฑ์
3(2-3-6)
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
Food Sanitation and Good Manufacturing
Practice
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
2(2-0-4)
ของประเทศไทย
Food Law and Standards of Thailand
HACCP และ ISO 22000
3(2-3-6)
HACCP and ISO 22000
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
3(2-3-6)
Quality Management Systems

207212

207213

207222
207223
207351

207352
207436

207437
207453

207461
207462

จานวน
30 หน่วยกิต
จุลชีววิทยาสาหรับ
3(2-3-6)
ความปลอดภัยทางอาหาร
Microbiology for Food Safety
เคมีอาหารและการวิเคราะห์
3(2-3-6)
อาหาร
Food Chemistry and Food Analysis
การผลิตพืชและสัตว์
3(2-3-6)
Crop and Animal Production
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
4(3-3-8)
Food Processing Technology
สถิติและการออกแบบ
3(2-3-6)
การทดลอง
Statistics and Experimental Design

จานวน
34
หน่วยกิต
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4)
ของประเทศผู้นาเข้า
Food Law and Standards of Importing
Countries
การตรวจประเมินโรงงาน
3(2-3-6)
Plant Auditor Training
ปัญหาพิเศษด้านความ
3(2-3-6)
ปลอดภัยทางอาหาร
Special Problem in Food Safety
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
ฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
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207343

207325

207326

207327

โลจิสติกส์และเทคโนโลยี
2(1-3-4)
สารสนเทศในอุตสาหกรรมอาหาร
Logistics and Information Technology in Food
Industry
กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้
การแปรรูปและการควบคุม
3(2-3-6)
คุณภาพเครื่องดื่ม
Processing and Quality Control of Beverages
การแปรรูปและการควบคุม
3(2-3-6)
คุณภาพอาหารแช่เยือกแข็ง
Processing and Quality Control of Frozen Food
การแปรรูปและการควบคุม
3(2-3-6)
คุณภาพอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
Processing and Quality Control of Food in
Hermetically Sealed Container

207463

สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

119

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า
207428
207429

207438

9

หน่วยกิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-3-6)
Food Product Development
การแปรรูปและการควบคุม
3(2-3-6)
คุณภาพอาหารอบแห้ง
Processing and Quality Control of
Dehydrated Food
ระบบการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Eco-Friendly Food Production System

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
207121
241111
242103
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
อุตสาหกรรมอาหาร
คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
15

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

001101
001103
003202
206141
242120
361101
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
จุลชีววิทยาทั่วไป
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
207212
207222
365215
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
จุลชีววิทยาสาหรับ
ความปลอดภัยทางอาหาร
การผลิตพืชและสัตว์
ชีวเคมีทั่วไป
19

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

002201
004201

3(2-3-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

207211

146132

207213
207223
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การฟังและการพูดใน
ชีวติ ประจาวัน
ความปลอดภัยทางอาหารและ
การจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน
เคมีอาหารและการวิเคราะห์
อาหาร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
18

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

ชั้นปีที่ 3
122130
207324
207331
207332
207343
207XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ธุรกิจเบือ้ งต้น
การจัดการผักและผลไม้สด
การควบคุมคุณภาพอาหาร
การสุขาภิบาลและหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
โลจิสติกส์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมอาหาร
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
20

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

122332
207333
207334
207335
207351
207352
207XXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการเป็นผู้ประกอบการ
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
ของประเทศไทย
HACCP และ ISO 22000
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
สถิติและการออกแบบ
การทดลอง
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
207436
207437
207453
207XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
ของประเทศผู้นาเข้า
การตรวจประเมินโรงงาน
ปัญหาพิเศษด้านความปลอดภัย
ทางอาหาร
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
14

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
207461 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
207462 ฝึกงาน
6 หน่วยกิต
207463 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต

122 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

207211

241151
242101

:
:
:
:

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

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ความปลอดภัยทางอาหารและ
2(2-0-4)
การจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
Food safety and Sustainable Agriculture
Management
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principles of Chemistry

242141
243101
244103
361101

จานวนไม่นอ้ ยกว่า

94

หน่วยกิต

จานวน
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

37

หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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242111
242120

เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
146132 การฟังและการพูดใน
3(2-2-5)
ชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
205121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2(2-0-4)
การอาหารเบือ้ งต้น
Introduction to Food Science and Technology
205311 เคมีอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร 3(2-3-6)
Chemistry of Food and Agricultural Products
205312 การวิเคราะห์อาหาร
3(2-3-6)
และผลิตภัณฑ์เกษตร
Food and Agricultural Products Analysis
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 จุลชีววิทยาอาหาร
4(3-3-8)
Food Microbiology
205381 สถิติและการวางแผนการทดลอง
3(2-3-6)
Statistics and Experimental design

365215

ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

123

4(3-3-8)

จานวน
57 หน่วยกิต
จานวน
48 หน่วยกิต
205413 โภชนาการสาหรับ
3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Nutrition for Food Science
205442 มาตรฐานอาหาร การจัดการ
3(3-0-6)
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
Food Standards Sanitation and Environment
Management
205441 การประกันคุณภาพ
3(2-3-6)
ในอุตสาหกรรมอาหาร
Quality Assurance in Food Industry
205484 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
3(2-3-6)
และเทคโนโลยีการอาหาร
Special Problems in Food Science and
Technology
205485 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
205486 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent study
205487 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
205488 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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122332

205324

205325

วิชาเอกเลือก
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(2-2-5)
และการเป็นผู้ประกอบการ
Small Business Management and
Entrepreneurship
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-6)
และแปรรูปผักและผลไม้
Postharvest and Processing Technology of
Fruits and Vegetables
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(2-3-6)
และขนมหวาน
Bakery and Confectionary Technology

205326

205351

205483

จานวน
9 หน่วยกิต
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์
3(2-3-6)
และสัตว์น้า
Meat and Fishery Products Technology
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(2-3-6)
และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
Product development and Packaging
Technology
หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
และเทคโนโลยีการอาหาร
Selected Topics in Food Science and
Technology

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241151
242101
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ชีววิทยา 1
17

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

001101
001103
003202
205121
244103
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบือ้ งต้น
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
15

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
4(3-3-8)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
242141
365215
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
เคมีอินทรีย์
ชีวเคมีทั่วไป
17

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

002201
004201
242111
242120
361101
207211
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
จุลชีววิทยาทั่วไป
ความปลอดภัยทางอาหารและ
การจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
20

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

ชั้นปีที่ 3
146132
205311
205322
205331
205361
205xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การฟังและการพูด
ในชีวติ ประจาวัน
เคมีอาหารและผลิตภัณฑ์
เกษตร
การแปรรูปอาหาร 1
วิศวกรรมอาหาร 1
จุลชีววิทยาอาหาร
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)

205312

3(2-3-6)

205323
205332
205381

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

205xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์อาหาร
และผลิตภัณฑ์เกษตร
การแปรรูปอาหาร 2
วิศวกรรมอาหาร 2
สถิติและการวางแผน
การทดลอง
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
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ชั้นปีที่ 4
205413
205441
205442
205484
205485
205xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
โภชนาการสาหรับวิทยาศาสตร์
การอาหาร
การประกันคุณภาพ
ในอุตสาหกรรมอาหาร
มาตรฐานอาหาร การจัดการ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
19

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

ภาคการศึกษาปลาย
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
205486 การศึกษาอิสระ*
205487 สหกิจศึกษา*
205488 การฝึกงาน*
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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127

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
242101
242141
243101

:
:
:
:

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

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
127 หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243261
Mathematics I
หลักเคมี
4(3-3-8)
244103
Principle of Chemistry
เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
361101
Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
365215
Biology I

จานวน
จานวน
พันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

91
29

หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(2-0-4)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
Business English
206141
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1(1-0-2)
Sufficiency Economy Philosophy
206151
การผลิตสัตว์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Animal Production
206241
การปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 1 2(0-6-3)
Practice in Animal Science I
206242 การวางแผนการทดลอง
3(2-3-6)
ทางสัตวศาสตร์
Experimental Designs in Animal Science
206441
การปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 2 2(0-6-3)
Practice in Animal Science II
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
146474

206211

206311

206321
206331
206332

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กายวิภาคและสรีรวิทยา
3(2-3-6)
ของปศุสัตว์
Anatomy and Physiology of Livestock
การสืบพันธุ์และการผสมเทียม
3(2-3-6)
ในปศุสัตว์
Reproduction and Artificial Insemination in
Livestock
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Breeding
โภชนศาสตร์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Nutrition
อาหารและการให้อาหารสัตว์
3(2-3-6)
Animal Feed and Feeding

206491
206493
206494
206495
207211

206341

206342

206351
206352
206451

จานวน
23
หน่วยกิต
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
การฝึกงานวิชาชีพ*
6 หน่วยกิต
Professional Apprenticeship
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
ความปลอดภัยทางอาหาร
2(2-0-4)
และการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
Food Safety and Sustainable Agriculture
Management

จานวน
30
การบริหารจัดการฟาร์ม
เชิงธุรกิจ
Business Farm Management
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในฟาร์มปศุสัตว์
Biosecurity in Livestock Farm
การผลิตสุกร
Swine Production
การผลิตสัตว์เคีย้ วเอื้อง
Ruminant Production
การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production

หน่วยกิต
3(2-3-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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206312

206322
206343

206442

กลุ่มวิชาเอกเลือก
วิทยาภูมิคุ้มกันและการใช้
3(2-3-6)
ยาสัตว์
Animal Immunology and Drug Usage
พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์ 3(2-3-6)
Molecular Genetics in Livestock
วิทยาศาสตร์เนือ้ สัตว์
3(2-3-6)
และการจัดการโรงเชือด
Meat Science and Slaughter House Management
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
3(2-3-6)
คอมพิวเตอร์ในการผลิตสัตว์
Application of Computer Technology in Animal
Production

206443
206444

206492

129

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
การจัดการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 3(2-3-6)
Animal Product Management
การผลิตสัตว์แบบยั่งยืนและการ
3(2-3-6)
จัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม
Sustainable Animal Production and Farm
Environment Management
ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
3(2-3-6)
Special Problems in Animal Science

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241111
242101
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
หลักเคมี
ชีววิทยา 1
17

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

001101
001103
003202
206141
206151
244103
361101
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การผลิตสัตว์เบือ้ งต้น
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
จุลชีววิทยาทั่วไป
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
206211
206241
242141
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของปศุสัตว์
ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 1
เคมีอินทรีย์
18

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

002201
004201

2(0-6-3)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

207211

206242

243261
365215
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
การวางแผนการทดลอง
3(2-3-6)
ทางสัตวศาสตร์
ความปลอดภัยทางอาหาร
2(2-0-4)
และการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
17
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
146474
206311
206321
206331
206341
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การสืบพันธุ์และการผสมเทียม
ในปศุสัตว์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
โภชนศาสตร์สัตว์
การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี
18

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

206332
206342

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

206351
206352
206xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
อาหารและการให้อาหารสัตว์
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในฟาร์มปศุสัตว์
การผลิตสุกร
การผลิตสัตว์เคีย้ วเอื้อง
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
206441
206451
206491
206xxx
206xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 2
การผลิตสัตว์ปีก
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
12

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
206493 การศึกษาอิสระ*
206494 การฝึกงานวิชาชีพ*
206495 สหกิจศึกษา*
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

คณะทันตแพทยศาสตร์
School of Dentistry
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งตามมติ
สภามหาวิท ยาลั ย พะเยา ให้ความเห็ นชอบในคราวประชุม ครั้งที่
4/2555 เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2555 เพื่ อ ผลิ ต ทั น ตแพทย์ เพิ่ ม
ตามความต้องการของประเทศ และ สามารถตอบสนองนโยบาย
การพั ฒ นาสุ ข ภาพของประชาชนของรั ฐ บาล ในการแก้ ปั ญ หา
การกระจายบุ ค ลากรทางวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ และทางด้ า น
สาธารณสุข ของประเทศเป็ น รูป ธรรม ทั น ตแพทย์เป็ น สาขาวิช า
ที่ข าดแคลน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จั งหวัด ได้แก่
จั ง หวั ด พะเยา จั ง หวั ด แพร่ จั ง หวั ด น่ า น และจั ง หวั ด เชี ย งราย
ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ ผลิตทันตแพทย์ในระดับปริญญาตรี
โดยมุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าทั น ตแพทยศาสตร์ ที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรู้ความชานาญในวิชาชีพ และมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการและระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศ
นอกจากนั้ น มหาวิท ยาลั ย พะเยา ยั ง ได้ มี แ ผนด าเนิ น การ
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ รวมทั้งคลินิกทันตกรรม
ในบริเวณศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นสถานที่
ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน และเป็ น สถานที่ ฝึ ก ทั ก ษะ
การปฏิบัติงานวิชาชีพเพิ่มเติมให้นิสิตทันตแพทยศาสตร์อีกด้วย
หลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิ ด้หลังสาเร็จการศึกษา
ทัน ตแพทย์ ,อาจารย์, นั ก วิจั ย, ที่ ปรึก ษาบริษั ทผลิต ภัณ ฑ์ท าง
ทันตกรรม, ประกอบธุรกิจทางด้านทันตกรรม
สถานที่ตั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 4774-4785
โทรสาร 0 5446 6726
E-mail : Dentistry_up@up.ac.th
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หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชือ่ ย่อ

:
:
:
:

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153
004154

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

จานวน
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

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

001112

232
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

3

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton

หน่วยกิต
3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

006140

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

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(3-0-6)

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

002124
002125
002126

003133
003135

006143

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

006142

005170

242103
243211

361355
361356
363213
363214
363231

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
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
General and Organi Chemistry
เซลล์และชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
Cell and Molecular Biology
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
Medical Microbiology I
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
Medical Microbiology II
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
Human Anatomy I
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
Human Anatomy II
จุลกายวิภาคศาสตร์
Histology

006144
006145
006245

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)

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)

จานวนไม่น้อยกว่า
196
จานวน
43
จานวน
12
พันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics

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

จานวน
31
หน่วยกิต
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Neuroanatomy
ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
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)

จานวน
421433

2(2-0-4)

421434

1(1-0-2)

421435

1(1-0-2)

421436

2(1-3-2)

421437

421250

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

421438

421251

จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก
Oral Histology
ทันตกายวิภาคศาสตร์
Dental Anatomy
ทันตกรรมบดเคี้ยว 1
Occlusions I
ปริทันตวิทยา 1
Periodontology I
พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
Oral diagnosis I
พยาธิวิทยาช่องปาก
Oral pathology
ชีววิทยาช่องปาก 1
Oral Biology I
ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก
Oral Pathology Laboratory
การยศาสตร์
Ergonomics
ทันตกรรมบดเคี้ยว 2
Occlusions II
ปริทันตวิทยา 2
Periodontology II

341336
341337
363251
421150
421151

421252
421310
421311
421312
421313
421314
421315
421316
421317
421318

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

421439

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

421450

1(1-0-2)

421451

1(1-0-2)

421452

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

153
ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมชนิดติดแน่น 2

หน่วยกิต
1(0-3-0)

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

ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
Periodontology Laboratory

1(0-3-0)

421320

การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินกิ

2(1-3-2)

421321
421322
421323
421324
421325

Preclinical Practice
พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
Oral diagnosis II
ทันตรังสี 1
Oral Radiology I
ศัลยศาสตร์เบื้องต้น
Basic Surgery
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
Oral Surgery
การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล

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

Pain and anxiety Control
421330

421331
421332
421333
421334
421335
421336
421337
421338
421339

ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือ
ทางทันตกรรม

Dental Materials and Instrument
ฟันเทียมทัง้ ปาก 1
Complete Denture 1
ปฏิบัติการฟันเทียมทัง้ ปาก 1
Complete Denture Laboratory I
วิทยาการโรคฟันผุ
Cariology
ทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry I

421515

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

421552

1(0-3-0)

421553

2(2-0-4)

421554

1(1-0-2)

421555

1(0-3-0)
Operative Dentistry Laboratory I
ฟันเทียมทัง้ ปาก 2
1(1-0-2)
Complete Denture II
ปฏิบัติการฟันเทียมทัง้ ปาก 2
1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory II
ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
1(1-0-2)
Removable Partial Denture I
ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วน
1(0-3-0)
ชนิดถอดได้ 1
Removable Partial Denture Laboratory I

421556

ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 1

421557
421558
421559
421610

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

421415
421416
421417
421418
421419
421430
421431
421432

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

421611
421612
421613

421614

421615
421630

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

421631
421650
421651
421652
421653
421654
421655
421656

421657
421658
421659

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

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

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005172
005171
005173
421150
243211
243261
363251
421352
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการด้าเนินชีวิต
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
วิชาชีพทันตแพทย์
พันธุศาสตร์ทั่วไป
คัพภวิทยา
ชีวสถิติพื้นฐาน

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

22

หน่วยกิต

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล

001112
003134*
003136*
00xxxx

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พะเยาศึกษา
ศึกษาทั่วไปเลือก
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
421151
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
00xxxx
ศึกษาทั่วไปเลือก
004xxx* กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม
22
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(1-3-2)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
363213
363214
361355
00xxxx

365211
367204
421250
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
ศึกษาทั่วไปเลือก
ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
หลักสรีรวิทยา
การเจริญเติบโตของศีรษะและ
ใบหน้า
21

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

361356
363231
363242
366213
421251
421252
xxxxxx
รวม

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2

จุลกายวิภาคศาสตร์
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
พยาธิวิทยา
จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก

ทันตกายวิภาคศาสตร์
เลือกเสรี
22

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

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
341366
421310
421311
421312
421313
421330
421331
421332
421333
421350
421351
421315
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เภสัชวิทยาพื้นฐาน 1
ทันตกรรมบดเคี้ยว 1
ปริทันตวิทยา 1
พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
พยาธิวิทยาช่องปาก
ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือ
ทางทันตกรรม
ฟันเทียมทัง้ ปาก 1
ปฏิบัติการฟันเทียมทัง้ ปาก 1
วิทยาการโรคฟันผุ
ทันตกรรมครอบครัว 1
ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน
ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก
เลือกเสรี
20

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

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

ภาคการศึกษาปลาย
เภสัชวิทยาพื้นฐาน 2
การยศาสตร์
ทันตกรรมบดเคี้ยว 2
ปริทันตวิทยา 2
ปฏิบัติการปริทันตวิทยา

2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(1-3-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินกิ 2(1-3-2)
พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
1(1-0-2)
ทันตรังสี 1
1(1-0-2)
ศัลยศาสตร์เบื้องต้น
1(1-0-2)
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
1(1-0-2)
การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล 1(1-0-2)
ทันตกรรมหัตถการ 1
1(1-0-2)
ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 1
1(0-3-0)
ฟันเทียมทัง้ ปาก 2
1(1-0-2)
ปฏิบัติการฟันเทียมทัง้ ปาก 2
1(0-3-0)
ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
1(1-0-2)
ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1 1(0-3-0)
วิทยาการระบาดช่องปาก
1(1-0-2)
ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
22
หน่วยกิต
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421410
421411
421412
421413
421430
421431
421432
421433
421414

ปริทันตวิทยา 3
คลินิกปริทันตวิทยา 1
คลินิกทันตรังสี 1
ทันตรังสี 2
ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1

421415
421434
421435
421436

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
ทันตกรรมหัตถการ 2
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1

ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมชนิดติดแน่น 1

ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโล
เฟเซียล

ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 2

รวม

421510
421511
421512
421513
421514
421515
421516
421530
421531
421532

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

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

ชีววิทยาช่องปาก 1
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์
ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ 2

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1
รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก
คลินกิ พิเคราะห์โรคช่องปาก 1

อายุรศาสตร์ทั่วไป
ปฏิบัตกิ ารภาคสนามทันตกรรม
ครอบครัว

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

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2

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

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

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม
ทันตกรรมผูส้ ูงอายุ
คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม
การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
ชีววิทยาช่องปาก 3
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2
ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน
รวม

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

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

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

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
School of Information and Communication Technology
ประวัติความเปนมาโดยยอ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กําเนิดขึ้น
เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2544 ใช ชื่ อ ว า “กลุ ม วิ ช าเท คโนโลยี
สารสนเทศ” สั งกั ด วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร เปด สอนหลัก สูตรธุ รกิจบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาคอมพิ ว เตอร
ธุรกิจ ป 2545 เปลี่ยนชื่อเปน “สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร” เปดสอนเพิ่ม 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิท ยาการคอมพิวเตอร และหลักสูตรวิศ วกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศ วกรรมคอมพิวเตอร ป 2550 – 2551
เปดสอนเพิ่ม 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และสาขาวิ ช าภู มิ
สารสนเทศศาสตร หลักสูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ป 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ไดรับ
การ ยกฐานะเป น “มหาวิท ยาลั ย พะเยา” สํ า นั ก วิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร จึง เปลี่ ย นชื่อ เป น “คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร” โดยมี วิ สั ย ทั ศ น ว า “เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สรางสรรคองคความรู สรางสานชีวิตสู
สากล” ป 2556 เป ด สอนเพิ่ ม 2 หลั ก สู ต ร 3 สาขาวิ ช า ได แ ก
หลักสูตรวิศ วกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
และสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
หลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิ วเตอร
เคลื่อนที่ ป 2557 เปดสอนเพิ่ม 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย และเปด
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหวาง หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ และ หลั กสูต รควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญ ญา ระหวาง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช านิติ ศ าสตร ป 2559 เป ดหลั กสู ต รเพิ่ ม 1 หลัก สู ตร คื อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม และป 2560 เปดหลักสูตรเพิ่ม 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร
2.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กราฟกและมัลติมีเดีย

อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ พนักงานสนับสนุนระบบ งาน
ด า นคอมพิ ว เตอร นั กวิ เคราะห ท างด า นธุ รกิ จ นั ก วิ เคราะห และ
ออกแบ บระบบ นั ก พั ฒ นาระบบ นั ก วิ ช าการคอมพิ วเตอร
ผูประกอบการธุรกิจสวนตัว พนักงานสนับสนุน งานบริหารทั่วไป
2. สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศ นั ก ออกแบบและพั ฒ นา
ซอฟตแวร นักออกแบบและพัฒนาสื่อประสม ผูดูแลระบบเครือขาย
ผู ดู แลความมั่ น คงของเครื อ ข า ยและระบบสารสนเทศ ผู บ ริ ห าร
โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศผูจัดการฐานขอมูล นักวิชาการ
คอมพิ วเตอร ผูใหบ ริการสนับ สนุนงานดานเทคโนโลยี สารสนเทศ
ประกอบอาชีพอิสระ
3. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร นักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
นักวิชาการแผนที่และภาพถาย นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
ทางดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นักเขียนโปรแกรม หรือผูพัฒ นา
ซอฟตแวรประยุกตดานภูมิสารสนเทศนักพัฒนาเว็บไซตที่นําเสนอ
ข อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ นั ก วิ ช าการทางด า นภู มิ ศ าสตร ห รื อ ภู มิ
สารสนเทศ นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ นักวิชาการ ทุกสาขาที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ นักวิเคราะหนโยบายและวางแผนที่ประยุกตใชเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ
4. สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร นั ก วิ ชาการวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร นักเขียนโปรแกรม วิศวกรซอฟตแวร
5. สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร วิ ศ วกรคอมพิ ว เตอร
นั กเขี ย นโปรแกรม นั กออกแบบและพั ฒ นาระบบสมองกลฝ งตั ว
ผู ดู แ ลระบ บเครื อ ข า ย ผู ดู แ ลระบ บฐานข อ มู ล นั ก วิ ช าการ
คอมพิ ว เตอร นั ก พั ฒ นาเว็ บ ไซต ผู จั ด การโครงการซอฟต แ วร
ผู จั ดการโครงการคอมพิ วเตอร นั กวิ เคราะห และออกแบบระบบ
วิศวกรฝายขาย
6. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร วิศวกรซอฟตแวรนักวิเคราะห
ซอฟตแวร นักออกแบบซอฟตแวร นั กเขียนโปรแกรม นักทดสอบ
ซอฟต แ วร นั ก บํ า รุ งรั ก ษาซอฟต แ วร ผู ป ระสานงานโครงงาน
ซอฟตแวร
7. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมี เดีย นักออกแบบ
งานกราฟ ก นั ก ออกแบบงานมั ล ติ มี เดี ย นั ก ผลิ ต งานอิ น เตอร
แอคทีฟและออกแบบเกม นักผลิตงานแอนิเมชั่น
สถานที่ตั้ง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 0 5446 6666 ตอ 2323
โทรสาร 0 5446 6718
E-mail : ict@up.ac.th
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

100004
121211
122131

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
การเงินธุรกิจ
Business Finance
หลักการจัดการ
Principles of Management

:
:
:
:

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

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

จานวนไม่นอ้ ยกว่า 127(1) หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(3-0-6)

126100

3(2-2-5)

128120

3(3-0-6)

146200

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
91
จานวน
30
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
หลักการตลาด
Principle of Marketing
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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122220

124131

การจัดการการผลิต
3(2-2-5)
และการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting

221101
221110

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกบังคับ

คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Mathematics and Statistics
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in
Business
จานวน
จานวน

61
52

หน่วยกิต
หน่วยกิต

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5) 221402
Business Information System
221301 การวิเคราะห์และการออกแบบ
3(2-2-5) 221490
ระบบทางธุรกิจ
Business System Analysis and Design
221390 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1(0-3-2) 222122
Project in Business Computer I

จานวน
15
หน่วยกิต
ความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(2-2-5)
Business Computer Security
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์
2(0-6-3)
ธุรกิจ 2
Project in Business Computer II
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
3(2-2-5)
และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction Design

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
221201 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
สาเร็จรูป
Application Software Packages
221204 การออกแบบและพัฒนาระบบ
3(2-2-5)
ฐานข้อมูล
Database Design and Development
221203 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Technology for Business Application

จานวน
ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
Enterprise Architecture

221302

221103

221303
221401

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
โครงสร้างข้อมูลและพื้นฐาน
3(2-2-5) 221205
การเขียนโปรแกรม
Data Structure and Introduction to Programming

15

จานวน
9
การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ
ทางธุรกิจ
Web-Programming in Business

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
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221202

100007

221102

การพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Application Development
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
กฎหมายและจริยธรรม
1(1-0-2)
ทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหา
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Logical Thinking and Problem Solving in Business

221304

จานวน
7 หน่วยกิต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer Network Approach in Business

วิชาเอกเลือก
จานวน
โดยให้เลือกรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ต้องไม่เกิน 2 กลุ่ม ต่อไปนี้

221311
221312
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กลุ่มระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(2-2-5)
Finance Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อ
3(2-2-5)
งานทางด้านโลจิสติกส์
Information System for Logistics

221313

222121

กลุ่มเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
221321 คลังข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5) 221324
Data Warehouse for Business
221322 การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Data Mining for Business Application
229221
221323 การวิเคราะห์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Analytics

9

หน่วยกิต

หัวข้อปัจจุบันด้านระบบ
3(2-2-5)
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
Current Topics in Business Management
System
การจัดการโครงการด้านระบบ
3(2-2-5)
สารสนเทศ
Information System Project Management

หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีและ 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Current Topics in Business Analytics and
Application
แนวคิดการออกแบบมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Concepts of Multimedia Design
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กลุ่มซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานธุรกิจในองค์การ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการเงิน
3(2-2-5) 221333
และการบัญชี
Application Software in Finance and Accounting 221334
221332 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้าน
3(2-2-5)
ทรัพยากรมนุษย์
Application Software in Human Resource

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการผลิต 3(2-2-5)
Application Software in Production
หัวข้อปัจจุบันด้านซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
ประยุกต์เพื่องานธุรกิจในองค์การ
Current Topics in Business Application and
Software

กลุ่มเทคโนโลยีประยุกต์สาหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม
เทคโนโลยีสื่อประสม
3(2-2-5) 221344
Multimedia Technology
บทเรียนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
และนวัตกรรม
221345
Mobile Learning and Innovation
พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronics Commerce

ระบบจัดการเนือ้ หาทางด้าน
3(2-2-5)
ธุรกิจ
Content Management System in Business
หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ประยุกต์สาหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม
Current Topics in Web Application and
Innovation

221331

221341
221342

221343

วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
221492 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
221491

221391

จานวน
6 หน่วยกิต
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ไม่นับหน่วยกิต)
Preparation for Business Computer
Professional Experience

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
122131
221101
221102
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
หลักการจัดการ
คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ
ตรรกะการคิด
และการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
18

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

001103
004101
100004
128120
221110
221103

หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
หลักการตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
โครงสร้างข้อมูลและพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรม
18

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002202
004201
126100
221201
221202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
สาเร็จรูป
การพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงวัตถุ
18

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

002201
003201
124131
221203
221204
221205
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การบัญชีการเงิน
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
ทางธุรกิจ
การออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ
ทางธุรกิจ
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
121211
146200
221301
221302
221303
222122
รวม

221401
221402
221490
100007
221391
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเงินธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การวิเคราะห์และการออกแบบ
ระบบทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ธุรกิจอัจฉริยะ
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
18

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

122220
221304
221390
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 1
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

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

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
3(2-2-5)
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
ความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(2-2-5)
221491 การฝึกงาน
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์
2(0-6-3)
221492 สหกิจศึกษา
ธุรกิจ 2
รวม
6
กฎหมายและจริยธรรมทาง
1(1-0-2)
คอมพิวเตอร์
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
15
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

146132

146200

:
:
:
:

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

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

จานวนไม่น้อยกว่า 127(1) หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การฟังและการพูด
3(2-2-5)
ในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes

222111
241121
247221

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
91
จานวน
15
ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
Introductory Information Systems
หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
100007 กฎหมายและจริยธรรม
1(1-0-2)
ทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
222112 การพัฒนาสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Development

ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
การจัดการโครงการด้านระบบ 3(2-2-5)
สารสนเทศ
Information System Project Management
222122 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์
3(2-2-5)
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction Design
222221 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System Concepts
222121

จานวน
จานวน

222211

222411

222321
222322
222323
222324

76
61

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
10
หน่วยกิต
การจัดการองค์กรและ
3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศ
Organization Management and Information
Systems
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
ร่วมสมัยในองค์กร
Application of Contemporary Information
System in Organization
จานวน
21
เว็บเทคโนโลยี
Web Technology
ระเบียบวิธีวจิ ัย
Research Methodology
เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย
Modern Information Technology
การเขียนโปรแกรม
บนอินเทอร์เน็ต
Internet Programming

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

ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ จานวน 15
หน่วยกิต
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
222232 ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
Object-Oriented Methodology
Computer Architecture and Logical Problem
222233 วิธีการวิเคราะห์และออกแบบ
3(2-2-5)
Solving
เชิงโครงสร้าง
222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Structured System Analysis and Design
Computer Programming
Method
222231 โครงสร้างข้อมูลและ
3(2-2-5)
การออกแบบขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms Design
222131
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222241

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ เครือข่ายและความมัน่ คง จานวน
6 หน่วยกิต
เทคโนโลยีเครือข่าย
3(2-2-5)
222341 ความมั่นคงในระบบ
3(2-2-5)
Network Technology
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Security in Computer Systems and Networks

ด้านประสบการณ์วิชาชีพ
โครงงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Information Technology Project
222453 การฝึกงาน *
Professional Training
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
222452

222451

3(0-6-3)

222454

จานวน
สหกิจศึกษา *
Co–operative Education

9

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ไม่นับหน่วยกิต)
Preparation for Information Technology
Professional Experience
วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียน 2 กลุ่มรายวิชา ดังต่อไปนี้

กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ
222311 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
และโลจิสติกส์
Information Technology and Logistics
222312 เว็บเชิงความหมาย
3(2-2-5)
Semantic Web
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
และเกม
Animation Technology and Game
222326 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Business
222325

153

จานวน 15

222313
222314

222327

222328

หน่วยกิต

คลังข้อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse
หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Principles of Software Engineering

เทคโนโลยีเว็บไซต์บน
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
Mobile Web Technology
การบริหารฐานข้อมูล
Database Administration

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3(2-2-5)
222333 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับ
3(2-2-5)
Java Programming
อุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นประยุกต์
222332 การเขียนโปรแกรมบน
3(2-2-5)
Development of Advanced Mobile Applications
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
222334 การเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Mobile Programming
และการตรวจสอบ
Programming and Program Testing
222331

222342
222343

กลุ่มโครงสร้างและพื้นฐานของระบบ เครือข่ายและความมั่นคง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร 3(2-2-5)
222344 การรักษาความปลอดภัย
Enterprise Computer Network
เครือข่ายระดับองค์กร
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
3(2-2-5)
Enterprise Network Security
Wireless Network Technology
222345 การตรวจสอบความปลอดภัย
Security Monitoring

กลุ่มเทคโนโลยีอัจฉริยะ
222361 การสืบค้นสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
222362 ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบ
3(2-2-5)
สนับสนุนการตัดสินใจ
Expert System and Decision Support System

222363
222364

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Intelligent Tutoring System
ปัญญาประดิษฐ์เบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Artificial Intelligence

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
002201
004201
222112
222131
241121
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การพัฒนาสื่อประสม
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
หลักการทางคณิตศาสตร์
18

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

001101
001103
222111
222121

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

222122

3(2-2-5)
หน่วยกิต

222132
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
การจัดการโครงการด้านระบบ
สารสนเทศ
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
18

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002202
222221
222231
222232
222241
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
แนวคิดระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างข้อมูล
และการออกแบบขั้นตอนวิธี
ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ
เทคโนโลยีเครือข่าย
18

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

003201
003202
004101
146200
222211
247221
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การจัดการองค์กรและระบบ
สารสนเทศ
สถิติวิเคราะห์
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
222233
222322
222323
222324
2xxxxx
2xxxxx
รวม

100007
146132
222411
222451
222452
2xxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิธีการวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงโครงสร้าง
ระเบียบวิธีวจิ ัย
เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
วิชาเอกเลือก
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

222321
222341
2xxxxx
2xxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เว็บเทคโนโลยี
ความมั่นคงในระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายและจริยธรรม
1(1-0-2)
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
ทางคอมพิวเตอร์
222453 การฝึกงาน
การฟังและการพูดใน
3(3-0-6)
222454 สหกิจศึกษา
ชีวติ ประจาวัน
รวม
6
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
ร่วมสมัยในองค์กร
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่นับหน่วยกิต)
โครงงานด้านเทคโนโลยี
3(0-6-3)
สารสนเทศ
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
16(1)
หน่วยกิต

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

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111

146131

:
:
:
:

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

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
127 หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics l

จานวน
จานวน
จานวน

91
15
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานด้านภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

จานวน

3

หน่วยกิต

3(2-2-5)
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วิชาพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
การออกแบบและพัฒนาระบบ
3(2-2-5)
ฐานข้อมูล
Database Design and Development
222324 การเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
บนอินเทอร์เน็ต
Internet Programming
221204

224111
224112
224113

224171
224181
224221
224231
224232
224272

224282
224322

225120

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
เทคโนโลยีแผนที่
3(2-2-5)
224334
Mapping Technologies
การสารวจเพื่อการทาแผนที่
3(2-3-6)
Map Surveying
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก
3(2-2-5)
224335
ด้วยดาวเทียม
Global Navigation Satellite Systems
ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
224341
Physical Geography
ภูมิศาสตร์มนุษย์
3(2-2-5)
224351
Human Geography
การรับรู้ระยะไกล
3(2-3-6)
Remote Sensing
224361
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographic Information Systems
224391
การจัดการฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
3(2-2-5)
Spatial Database Management
224462
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
ลุ่มน้า
Geoinformatics for Watershed Management
224492
ภูมิศาสตร์เมือง
3(2-2-5)
Urban Geography
224493
การรังวัดและการประมวลผล
3(2-2-5)
ภาพเชิงเลข
224494
Digital Photogrammetry and Image Processing

จานวน
9
ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
Programming Methodology

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน
76 หน่วยกิต
จานวน
61
หน่วยกิต
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อ 3(2-2-5)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Geoinformatics Application for Natural
Resources and Environmental Management
การเขียนโปรแกรมสาหรับ
3(2-2-5)
เครือข่ายด้านภูมิสารสนเทศ
Web programming in Geoinformatics
วิธีเชิงปริมาณทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)
Quantitative Methods in Geoinformatics
การจาลองแบบปรากฏการณ์
3(2-2-5)
เชิงพืน้ ที่
Spatial Simulation and Modeling
การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
Research in Geographic Information Science
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
โครงงานด้านภูมิสาร
3(0-6-3)
สนเทศศาสตร์
Geographic Information Science Project
การศึกษาอิสระ *
6 หน่วยกิต
Independent Study
การฝึกงาน *
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต
Co – operative Education
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224333

วิธีการเชิงเลขและการเขียน
3(2-2-5)
โปรแกรมสาหรับภูมิสารสนเทศ
Numerical methods and programming in
Geoinformatics

224401

159

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
วิชาชีพภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Preparation for Geographic Information
Science Professional Experience

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

224323
224336
224373

224383
224437

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
ภูมิสารสนเทศจากข้อมูลภาพ
3(2-2-5)
Geo-information from Imagery
การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล 3(2-2-5)
Application in Remote Sensing
ภูมิสารสนเทศกับสภาวะ
3(2-2-5)
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Geoinformatics in Climate Change
การวางผังเมืองและภาค
3(2-2-5)
Urban and Regional Planning
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
ด้านสุขภาพ
Geographic Information Systems in Health

จานวน

15

224438

ภูมิสารสนเทศด้านการทหาร
Geoinformatics in Military

224452

แบบจาลองและการเปลี่ยนแปลง

224453

224474
224484

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)
ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินขั้นสูง
Advanced Land use and Land Cover Change
and Modeling
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
เชิงพืน้ ที่
Spatial Decision Support Systems
ภูมิสัณฐานวิทยา
3(2-2-5)
Geomorphology
ทฤษฎีทาเลที่ตั้ง
3(3-0-6)
Location Theory

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
224111
224171
241111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีแผนที่
ภูมิศาสตร์กายภาพ
คณิตศาสตร์ 1
18

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

001103
004101
224112
224113
224181
225120
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
การสารวจเพื่อการทาแผนที่
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก
ด้วยดาวเทียม
ภูมิศาสตร์มนุษย์
ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
18

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002202
004201
221204
224221
224231
224282
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
การรับรู้ระยะไกล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์เมือง
21

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

002201
003201
146131
222324

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

224232
224272
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การเขียนโปรแกรมบน
อินเทอร์เน็ต
การจัดการฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ลุ่มน้า
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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224322
224333
224334
224341
224xxx
224xxx
รวม

224462
224xxx
224xxx
224xxx
224401
รวม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การรังวัดและการประมวลผล
3(2-2-5) 224335
ภาพเชิงเลข
วิธีการเชิงเลขและการเขียน
3(2-2-5) 224351
โปรแกรมสาหรับภูมิสารสนเทศ
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อ 3(2-2-5) 224361
การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 224391
วิธีเชิงปริมาณทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) xxxxxx
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x) xxxxxx
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
รวม
18
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การเขียนโปรแกรมสาหรับ
เครือข่ายด้านภูมิสารสนเทศ
การจาลองแบบปรากฏการณ์
เชิงพืน้ ที่
การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
สัมมนา
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
16

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
โครงงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(0-6-3) ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
224492 การศึกษาอิสระ*
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
224493 การฝึกงาน*
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
224494 สหกิจศึกษา*
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
รวม
6
วิชาชีพภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
12
หน่วยกิต
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

146132
225221
241111

:
:
:
:

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

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

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
126 หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน 3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
การเขียนโปรแกรมเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Programming
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics l

241334
247222

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
90
จานวน
15
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 |

225361

225261

225100
225111
225211

225101

225241

225242

225131

วิชาเอกบังคับ
กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
Software Analysis and Design
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
การวิเคราะห์และออกแบบ
3(2-2-5)
ระบบฐานข้อมูล
Database System Analysis and Design
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น 3(2-2-5)
Introduction to Computer Science
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3(2-2-5)
Structure Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
ตรรกะพืน้ ฐานและ
3(2-2-5)
การแก้ปัญหา
Basic Logic and Problem Solving
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
ขั้นพืน้ ฐาน
Data Structures and Fundamental Algorithms
การออกแบบและวิเคราะห์
3(2-2-5)
ขั้นตอนวิธี
Design and Analysis of Algorithms

225391

227252

225381
225382
225492

225251

225301
225313
225371

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
225331
Computer Architectures

จานวน
จานวน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
Research Methodology

57
6
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน
6 หน่วยกิต
การออกแบบและพัฒนา
3(2-2-5)
ส่วนต่อประสาน
User Interface Design and Implementation
จานวน
18
วิทยาการข้อมูลเบือ้ งต้น
Introduction to Dady Science
แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering Concepts
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science Project

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

จานวน
21
หน่วยกิต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
และอินเทอร์เน็ต
Computer Networks and Internets
ทฤษฎีการคานวณ
3(2-2-5)
Theory of Computation
แนวคิดของภาษาโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Language Concept
ปัญญาประดิษฐ์พนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Artificial Intelligence
จานวน
6
แนวคิดระบบปฎิบัติการ
Operating Systems Concepts

หน่วยกิต
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้เลือกรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่เกิน 2 กลุ่ม ดังนี้

225321
225322

225323

225324

222313
225362
225363

225364

กลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
การโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน
3(2-2-5)
Web Application Programming
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
แบบวิชวล
Introduction to Visual Programming
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development
การเขียนโปรแกรมเชิง
3(2-2-5)
วัตถุประยุกต์
Applied Object-oriented Programming
กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล
คลังข้อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse
วิทยาการคณนา
3(2-2-5)
Computational Science
เทคโนโลยีประมวลผล
3(2-2-5)
แบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing Technology
หลักการพืน้ ฐานระบบ
3(2-2-5)
การค้นคืน สารสนเทศ
Fundamental of Information Retrieval System

225332
225421
225451
225496

225461
225462
226416

จานวนไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

การประมวลแบบคลาวด์
3(2-2-5)
Cloud Computing
การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 3(2-2-5)
Parallel Programming
การเขียนโปรแกรมบนเครือข่าย 3(2-2-5)
Network Programming
หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการ
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Current Topic in Computer Science

ระบบฐานความรู้
Knowledge Based System
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
เหมืองข้อมูล
Data Mining

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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225341
225351

222362

225331

กลุ่มเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ทฤษฎีกราฟ
3(2-2-5)
Graph Theory
ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
และเครือข่าย
Computer and Network Security
ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบ
3(2-2-5)
สนับสนุนการตัดสินใจ
Expert System and Decision Support System
การพัฒนาซอฟต์แวร์บน
3(2-2-5)
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Software Development on Internet of Things

ประสบการณ์ภาคสนาม
225491 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Preparation for Computer Science Professional
Experience
225493 การศึกษาอิสระ *
6 หน่วยกิต
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

225372
225423

225424
225471

225494
225495
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การเรียนรู้ของเครื่อง
3(2-2-5)
Machine Learning
การประมวลผลภาพดิจทิ ัล
3(2-2-5)
เบือ้ งต้น
Introduction to Digital image Processing
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
Computer Graphics
การเรียนรู้เชิงลึก
3(2-2-5)
Deep Learning

จานวน
การฝึกงาน *
Professional Training
สหกิจศึกษา *
Co-Operative Education

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003201
225100
225101
241111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
ตรรกะพืน้ ฐานและการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 1
18

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

001103
002202
003202
225111
225131
241334
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
สังคมพหุวัฒนธรรม
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
การเขียนโปรแกรม
เชิงโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
18

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
225211
225241
247222
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ขั้นพืน้ ฐาน
ความน่าจะเป็นและสถิติ
18

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

004101
225221
225251

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

227252
225261

3(2-2-5)
หน่วยกิต

225313
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
การโปรแกรมเชิงตัวเลข
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต
การออกแบบและพัฒนา
ส่วนต่อประสาน
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล
แนวคิดของภาษาโปรแกรม
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
225242
225301
225361
225371
225XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การออกแบบและวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธี
ทฤษฏีการคานวณ
การวิเคราะห์และออกแบบ
ซอฟต์แวร์
ปัญญาประดิษฐ์พนื้ ฐาน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

225331
225381
225382
225391
225XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
แนวคิดระบบปฏิบัติการ
วิทยาการข้อมูลเบือ้ งต้น
แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

ชั้นปีที่ 4
146132
225491
225492
225XXX
225XXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน 3(2-2-5)
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก
3(X-X-X)
วิชาเอกเลือก
3(X-X-X)
12
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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

226112

226231

226232

:
:
:
:

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

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

จานวนไม่น้อยกว่า 133(1)
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอน
3(2-2-5)
คาสั่งและปริทัศน์
Procedural Programming and Paradigms
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
4(3-3-8)
ทางคอมพิวเตอร์
Computer Electrical Circuit Analysis
หลักการอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-6)
Principles of Electronics

241152
241153
244101
244102

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวน
แคลคูลัส 2
Calculus II
แคลคูลัส 3
Calculus III
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

97
30

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

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 |

241151

100007

146200

226111

226121
226342

226241

226291
226292

226213

แคลคูลัส 1
Calculus I

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กฎหมายและจริยธรรม
1(1-0-2)
ทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
หลักการแก้ปัญหาและการเขียน
3(2-2-5)
โปรแกรมเบือ้ งต้น
Principles of Problem Solving and Basic
Programming
การออกแบบระบบดิจิทัล
4(3-3-8)
Digital System Design
ไมโครโพรเซสเซอร์และ
4(3-3-8)
การเชื่อมต่อ
Microprocessor and Interfacing
โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization
โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structures
การจาลองและการเขียน
3(2-2-5)
โปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Modeling and Programming
คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับ
3(3-0-6)
วิศวกรคอมพิวเตอร์
Discrete Mathematics for Computer Engineers

264202

สถิติวศิ วกรรม
Engineering Statistics

169

3(3-0-6)

จานวน
58
หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการออกแบบ
3(2-2-5)
ขั้นตอนวิธี
Algorithm Analysis and Design
226351 คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
Computer and Data Communications
226352 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
Principles of Computer Networks
226381 โครงงานด้านวิศวกรรม
1(0-3-2)
คอมพิวเตอร์ 1
Computer Engineering Project I
226393 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
226394 ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
226395 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System
226396 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
226453 ปฏิบัติการเครือข่าย
1(0-3-2)
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Networks Laboratory
226482 โครงงานด้านวิศวกรรม
2(0-6-3)
คอมพิวเตอร์ 2
Computer Engineering Project II
226483 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
226484 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
226314
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226343
226354

226371
226416

กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้
ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริง
3(2-2-5)
Real-time Embedded System
การบริหารระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
และความมั่นคง
Computer System Administration and Security
การประมวลสัญญาณดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Signal Processing
เหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data mining

จานวน
226417

226444

226472

9

หน่วยกิต

การทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
แบบรวดเร็ว
Rapid Software Testing
อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
และการประยุกต์
Internet of Everything and Applications
หัวข้อปัจจุบันด้านวิศวกรรม
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Current Topics in Computer Engineering

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

226091

หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Preparation for Computer Engineering
Professional Experience

จานวน

1

หน่วยกิต

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
001101
226111
244101
241151
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
การใช้ภาษาไทย
หลักการแก้ปัญหาและการเขียน
โปรแกรมเบือ้ งต้น
ฟิสิกส์ 1
แคลคูลัส 1
19

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

001103
003202

4(3-3-8)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

226121
241152
244102
รวม

226112

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
การเขียนโปรแกรม
เชิงขั้นตอนคาสั่งและปริทัศน์
การออกแบบระบบดิจิทัล
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002201
002202
226231
226291
241153
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
การดาเนินชีวติ ในสังคม
พหุวัฒนธรรม
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ทางคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูล
แคลคูลัส 3
19

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

003201
004201
226232
226241
226213
226292
รวม

226342
226314
226351
226393
226395
264202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ไมโครโพรเซสเซอร์และ
การเชื่อมต่อ
การวิเคราะห์และการออกแบบ
ขั้นตอนวิธี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ข้อมูล
ระบบปฏิบัติการ
ระบบจัดการฐานข้อมูล
สถิติวศิ วกรรม
19

ภาคการศึกษาปลาย
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
หลักการอิเล็กทรอนิกส์
โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับ
วิศวกรคอมพิวเตอร์
การจาลองและการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ
18

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
4(3-3-8) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
3(2-2-5) 226352 หลักการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5) 226381 โครงงานด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
226394 ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
226396 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6) xxxxxx
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
หน่วยกิต xxxxxx
รวม
19

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

3(3-0-6)
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
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100007
226453
226482
226091
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายและจริยธรรม
1(1-0-2)
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
ทางคอมพิวเตอร์
226483 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
ปฏิบัติการเครือข่าย
1(0-3-2) 226484 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง
รวม
6
หน่วยกิต
โครงงานด้านวิศวกรรม
2(0-6-3)
คอมพิวเตอร์ 2
การเตรียมพร้อมฝึประสบการณ์
1(0-2-1)
วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
13(1)
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241151
241324
241334

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
แคลคูลัส 1
Calculus l
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics

:
:
:
:

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

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

จานวนไม่นอ้ ยกว่า 128
หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(3-0-6)

244103

3(2-2-5)

264202

3(2-2-5)

264324

จานวน
92
จานวน
19
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
สถิติวศิ วกรรม
Engineering Statistics
เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
Engineering Economics

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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100007

146113

146132

225251

227101

227102

227171
227203
227204

227205
227206

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกบังคับ
กฎหมายและจริยธรรม
1(1-0-2)
ทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์
3(3-0-6)
และการอ่านสะท้อนคิด
Strategic and Reflective Reading
การฟังและการพูด
3(2-2-5)
ในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
และอินเทอร์เน็ต
Computer Networks and Internets
พืน้ ฐานการแก้ปัญหา
3(2-2-5)
และการเขียนโปรแกรม 1
Fundamental of Problem Solving and
Programming I
พืน้ ฐานการแก้ปัญหา
3(2-2-5)
และการเขียนโปรแกรม 2
Fundamental of Problem Solving and
Programming II
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Software Engineering
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Principles of Object-Oriented Programming
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
และระบบปฏิบัติการ
Computer Organization and Operating Systems
แนวคิดของอัลกอริทึม
3(2-2-5)
Concepts of Algorithms
พืน้ ฐานของระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Fundamental of Database System

227251
227252

227321

227331

227341
227361
227372
227373
227422

227474

227481

จานวน
73
หน่วยกิต
จานวน
61
หน่วยกิต
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Software Engineering
การออกแบบและพัฒนา
3(2-2-5)
ส่วนต่อประสาน
User Interface Design and Implementation
โครงงานทางวิศวกรรม
1(0-3-2)
ซอฟต์แวร์ 1
Software Engineering Project I
สถาปัตยกรรมและการสร้าง
3(2-2-5)
ซอฟต์แวร์
Software Architecture and Construction
ความต้องการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Requirements
การทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Testing
กระบวนการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Processes
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
Software Project Management
โครงงานทางวิศวกรรม
2(0-6-3)
ซอฟต์แวร์ 2
Software Engineering Project II
วิวัฒนาการและการบารุงรักษา 3(3-0-6)
ซอฟต์แวร์
Software Evolution and Maintenance
คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Quality and Measurement
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225323

225351

227375

วิชาเอกเลือก
โดยให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development
ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
และเครือข่าย
Computer and Network Security
หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรม
3(2-2-5)
ซอฟต์แวร์
Current Topics in Software Engineering

การฝึกงานและสหกิจศึกษา
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
227424

227423

หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Preparation for Software Engineering
Professional Experience

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
227462

227476

227425

6

175

หน่วยกิต

การทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
แบบอัตโนมัติ
Automated Software Testing
การบริหารการจัดเก็บ
3(3-0-6)
ผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Configuration Management

จานวน
6
สหกิจศึกษา*
Co-Operative Education

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

จานวน

หน่วยกิต

1

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
003202
004101
100007
227101
241151
227171
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
กฎหมายและจริยธรรม
ทางคอมพิวเตอร์
พืน้ ฐานการแก้ปัญหา
และการเขียนโปรแกรม 1
แคลคูลัส 1
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบือ้ งต้น
19

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

001101
001103
241334
244103
227102
227203
227252

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
พืน้ ฐานการแก้ปัญหาและ
การเขียนโปรแกรม 2
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
การออกแบบและพัฒนา
ส่วนต่อประสาน
22

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
241324
227251
227206
227341
146113
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
พีชคณิตเชิงเส้น 1
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
พืน้ ฐานของระบบฐานข้อมูล
ความต้องการซอฟต์แวร์
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการ
อ่านสะท้อนคิด
21

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)
หน่วยกิต

002202
003201
004201
227205
227331
227361
264202
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
แนวคิดของอัลกอริทึม
สถาปัตยกรรมและการสร้าง
ซอฟต์แวร์
การทดสอบซอฟต์แวร์
สถิติวศิ วกรรม
21

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)
หน่วยกิต
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146132
264324
XXXXXX
227204
225251
227321
XXXXXX
รวม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน 3(2-2-5) XXXXXX
เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6) 227372
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X) 227422
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
และระบบปฏิบัติการ
227423
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
และอินเทอร์เน็ต
โครงงานทางวิศวกรรม
1(0-3-2) 227474
ซอฟต์แวร์ 1
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X) 227481
19
หน่วยกิต
รวม

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
XXXXXX วิชาเอกเลือก
3(X-X-X)
227373 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา
227424 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
227425 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
12
หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกเลือก
3(X-X-X)
กระบวนการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
โครงงานทางวิศวกรรม
2(0-6-3)
ซอฟต์แวร์ 2
การเตรียมพร้อมฝึก
1(0-2-1)
ประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิวัฒนาการและการบารุง
3(3-0-6)
รักษาซอฟต์แวร์
คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
14(1)
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

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

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
120 หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

146132

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
การฟังและการพูดใน

3(2-2-5)

229113
229121

229101

ชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
การวาดเส้นพืน้ ฐานสาหรับ
3(1-4-4)
กราฟิกและมัลติมีเดีย
Fundamental Drawing for Graphics and
Multimedia

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวน
ภาพประกอบดิจทิ ัล
Digital Illustration
การคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking

84
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(2-2-5)
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229102

พืน้ ฐานศิลปะสาหรับกราฟิก

229112

และมัลติมีเดีย
Fundamental Art for Graphics and Multimedia
การออกแบบคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
กราฟิก
Computer Graphics Design

229111

229114

229201

วิชาเอกบังคับ
ประวัติศาสตร์กราฟิกและ

3(2-2-5)

3(3-0-6)

มัลติมีเดีย
History of Graphics and Multimedia
คอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับ
3(2-2-5)
สิ่งพิมพ์
Computer Graphics for Printing
การถ่ายภาพสาหรับกราฟิก
3(1-4-4)
และมัลติมีเดีย
Photography for Graphics and Multimedia

229211

229212

229213
229221
229222
229223

การสร้างโครงเรื่องและ
3(2-2-5)
ออกแบบตัวละคร
Storyboarding and Character Design
กราฟิกและมัลติมีเดียสาหรับ
3(1-4-4)
เว็บไซต์
Graphics and Multimedia for Website
ออกแบบนิทรรศการ
3(2-2-5)
Exhibition Design
การขึน้ รูป 3 มิติ
3D Modeling
ดิจทิ ัลวีดิโอ
Digital Video
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
2D Animation

3(1-4-4)

229322

229411

229301

การสร้างสรรค์อินเตอร์แอคทีฟ

3(1-4-4)

และดิจิทัลคอนเทนต์
Interactive and Digital Content Design
ผลงานและการนาเสนอ
3(2-2-5)
Portfolio and Presentation

จานวน
48
การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล

หน่วยกิต
3(2-2-5)

229391

Information Graphics Design
การสร้างสรรค์อัตลักษณ์แบรนด์
Brand Identity Design
โมชั่นกราฟิก
Motion Graphics
ระเบียบวิธีวจิ ัย

229491

Research Methodology
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์

229492

กราฟิกและมัลติมีเดีย
Computer Graphics and Multimedia Project
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต

229312
229321

229493
229494

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

Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
วิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย
Preparation for Computer Graphic and
Multimedia Professional Experience

3(1-4-4)
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
3(1-4-4)
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229214

วิชาเอกเลือก
กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อมวลชน

3(2-2-5)

229324

จานวน
12
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

หน่วยกิต
3(1-4-4)

229311

Universal Graphics and Multimedia Design
หัวข้อปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)

229325

3D Animation
การสร้างดิจทิ ัลวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์

3(1-4-4)

กราฟิกและมัลติมีเดีย
Selected Topics in Computer Graphics and

229326

Digital Visual Effect
การออกแบบเกม

3(1-4-4)

229327

Graphics for Game Design
การสร้างระบบควบคุมสาหรับ

3(1-4-4)

229313

Multimedia
ความคิดสร้างสรรค์ท้องถิ่นกับ

229323

นวัตกรรมกราฟิกและมัลติมีเดีย
Creative Local Community Wisdom and
Innovation of Graphics and Multimedia Design
การสร้างสรรค์เกมเบือ้ งต้น
3(2-2-5)

3(1-4-4)

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
Rigging and Controller for 3D Animation

Basic Game Production
หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001103
001102
003201
229101
229111
229112
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การวาดเส้นพืน้ ฐานสาหรับ
กราฟิกและมัลติมีเดีย
ประวัติศาสตร์กราฟิก
และมัลติมีเดีย
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
18

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

001103
002202
229102

3(3-0-6)

229113
229114

3(1-4-4)
หน่วยกิต

229121
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
สังคมพหุวัฒนธรรม
พืน้ ฐานศิลปะสาหรับกราฟิก
และมัลติมีเดีย
ภาพประกอบดิจทิ ัล
คอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับ
สิ่งพิมพ์
การคิดเชิงออกแบบ
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002201
229201
229211
229212
229213
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
การถ่ายภาพสาหรับกราฟิก
และมัลติมีเดีย
การสร้างโครงเรื่องและออกแบบ
ตัวละคร
กราฟิกและมัลติมีเดียสาหรับ
เว็บไซต์
ออกแบบนิทรรศการ
18

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

004101
003202
004201

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

229221
229222
229223
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การขึน้ รูป 3 มิติ
ดิจทิ ัลวีดิโอ
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
146132
229321
229322
229xxx
229xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน 3(2-2-5)
โมชั่นกราฟิก
การสร้างสรรค์อินเตอร์แอคทีฟ
และดิจิทัลคอนเทนต์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

229301

ภาคการศึกษาปลาย
การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล

3(2-2-5)

229312
229391
229xxx
229xxx
รวม

การสร้างสรรค์อัตลักษณ์แบรนด์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
15

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

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน*
สหกิจศึกษา*

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
229411
229491

ภาคการศึกษาต้น
ผลงานและการนาเสนอ
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์

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

229494

กราฟิกและมัลติมีเดีย
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์

รวม
6
หน่วยกิต
1(0-2-1) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

xxxxxx
รวม

วิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย
วิชาเลือกเสรี
9(1)

3(x-x-x)
หน่วยกิต

229492
229493
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คณะนิติศาสตร์
School of Law
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มี การพั ฒนาโครงสร้ างทางการบริหาร
และการเปิ ด สอนหลั กสู ตรต่ าง ๆ เพื่ อให้ สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายของรั ฐบาลกั บความต้ องการด้ านการศึ กษาของ
เยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นครั้งแรก
โดยสานักวิชาศิลปศาสตร์
ใน ปี ง บ ประมาณ 2551 ส าขาวิ ช านิ ติ ศ าส ต ร์
ได้แ ยกตั วจากสานั กวิชาศิ ลปศาสตร์ ต่อ มาได้ยกฐานะ
เป็ น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553 จนถึงปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็ น ส่วนงาน
วิชาการที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ทางกฎหมาย รวมทั้ ง จะต้ อ งเป็ น นั ก นิ ติ ศ าสตร์ ท่ี มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ มี คุณ ธรรมและมีความรับ ผิดชอบ
ต่ อ สั งคม ทั้ งนี้ มุ่ งหวั งเพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็จ การศึ ก ษา
สามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนบน
อย่างมีคุณภาพ
หลักสูตรคณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผ่านตาม
หลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้นๆ
1.1 นิติกร ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาล
1.2 นักกฎหมายในหน่วยงานของเอกชน
1.3 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
1.4 ทนายความ
1.5 ตารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
1.6 อนุญาโตตุลาการ
1.7 ตุลาการศาลปกครอง
1.8 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

2. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิต
ไทยและสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้นๆ
2.1 อัยการ
2.2 ผูพ้ ิพากษา
สถานที่ตั้ง
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 666 ต่อ 1614, 1619
โทรสาร 0 5446 6719
E-mail : law.up@up.ac.th
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใชภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

:
:
:
:

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

3(2-2-5)

002202

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)

004101

3(2-2-5)

004201

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน

100110
100111

กลุมวิชาหลักทั่วไปแหงกฎหมาย
กฎหมายแพง หลักทั่วไป
3(2-2-5)
Civil Law : General Principles
กฎหมายมหาชนเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction of Public Law

จํานวนไมนอยกวา 139
หนวยกิต
จํานวนไมนอยกวา
30
หนวยกิต
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการ
3(2-2-5)
แสดงออกในสังคม
Socialized Personality
จํานวนไมนอยกวา
จํานวน

100410
100412

นิติปรัชญา
Legal Philosophy
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession

103
91

หนวยกิต
หนวยกิต

2(1-3-4)
2(1-3-4)
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100112
100113
100210
100211

100115

100114
100216

100218
100214

100311
100312
100315

กลุมวิชากฎหมายแพง
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
3(2-2-5)
Juristic Act and Contract Law
กฎหมายทรัพยสิน
3(2-2-5)
Property Law
กฎหมายลักษณะหนี้
3(2-2-5)
Obligations Law
กฎหมายละเมิด จัดการ
3 (2-2-5)
งานนอกสั่ง และลาภมิควรได
Wrongful Act, Management of Affairs Without
Mandate and Undue Enrichment Law
กลุมวิชากฎหมายอาญา
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
3(2-2-5)
Criminal Law : General Principles
กลุมวิชากฎหมายมหาชน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
กฎหมายปกครอง
Administrative Law

3(2-2-5)

100213
100215

100217
100310

เอกเทศสัญญา
3(2-2-5)
Specific Contracts
กฎหมายกูยืม สินเชื่อ
3(2-2-5)
หลักประกันและตัวแทน
Loan, Credit, Security Transaction and Agency Law
กฎหมายครอบครัว
3(2-2-5)
Family Law
กฎหมายมรดก
3(2-2-5)
Succession Law

100212

กฎหมายอาญาภาคความผิด
3(2-2-5)
Criminal Law : Specific Offenses

100320

กฎหมายแรงงาน
Labour Law

3(2-2-5)

100318

กฎหมายภาษีอากร
Taxation Law

3(2-2-5)

100317

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(1-3-4)
และระบบศาลไทย
Constitution of Courts of Justice and Thai
Judicial System
กฎหมายวิธีพิจารณา
2(1-3-4)
ความทางกฎหมายมหาชน
Public Procedure Law

3(2-2-5)

กลุมวิชากฎหมายพาณิชยและธุรกิจ
กฎหมายหางหุนสวน และบริษัท 3(2-2-5)
Partnership and Company Law
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
3(2-2-5)
Intellectual Property Law
กลุมวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
3(2-2-5)
Civil Procedure Law
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
Criminal Procedure Law
กฎหมายลักษณะพยาน
3(2-2-5)
Evidence Law

100411
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100313

กลุมวิชากฎหมายระหวางประเทศ
กฎหมายระหวางประเทศ
3(2-2-5)
แผนกคดีเมือง
Public International Law

100316

กฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีบุคคล
Private International Law

3(2-2-5)

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

2(1-3-4)

100314

กลุมวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3(2-2-5) 100413
English for Lawyers
กฎหมายสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resources
Conservation Law

100420

และเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้วชิ าหนึ่งหรือสองวิชาใหครบจํานวน 6 หนวยกิต
คลินิกฝกงานวิชาชีพนักกฎหมาย 6 หนวยกิต
Legal Professional Internship Clinic

100319

100421

100422

100423

100424

100429

*หรือเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต
คลินิกใหคําปรึกษาทาง
3 หนวยกิต 100425 คลินิกกฎหมายมหาชน
3 หนวยกิต
กฎหมายทั่วไป
Public Law Clinic
General Legal Consultation Clinic
100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ
3 หนวยกิต
คลินิกเผยแพรความรู
3 หนวยกิต
Business Law Clinic
ทางกฎหมายแกชุมชน
100427 คลินิกกฎหมายคุมครอง
3 หนวยกิต
Community Legal Education Clinic
ผูบริโภค
คลินิกชวยเหลือทางกฎหมาย
3 หนวยกิต
Consumer Protection Clinic
เพื่อความยุติธรรมในสังคม
100428 คลินิกกฎหมายสิ่งแวดลอม
3 หนวยกิต
Social Justice Clinic
และทรัพยากรธรรมชาติ
คลินิกกฎหมายเอกชน
3 หนวยกิต
Environmental and Natural Resources Law
Private Law Clinic
Clinic
*หรือเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 6 หนวยกิต
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
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วิชาเอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา
ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งหรือหลายกลุมวิชาดังตอไปนี้

100330

100331

100332
100430

100340

100341
100342
100343

กลุมวิชากฎหมายมหาชน
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
3(2-2-5)
ทางปกครอง
Administrative Procedure Law
กฎหมายการปกครองสวนทองถิ่น 3(2-2-5)
และภาษีอากรสวนทองถิ่น
Local Government and Taxation Law
สิทธิขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Rights
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Public Economic Law
กลุมวิชากฎหมายธุรกิจ
กฎหมายลมละลาย
3(2-2-5)
และการฟนฟูกิจการ
Bankruptcy and Reorganization Law
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
3(2-2-5)
Consumer Protection Law
กฎหมายการแขงขันทางการคา
3(2-2-5)
Trade Competition Law
ตราสารเปลี่ยนมือ
3(2-2-5)
Negotiable Instruments

100431
100432
100433
100434
100435

100440

100441
100442

12

หนวยกิต

กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ
3(2-2-5)
English Constitutional Law
กฎหมายบริหารงานภาครัฐ
3(2-2-5)
Governmental Administration Law
กฎหมายประกันสังคม
3(2-2-5)
Social Security Law
หัวขอปจจุบันในกฎหมายมหาชน 3(2-2-5)
Current Topics in Public Law
กฎหมายสิทธิมนุษยนชน
3(2-2-5)
Human Rights Law

การรางสัญญาและการเจรา
3(2-2-5)
ตอรอง
Contractual Drafting and Negotiation
กฎหมายภาษีการบริโภค
3(2-2-5)
Consumption Tax
หัวขอปจจุบันในกฎหมาย
3(2-2-5)
ภาษีอากร
Current Topics in Taxation Law
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100350
100351

100352
100353

กลุมวิชากฎหมายระหวางประเทศ
กฎหมายองคการระหวางประเทศ 3(2-2-5)
International Organization Law
กฎหมายระหวางประเทศ
3(2-2-5)
วาดวยทะเล
International Law of the Sea
กฎหมายประชาคมอาเซียน
3(2-2-5)
ASEAN Community Law
กฎหมายพาณิชยนาวี
3(2-2-5)
Maritime Law

100354

100450
100451

100452

100361

100362

100363
100364

100370
100371

100372

กลุมวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก
3(2-2-5) 100460
และเยาวชน และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
Juvenile Justice and Family Procedure Law
กฎหมายการแพทย
3(2-2-5) 100461
และนิติวิทยาศาสตรเบื้องตน
Introduction to Medical Law and Forensic
100462
Science
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(2-2-5) 100463
Criminology and Penology
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Crimes

กฎหมายการคาระหวาง
3(2-2-5)
ประเทศ
International Trade law
กฎหมายสนธิสัญญา
3(2-2-5)
Law of Treaties
กฎหมายระหวางประเทศ
3(2-2-5)
วาดวยการทูตและกงสุล
International Law of Diplomatic and Consular
Relations
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
3(2-2-5)
ระหวางประเทศ
International human rights law

สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการ 3(2-2-5)
ยุติธรรมทางอาญา
Human Rights and Criminal Justice
วาความและศาลจําลอง
3(2-2-5)
Advocacy and Moot Court
กฎหมายจราจรทางบก
3(2-2-5)
Land Traffic Law
กฎหมายการไกลเกลี่ย
3(2-2-5)
ขอพิพาท
Dispute Resolution Law

กลุมวิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5) 100470 กฎหมายทรัพยสิน
3(2-2-5)
Information Technology Law
ทางอุตสาหกรรม
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5)
Industrial Property Law
และเศรษฐกิจดิจิทัล
100471 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 3(2-2-5)
Law on Electronic Commerce and Digital
กับอินเทอรเน็ต
Economy
Intellectual Property Law Related to the
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
3(2-2-5)
Internet
ระหวางประเทศ
100472 กฎหมายคุมครองขอมูล
3(2-2-5)
International Intellectual Property Law
Data Protection Law
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100373

100380
100381

100382

100390

100391
100392

กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
Cybercrime Law and Cyber Security

100473

กลุมวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นิติปรัชญาสิ่งแวดลอม
3(2-2-5) 100480
Environmental Jurisprudence
กฎหมายและนโยบายการกํากับ 3(2-2-5)
ดูแลมลพิษสิ่งแวดลอม
Environmental Pollution Governance and Law 100481
กฎหมายและนโยบายการกํากับ 3(2-2-5)
ดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity Governance and Law
100482

กลุมวิชากฎหมายเอกชน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
3(2-2-5)
กฎหมายเปรียบเทียบ
Introduction to Comparative Law
กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparatvie Private Law
กฎหมายประกันภัย
3(2-2-5)
Insurance Law

100490

100491

กฎหมายเครื่องหมายการคา
3(2-2-5)
และการบริหารจัดการในเชิงพาณิชย
Trademark Law and Commercial Management

กฎหมายที่ดินและนโยบาย
3(2-2-5)
การจัดสรรทรัพยากรที่ดิน
Land Law and Land Resources Allocation
Policy
คดีสงิ่ แวดลอมและกฎหมาย
3(2-2-5)
วิธีพิจารณาความ
Environmental Dispute and Procedure Law
กฎหมายสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
ขามประเทศและอาเซียน
Transnational Environmental Law and ASEAN

กฎหมายเปรียบเทียบ
เพื่อการวิจัย
Comparative Legal Research
หัวขอปจจุบันในกฎหมาย
เอกชน
Current Topics in CivilLaw

3(2-2-5)

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6
หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่น
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แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001101
001102
002202
100110
100111
รวม

ภาคการศึกษาตน
การใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
สังคมพหุวัฒนธรรม
กฎหมายแพง หลักทั่วไป
กฎหมายมหาชนเบื้องตน
15

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

001103
002201
100112
100113
100114
100115
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
พลเมืองใจอาสา
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายทรัพยสิน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
18

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

ชั้นปที่ 2
001204
003201
003202
100210
100211
100212
100213
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษกาวหนา
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
กฎหมายลักษณะหนี้
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได
กฎหมายอาญาภาคความผิด
เอกเทศสัญญา
21

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)
หนวยกิต

004101
004201
100214
100215
100216
100217
100218
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปะในการดําเนินชีวิต
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายกูยืม หลักประกัน
และตัวแทน
กฎหมายปกครอง
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายหางหุนสวน และบริษัท
21

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)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
100310
100311
100312
100313
100324
100xxx
100xxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
กฎหมายมรดก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายระหวางประเทศแผนก
คดีเมือง
กฎหมายสิง่ แวดลอมและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
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

100315
100316
100317
100318
100319
100320
100xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีบุคคล
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
กฎหมายภาษีอากร
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย
กฎหมายแรงงาน
วิชาเอกเลือก
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
100410
100411
100412
100413
100xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
นิติปรัชญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความทาง
กฎหมายมหาชน
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
17

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

ภาคการศึกษาปลาย
คลินิกฝกงานวิชาชีพนัก
6 หนวยกิต
กฎหมาย
หรือเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 2 รายวิชา 6
หนวยกิต
100421 คลินิกใหคําปรึกษาทาง
3 หนวยกิต
กฎหมายทั่วไป
100422 คลินิกเผยแพรความรู
3 หนวยกิต
ทางกฎหมายแกชุมชน
100423 คลินิกชวยเหลือทางกฎหมาย 3 หนวยกิต
เพื่อความยุติธรรมในสังคม
100424 คลินิกกฎหมายเอกชน
3 หนวยกิต
100425 คลินิกกฎหมายมหาชน
3 หนวยกิต
100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ
3 หนวยกิต
100427 คลินิกกฎหมายคุมครอง
3 หนวยกิต
ผูบริโภค
100428 คลินิกกฎหมายสิ่งแวดลอม
3 หนวยกิต
และทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเลือกเรียนรายวิชา ดังตอไปนี้ จํานวน 6 หนวยกิต
100429 สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
100420
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คณะพยาบาลศาสตร์
School of Nursing
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วั น ที่ 20 มิถุ น ายน 2538 ค ณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ
เห็ นชอบ ให้ จั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตมหาวิท ยาลั ย นเรศวรขึ้ น ที่
จังหวัดพะเยา และต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม 2539 เปลี่ยนชื่อ
เป็ น มหาวิท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา
เดื อนมกราคม พ.ศ. 2546 มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร วิ ทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ได้จัดตั้งสานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขึ้ น อี ก 1 ส านั ก วิ ช า ประกอบด้ ว ย 2 สาขาวิ ช า คื อ
สาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิ ช าบริ บ าลเภสั ช
กรรม โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2546
ปีการศึก ษา 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ได้ ย กเลิ ก ส านั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพ โดยให้จัดตั้งแยกเป็น 2 สานักวิชา คือ สานักวิชา
พยาบาลศาสตร์และสานักวิชาเภสัชศาสตร์
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ดาเนินการขอรับรอง
จัด ตั้ ง เป็ นสถาบั นการศึ ก ษาการพยาบาลและการผดุ ง
ครรภ์ขึ้นใหม่ต่อ สภาการพยาบาล และได้รับการรับรอง
จากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549
พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะ
เป็ น ม ห าวิ ท ย าลั ยใน ก ากั บ ข อ งรั ฐ ภ าย ใต้ ชื่ อว่ า
มหาวิท ยาลัย พะเยา จึงยกฐานะจากสานั กวิชาพยาบาล
ศาสตร์เป็นคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิ ด้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. พยาบาลวิ ช าชีพ ในสถานบริ ก าร สุ ข ภ าพ
ทุกระดับ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
2. ประกอบอาชี พ อิ ส ระด้ านการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวชิ าชีพ
3 ป ร ะก อ บ วิ ช าชี พ ใน ส ถ าน ป ร ะก อ บ ก าร
และสถานศึกษา

4. นักวิจัยทางด้านสุขภาพ
5. ประกอบอาชีพอื่น ๆ
สถานที่ตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3257
โทรสาร 0 5446 6713
E-mail : nurse@up.ac.th
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

001101
001102
001103
001204
002201

146200

341334
361203
363218

จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purpose
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy

:
:
:
:

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

3(2-2-5)

002202

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201

3(3-0-6)

365212
366213

3(3-0-6)
367200
3(2-3-6)
3(2-3-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
142
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
พยาธิวิทยา
Pathology
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology

106
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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301111

301113
301141

301151
301161

301212

301214
301221
301222
301242

301243

301252
301271

กลุ่มวิชาชีพ
แนวคิดพืน้ ฐานและหลักการ
2(2-0-4)
พยาบาล 1
Basic Concepts and Principles in Nursing I
การสร้างเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
Health Promotion
การพยาบาลมารดาทารก
2(2-0-4)
และการผดุงครรภ์ 1
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1
2(2-0-4)
Nursing for Pediatric I
การพยาบาลสุขภาพจิตและ
2(2-0-4)
จิตเวช 1
Mental Health and Psychiatric Nursing I
แนวคิดพืน้ ฐานและหลักการ
4(2-6-7)
พยาบาล 2
Basic Concepts and Principles in Nursing ll
ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ ฐาน
2(0-6-3)
Practicum in Fundamental Nursing
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 1
2(2-0-4)
Nursing for Adults l
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 2
2(2-0-4)
Nursing for Adults II
การพยาบาลมารดาทารกและ 3(2-2-5)
การผดุงครรภ์ 2
Maternal and Newborn Nursing and
Midwifery II
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
2(0-6-3)
ทารกและการผดุงครรภ์ 1
Practicum in Maternal and Newborn Nursing
and Midwifery I
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4)
Nursing for Pediatric II
การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
3(3-0-6)
Community Health Nursing I

301344

301353

301362

301363
301372
301373

301375
301381

301382
301383
301426
301432

จานวน
85
หน่วยกิต
การพยาบาลมารดาทารก
2(2-0-4)
และการผดุงครรภ์ 3
Maternal and Newborn Nursing and
Midwifery III
ปฏิบัติการพยาบาลกุมาร
2(0-6-3)
เวชศาสตร์
Practicum in Pediatric Nursing
การพยาบาลสุขภาพจิตและ
2(2-0-4)
จิตเวช 2
Mental Health and Psychiatric Nursing II
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
2(0-6-3)
Practicum in Psychiatric Nursing
การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
3(3-0-6)
Community Health Nursing ll
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
2(0-6-3)
ชุมชน 1
Practicum in Community Health
Nursing I
การรักษาโรคเบื้องต้น
2(2-0-4)
Primary Medical Care
กฎหมายและจริยศาสตร์
2(2-0-4)
สาหรับวิชาชีพพยาบาล
Laws and Ethics in Nursing Profession
การวิจัยเบือ้ งต้นทางการพยาบาล
3(2-2-5)
Introduction to Research in Nursing
การบริหารการพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Administration
ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้ หญ่ 3
2(0-6-3)
Practicum in Adult Nursing III
ปฏิบัติการพยาบาลผูส้ ูงอายุ
2(0-6-3)
Practicum in Older Adult Nursing
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301315

301316

301323
301324
301325
301331

ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริม 2(0-6-3)
สุขภาพเด็กและวัยรุ่น
Practicum in Health promotion for Children
and Adolescents
ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริม 2(0-6-3)
สุขภาพผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ
Practicum in Health promotion for Adults
and Older Adults
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 3
3(3-0-6)
Nursing for Adults III
ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้ หญ่ 1
2(0-6-3)
Practicum in Adult Nursing I
ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้ หญ่ 2
2(0-6-3)
Practicum in Adult Nursing II
การพยาบาลผูส้ ูงอายุ
3(3-0-6)
Nursing for Older Adults

301445

301474

301476
301484
301485
301486

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
4(0-12-6)
ทารกและการผดุงครรภ์ 2
Practicum in Maternal and Newborn
Nursing and Midwifery II
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
4(0-12-6)
ชุมชน 2
Practicum in Community Health Nursing ll
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
2(0-6-3)
Practicum in Primary Medical Care
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
ปฏิบัติบริหารการพยาบาล
2(0-6-3)
Practicum in Nursing Administration
ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
2(0-6-3)
Professional Nursing Practice

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
363218
367200
301113
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
การสร้างเสริมสุขภาพ
17

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

001103
004101
361203
365212
366213
301111
รวม

301161
301151
301141
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพื้นฐาน
พยาธิวิทยา
แนวคิดพืน้ ฐานและหลักการ
พยาบาล 1
17
ภาคฤดูร้อน
การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 1
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1

การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 1
6

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

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
341334
301221
301212
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 1
แนวคิดพืน้ ฐานและ
หลักการพยาบาล 2
เลือกเสรี 1
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(2-6-7)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

004201
002201
146200
301252
301242
301222
301271
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
พลเมืองใจอาสา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2
การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 2
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 2
การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
เลือกเสรี 2
22

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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301214
301243
รวม

ภาคฤดูร้อน
ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ ฐาน
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 1
4

2(0-6-3)
2(0-6-3)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
301362
301323
301331
301381
301382
301315
301316
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 2
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 3
การพยาบาลผูส้ ูงอายุ
กฎหมายและจริยศาสตร์
สาหรับวิชาชีพพยาบาล
การวิจัยเบื้องต้นทาง
การพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริม
สุขภาพเด็กและวัยรุ่น
ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริม
สุขภาพผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ
17

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

301372
301344
301375
301383
301353

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

301363
301324
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 3
การรักษาโรคเบื้องต้น
การบริหารการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวช
ศาสตร์
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้ หญ่ 1
15

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

2(0-6-3)
หน่วยกิต

301373
301325
รวม

ภาคฤดูร้อน
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 1
ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้ หญ่ 2
4

2(0-6-3)
2(0-6-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
301445
301426
301432
301476
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 2
ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้ หญ่ 3
ปฏิบัติการพยาบาลผูส้ ูงอายุ
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
10

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

301485
301486
301474
301484
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ปฏิบัติบริหารการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 2
สัมมนา
9

2(0-6-3)
2(0-6-3)
4(0-12-6)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม
School of Energy and Environment
ประวัติความเปนมาโดยยอ
คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหนึ่งใน
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 นับ เป นคณะที่ 12 ของมหาวิท ยาลั ยพะเยา
คณะพลั ง งานและสิ่ ง แวดล อ ม มี พั น ธกิ จ หลั ก ในการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ทางด า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล อ ม ป จ จุ บั น เป ด สอน
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
หลักสูตรคณะพลังงานและสิ่งแวดลอม
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
1. นั กวิ จั ยทางสิ่ งแวดล อมในสถาบั นวิ จั ยและสถาบั น
การศึกษาตาง ๆ
2. นักวิทยาศาสตรประจําหองปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม
3. นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานดานสิ่งแวดลอม
4. นักวางแผนและกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม
5. นักออกแบบอุปกรณที่ใชสําหรับงานดานสิ่งแวดลอม
6. ผูควบคุมดูแลงานดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน
7. ผูควบคุมจัดการดานมลพิษ
8. ผูประเมินความเสี่ยงและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
9. ผู ป ระเมิ น ผลกระทบต อ สุ ข ภาพสิ่ งแวดล อ มและ
สุขภาวะของชุมชน
10. ที่ปรึกษางานดานสิ่งแวดลอม
11. นักวิชาการในองคกรพัฒนาภาคเอกชน
12. นักวิชาการศึกษา ครู/อาจารย ดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมในสถาบันการศึกษาตางๆ

ห ลั ก สู ต รวิ ศ วก รรม ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต ส าข าวิ ช า
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
1. วิ ศ วกรสิ่ ง แวดล อ มประจํ า โรงงานควบคุ ม ดู แ ล
ระบบผลิตน้ําสะอาดและบําบัดมลพิษตางๆ
2. วิ ศ ว ก ร สิ่ งแ ว ด ล อ ม นั ก วิ ช า ก า ร นั ก วิ จั ย
นั ก วางแผน และกํ า หนด นโยบายด า น สิ่ ง แวด ล อ ม
ผู ป ระเมิ น ความเสี่ ย งและผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ ม
ในหน ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค ก รท อ งถิ่ น
สถาบันการศึกษา และหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ
3. ที่ ป รึ ก ษาและผู ต รวจประเมิ น งานด า นระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมในบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบ
ดานสิ่งแวดลอม
4. วิ ศ วกรควบคุ ม การสร า ง การผลิ ต การติ ด ตั้ ง
ระบบจั ด การทางสิ่ ง แวดล อ ม และ อํ า นวยการใช
การบํารุง รักษาระบบทางสิ่งแวดลอม
สถานที่ตั้ง
คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม
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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
241112
242104

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmental Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
B.Sc. (Environmental Science)

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

จานวนไม่น้อยกว่า
131
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
242105
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
243101
Mathematics II
เคมี 1
4(3-3-8)
244103
Chemistry I

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
จานวน
เคมี 2
Chemistry II
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

72
40
22

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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242120
242141
282311

282121

282122

282231
282232

282334

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative analysis
เคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Statistic and Research Methodology

282412
365212

จานวน
สัมมนา
Seminar
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry

15

หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(2-3-6)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม
หลักการทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Principles of Environmental Science
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology

จานวน
จานวน
จานวน
282223 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environment Ecology

49
37
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)

กลุ่มเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
มลพิษทางน้า
3(2-3-6)
Water Pollution
มลพิษทางอากาศ และเสียง
3(2-3-6)
Air Pollution and Noise

จานวน
15
จานวน
9
282333 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Solid Waste and Sewage

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)

ด้านเทคโนโลยี
ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Standard System and Technology for
Environmental and Energy Management

282335

จานวน
6
หน่วยกิต
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
3(2-2-5)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Innovation and Technology for Environmental
and Energy Management
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282341

282342

282451

282491
282492

282361

282362
282363

282364

กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Law and Environmental Economics
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 3(2-2-5)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Information Technology system for Environmental
and Energy Management

จานวน
12
หน่วยกิต
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
282344 การมีส่วนร่วมในการจัดการ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Participation in Environmental Management
282343

กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)
Environmental Ethic

จานวน
4
หน่วยกิต
282452 ปัญหาพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
Special Problem in Environment

วิชาเอกบังคับเลือก
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

จานวน
282493 สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
3(2-2-5)
ทางน้า
Water Pollution Control Technology
การจัดการลุ่มน้าและป่าไม้
3(2-2-5)
Watershed and Forest Manageme
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
3(2-2-5)
ทางอากาศ
Air Pollution Control Technology
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
3(2-2-5)
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ
Climate Change and Disaster

จานวนไม่น้อยกว่า
282465

282466
282467

282468

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

12

หน่วยกิต

เทคโนโลยีการควบคุมขยะ
3(2-2-5)
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Solid Waste and Sewage Control Technology
การจัดการของเสียอันตราย
3(2-2-5)
Hazardous Waste Management
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
3(2-2-5)
ทางเสียงและการสั่นสะเทือน
Noise Pollution and Vibration Control
Technology
การประเมินผลกระทบ
3(2-2-5)
และความเสี่ยงทางสุขภาพ
Health Impact and Risk Assessment
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
002222
241111
242104
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
สังคมพหุวัฒนธรรม
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
20

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

001103
002201
241112
242105
282121
282122
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
พลเมืองใจอาสา
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
หลักการทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
19

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

ชั้นปีที่ 2
001204
003201
003202
242141
244103
282223
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เคมีอนิ ทรีย์
ฟิสิกส์เบื้องต้น
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
20

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

004101
004201
242120
282231
282232
365212
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
มลพิษทางน้า
มลพิษทางอากาศ และเสียง
ชีวเคมีพื้นฐาน
19

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

2823xx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3(2-3-6)
ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
3(2-2-5)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
18
หน่วยกิต

282412
282451
282452
2824xx
2824xx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ปัญหาพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
11

282311
282333
282334
282341
282342

282335
282343
282344
2823xx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
3(2-2-5)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
การประเมินผลกระทบ
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมในการจัดการ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
18
หน่วยกิต

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
282491 การฝึกงาน
282492 การศึกษาอิสระ
282493 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241151
241152
241253

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
B.Eng. (Environmental Engineering)

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

จานวนไม่น้อยกว่า
144
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
242101
Calculus l
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
244101
Calculus ll
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
244102
Calculus lll

จานวน
108
จานวน
52
จานวน
21
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics l
ฟิสิกส์ 2
Physics ll

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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226101
261101
261111
263211
263261
263272

283231

283311
283312

283313

283321
283322

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics l
กาลังวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
การสารวจ
3(2-3-6)
Surveying
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การควบคุมเสียงรบกวน
3(2-2-5)
และการสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Control
การสุขาภิบาลอาคาร
3(2-2-5)
Building Sanitation
วิศวกรรมและการออกแบบ
3(2-2-5)
ระบบประปา
Water Supply Engineering and Design
วิศวกรรมและการออกแบบ
3(2-2-5)
ระบบบาบัดน้าเสีย
Wastewater Treatment Engineering and Design
วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย 3(2-2-5)
Solid Waste Engineering and Management
การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Waste Management

264101
283101
283102

283203
283304

283332
283341

283342

283381

283443

283491

จานวน
31
หน่วยกิต
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 1(0-2-1)
Introduction to Environmental Engineering
ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรม
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อม
Biology for Environmental Engineering
เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
Chemistry for Environmental Engineering
ปฏิบัติการหน่วยและ
3(2-2-5)
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operation and Processes

จานวน
35
หน่วยกิต
การควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Control
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8)
และพลังงาน
Environmental and Energy Management
System
การจัดการความปลอดภัย
3(3-0-6)
ในอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
กฎหมายและจริยธรรม
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Law and Ethic
การออกแบบระบบ
3(2-2-5)
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Design of Environmental Engineering System
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
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กลุ่มวิชาบังคับเลือก
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
283492

6 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือกด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การออกแบบระบบระบายน้าเสีย 3(2-2-5)
Design of Sewerage
283323 การลดของเสียและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
การนากลับมาใช้ใหม่
Waste Minimization and Recycling Technologies
283415 การควบคุมมลพิษน้า
3(3-0-6)
จากอุตสาหกรรม
Industrial Water Pollution Control
283416 ระบบวิศวกรรมการบาบัด
3(2-2-5)
แบบธรรมชาติ
Natural Treatment Engineering System
283314

146200

กลุ่มวิชาบังคับทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

283493

283433
283434

283444

283482

จานวน
6
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3(3-0-6)
Climate Change
การออกแบบระบบควบคุม
3(2-2-5)
มลพิษอากาศ
Design of Air Pollution Control System
การประเมินผลกระทบ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Selected Topics in Environmental Engineering
จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241151
242101
244101
261101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
20

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

001103
003202
241152
244102
261111
283101
283102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
20

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
241253
263211
263261
264201
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
แคลคูลัส 3
กาลังวัสดุ
การสารวจ
วัสดุวิศวกรรม
21

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

001101
002201
004201
226101
263272
283203
283231
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลศาสตร์ของไหล
เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การควบคุมเสียงรบกวน
และการสั่นสะเทือน
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146200
283304
283311
283321
283381
283341
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
ปฏิบัติการหน่วยและกระบวน
การทางสิ่งแวดล้อม
การสุขาภิบาลอาคาร
วิศวกรรมและการจัดการ
มูลฝอย
กฎหมายและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
19

3(3-0-6)

283312

3(2-2-5)

283313

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

283322
283332
283342

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

283xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบประปา
วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบบาบัดน้าเสีย
การจัดการของเสียอันตราย
การควบคุมมลพิษอากาศ
การจัดการความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
21

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

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
283443
283491
283xxx
283xxx
283xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การออกแบบระบบ
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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
283492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
283493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต

คณะแพทยศาสตร์
School of Medicine
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒ นาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง
ในทุ กด้าน เป็ นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์
โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน คือ พะเยา แพร่ น่าน
เชียงราย ลาปาง และแม่ฮ่องสอน ที่ประชากรประสบปัญหาภาวะ
ยากจน ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพและด้ า นสั ง คม การขยายโอกาส
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการชักนา
ให้ เกิ ดความเจริญ ที่ยั่ งยืน ช่ ว ยบรรเทาและขจั ดปั ญ หาดังกล่า ว
ดั ง นั้ น คณะแพทยศาสตร์ จึ ง มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เป็ น ที ม สุ ข ภาพ
ครอบครั ว (Family Health Team) เพื่ อ บริ ก ารวิ ช าการและวิ จั ย
ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐานสากล
และพัฒ นาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ภายใน
10 ปี
หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์
1. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4.1 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
4.2 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
4.3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
แพทย์แผนจีนในโรงพยาบาล คลินิก ทั้งรัฐบาลและเอกชน
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัย ประกอบธุรกิจทางด้านการแพทย์
แผนจีน นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการทั่วไป
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
อาจารย์ นั กวิช าการ นัก วิจัย ทางด้ านการแพทย์ แผนไทย
ประยุกต์ ในสถาบั นการศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์บัณฑิต หรือองค์กรอื่น
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เป็ น แพทย์ ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบั น /
สานัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
1. นักวิชาการสาธารณสุข, นักส่งเสริมสุขภาพ
2. นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุข

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์
เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน/สานัก/หน่วยงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ หรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี วอนามั ย และ
ความปลอดภัย
เจ้ า ห น้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการท างานระดั บ วิ ช าชี พ
ในหน่ว ยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นักวิชาการอาชีว
อนามัย และความปลอดภัย ในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรม กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
ในหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเอกชนวิ ท ยากรและ
ที่ป รึกษาด้านความปลอดภั ย และอาชีว อนามัย ให้ กับ หน่ว ยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม นักอนามัย
สิ่งแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐ เช่น
กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
สานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษน้า ผูค้ วบคุม
ระบบบาบัดอากาศเสีย และผูค้ วบคุมระบบการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม ประจาโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัท ที่ปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
นักวิชาการสาธารณสุข หรือนักสาธารณสุขชุมชน ในหน่วยงาน
ของรั ฐ บาล เอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข สถาบัน สานัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักจัดการ
ระบบบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข ในหน่ ว ยงานของรัฐ บาล องค์ ก ร
พัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน สานัก
หรื อหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง นั กพั ฒ นาด้ า นสุข ภาพ ผู้ ช่ว ยนั ก วิจั ย
นักวิจัยภาครัฐและเอกชน งานอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ตั้ง
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3313
โทรสาร 0 5446 6698
E-mail : medicine@up.ac.th
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หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

:
:
:
:

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

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า 187(9)
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
242141 เคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
328311 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย
2(2-0-4)
Chinese Medicine and Health System in Thailand
328410 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology

328511
341334
361203
361351
363218

จานวนไม่น้อยกว่า 125
จานวน
46
สัมมนา
Seminar
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
วิทยาภูมิคุ้มกัน
Immunology
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy

หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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328411

บทนาเวชศาสตร์คลินิก
Introduction to Clinical Medicine
328412 กฎหมาย จรรยาบรรณ
และจิตวิทยาทางการแพทย์
Laws and Ethics
328414 อายุรกรรมทางการแพทย์
แผนปัจจุบนั
Internal Medicine

328210

328220
328310
328320

328321
328322
328413
328420
328421
328422

328423

3(2-2-5)

365212

2(2-0-4)

366213
367202

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาชีพ*
ภาษาจีนสาหรับการแพทย์แผนจีน 3(2-2-5)
Chinese Language for Traditional Chinese
Medicine
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน
4(3-3-8)
Fundamental of Traditional Chinese Medicine
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก
3(2-2-5)
Clinical Medicine Chinese Language
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ 4(3-3-8)
แผนจีน**
Diagnosis of Traditional Chinese Medicine
เภสัชวิทยาจีน 1**
4(3-3-8)
Chinese Pharmacology I
เภสัชวิทยาจีน 2**
3(2-3-6)
Chinese Pharmacology II
การอ่านบทคัดสรรหวงตี้เน่ยจิง** 2(2-0-4)
Selected Reaging of HuangDiNeiJing
ตารับยาจีน 1**
3(2-3-6)
Chinese Medicine Formulary I
ตารับยาจีน 2**
3(2-3-6)
Chinese Medicine Formulary II
ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
การแพทย์แผนจีน
Classical Chinese for Traditional Chinese
Medicine study
ฝังเข็มและการรมยา 1**
3(2-3-6)
Acupuncture and Moxibustion I

328510
328512

328513

328514

328520
328521
328522
328523

328524

328525

ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
พยาธิวิทยา
Pathology
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

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

จานวน
75
หน่วยกิต
ทฤษฎีเวินปิ้ง**
2(2-0-4)
Wenbing Theory
การอ่านบทคัดสรร
2(2-0-4)
ซางหานลุ่น**
Selected Reaging of ShangHanLun
การอ่านบทคัดสรร
2(2-0-4)
จินคุย่ เย่าเลว่**
Selected Reaging of JinKuiYaoLue
ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน *
2(2-0-4)
ในสานักต่างๆ*
Theories of Various Schools and Academic
Ideology History
ฝังเข็มและการรมยา 3**
3(2-3-6)
Acupuncture and Moxibustion III
ทุยหนา 1**
2(1-2-3)
Tuina I
ทุยหนา 2**
3(2-2-5)
Tuina II
กุมารเวชศาสตร์
2(2-0-4)
ทางการแพทย์แผนจีน**
Pediatric of Traditional Chinese Medicine
โรคกระดูกทางการแพทย์
3(2-2-5)
แผนจีน**
Osteopathy of Traditional Chinese Medicine
อายุรกรรมภายนอก
3(3-0-6)
ทางการแพทย์แผนจีน**
External Medicine of Traditional Chinese Medicine
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328424
328425
328426

ฝังเข็มและการรมยา 2**
Acupuncture and Moxibustion II
อายุรกรรมแพทย์จีน 1**
Chinese Internal Medicine I
อายุรกรรมแพทย์จีน 2**
Chinese Internal Medicine II

3(2-4-6)

328526

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

328527

ฝึกเวชปฏิบัติ
328630 ฝึกงานทางคลินิก 1***
15 หน่วยกิต 328631
Clinical Work Practice I
หมายเหตุ * ระยะเวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง

สูตินรีเวชทางการแพทย์
3(3-0-6)
แผนจีน**
Gynecology Obstetrician of Traditional
Chinese Medicine
จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา
2(2-0-4)
ทางการแพทย์แผนจีน**
Ophthalmology and Otolaryngology of
Traditional Chinese Medicine
จานวน
30
ฝึกงานทางคลินิก 2***
Clinical Work Practice II

หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

142211
142212

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
29 หน่วยกิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
Chinese for Communication V
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
Chinese for Communication IV
หมายเหตุ
* กรณีท่ีนิสิตมีผลการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป นิสิตไม่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
** ก่ อ นเข้ า ศึ ก ษาในกลุ่ ม วิ ช าชี พ เฉพาะสาขาการแพทย์ แ ผนจี น ในชั้ น ปี ท่ี 2 นิ สิ ต ต้ อ งมี ผ ลสอบ
การประเมินความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4 ในกรณีท่ีนิสิตสอบไม่ผ่าน HSK ระดับ 4 ก่อนจะเข้าเรียน ในกลุ่ม
วิชาชีพจะมีการจัดสอนเพิ่มเติมเพื่อให้นิสิตสอบผ่านตามเกณฑ์ท่กี าหนด
*** นิสิตที่จะต้องผ่าน HSK ระดับ 5 ก่อนขึ้นวิชาฝึกงานทางคลินิกในชั้นปีท่ี 5
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แผนการศึกษา

142111
142112
142121
142122
142231
142232
142301
142341
142342
142429
รวม

001101
001102
003201
004101
142213
243101
328210
363218
รวม

ชั้นปีปรับพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
ไวยากรณ์จนี 1
3(2-2-5)
ไวยากรณ์จนี 2
3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
30
หน่วยกิต
หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิท ยาลัยในความร่วมมือที่ประเทศจีน กรณีท่ีนิสิตมีผลการประเมิน
ระดับความรู้ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับไม่นับ
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5) 001103
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5) 002201
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5) 003202
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสาร 3
3(2-2-5) 142214
(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
242141
ภาษาจีนสาหรับการแพทย์แผนจีน 3(2-2-5) 328220
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
22(3)
หน่วยกิต 367202
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
เคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์
4(3-3-8)
แผนจีน
สรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-3-6)
20(3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
004201
142315
146200
328320
361203
365212
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ทางสังคม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
4(3-3-8)
แผนจีน
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
19(3)
หน่วยกิต

002202
328310
328311
328321

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก
แพทย์แผนจีนกับระบบ
สุขภาพไทย
เภสัชวิทยาจีน 1

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

328322 เภสัชวิทยาจีน 2

3(2-3-6)

361351
366213
รวม

วิทยาภูมิคุ้มกัน
พยาธิวิทยา
21

3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การอ่านบทคัดสรร
หวงตีเ้ น่ยจิง

2(2-0-4)

ชั้นปีที่ 3
328410
328411
328412

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัย
บทนาเวชศาสตร์คลินิก

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

328413

2(2-0-4)

328414

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

328423
328424
328425
328426
รวม

341334

กฎหมาย จรรยาบรรณ
และจิตวิทยาทางการแพทย์
ตารับยาจีน 1
ตารับยาจีน 2
ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา
การแพทย์แผนจีน
เภสัชวิทยาเบื้องต้น

3(3-0-6)

รวม

20

หน่วยกิต

328420
328421
328422

อายุรกรรมทางการแพทย์
แผนปัจจุบัน
ฝังเข็มและการรมยา 1
ฝังเข็มและการรมยา 2
อายุรกรรมแพทย์จีน 1
อายุรกรรมแพทย์จีน 2
19

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
328510
328520
328521

ภาคการศึกษาต้น
ทฤษฎีเวินปิ้ง
ฝังเข็มและการรมยา 3
ทุยหนา 1

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

328511
328512

328522
328523

ทุยหนา 2
กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์

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

328513

การอ่านบทคัดสรร
จินคุย่ เย่าเลว่

2(2-0-4)

328514

ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน
ในสานักต่างๆ

2(2-0-4)

328526
328527

สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน
จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ทางการแพทย์แผนจีน

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

xxxxxx
xxxxxx
รวม

วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

แผนจีน
328524
328525
รวม

โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน
อายุรกรรมภายนอก
ทางการแพทย์แผนจีน
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา
การอ่านบทคัดสรร
ซางหานลุ่น

18

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

ชั้นปีที่ 5
328630
328631
รวม

ฝึกงานทางคลินิก 1
ฝึกงานทางคลินิก 2
30
หมายเหตุ ระยะเวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง จัดการศึกษาตลอดทัง้ ปี

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
General and Organic Chemistry
243101 ชีววิทยา 1
Biology I
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
247111
ชีวสถิติ
Biostatistics
321231 โภชนาการ
Nutrition

:
:
:
:

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

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

จานวนไม่น้อยกว่า
149
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

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

จานวน
112
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
55
หน่วยกิต
324323 การบาบัดโรคเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Medical Care
341211
พฤกษศาสตร์การแพทย์
3(2-2-5)
Medical Botany
341338 เภสัชวิทยาสาหรับการแพทย์ 3(3-0-6)
ทางเลือก
Pharmacology for Alternative Medicine
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(3-2-6)
Microbiology and Parasitology
363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
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321232

321323
321334
321335

321241
321242

321251
321252

321261
321262

321371

321111

321312

อาการวิทยาและการวินิจฉัยโรค 3(2-2-5)
ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
Symptomatology and Diagnosis in Applied
Thai Traditional Medicine
เภสัชเวช
3(2-2-5)
Pharmacognosy
เวชศาสตร์ทั่วไป 1
4(3-2-7)
General Medicine I
เวชศาสตร์ทั่วไป 2
4(3-2-7)
General Medicine II
กลุ่มวิชาเอก
รายวิชาเภสัชกรรมแผนไทย
เภสัชกรรมแผนไทย 1
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy I
เภสัชกรรมแผนไทย 2
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy II
รายวิชาเวชกรรมแผนไทย
เวชกรรมแผนไทย 1
3(3-0-6)
Thai Traditional Medicine I
เวชกรรมแผนไทย 2
3(2-2-5)
Thai Traditional Medicine II
รายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย
หัตถเวชกรรมแผนไทย 1
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutic Massage I
หัตถเวชกรรมแผนไทย 2
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutic Massage II
รายวิชาการผดุงครรภ์
การผดุงครรภ์
3(2-2-5)
Midwifery
รายวิชาบูรณาการแพทย์แผนไทย
บทนาทางการแพทย์แผนไทย
1(1-0-2)
ประยุกต์
Introduction to Applied Thai Traditional Medicine
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology

365212
366213
367202

321343
321483

321353
321482

321363
321484

321381

321491
321493

ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
พยาธิวิทยา
Pathology
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

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

จานวน
58
หน่วยกิต
จานวน
14
หน่วยกิต
เภสัชกรรมแผนไทย 3
4(2-4-6)
Thai Traditional Pharmacy III
ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย 4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Pharmacy
จานวน
14
หน่วยกิต
เวชกรรมแผนไทย 3
4(2-4-6)
Thai Traditional Medicine III
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Medicine
จานวน
14
หน่วยกิต
หัตถเวชกรรมแผนไทย 3
4(2-4-6)
Thai Traditional Therapeutic Massage III
ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย 4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Therapeutic Massage
จานวน
5
หน่วยกิต
ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์
2(0-6-3)
Practice in Midwifery
จานวน
11
หน่วยกิต
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การฝึกงานวิชาชีพทางการแพทย์ 6 หน่วยกิต
แผนไทยประยุกต์
Professional Training for Applied Thai
Traditional Medicine
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1

รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ชีววิทยา 1
บทนาทางการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
21

001204
002202
321241
321251
321261
361203
367202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
เภสัชกรรมแผนไทย 1
เวชกรรมแผนไทย 1
หัตถเวชกรรมแผนไทย 1
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

001101
001102
003201
003202
242103
243101
321111

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

001103
002201
004101
004201

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

244103
363218
365212
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
พลเมืองใจอาสา
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ฟิสิกส์เบื้องต้น
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
ชีวเคมีพื้นฐาน
22

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

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

321231
321232
321242
321252
321262
341211
366213
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
โภชนาการ
2(2-0-4)
อาการวิทยาและการวินิจฉัย
3(2-2-5)
โรคทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
เภสัชกรรมแผนไทย 2
3(2-2-5)
เวชกรรมแผนไทย 2
3(2-2-5)
หัตถเวชกรรมแผนไทย 2
3(2-2-5)
พฤกษศาสตร์การแพทย์
3(2-2-5)
พยาธิวิทยา
3(3-2-6)
20

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
321323
321334
321343
321353
321363
321371
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เภสัชเวท
เวชศาสตร์ทั่วไป 1
เภสัชกรรมแผนไทย 3
เวชกรรมแผนไทย 3
หัตถเวชกรรมแผนไทย 3
การผดุงครรภ์
22

3(2-2-5)
4(3-2-7)
4(2-4-6)
4(2-4-6)
4(2-4-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

247111
321312
321335
321381
324323
341338
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวสถิติ
ระเบียบวิธวี ิจัย
เวชศาสตร์ทั่วไป 2
ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์
การบาบัดโรคเบื้องต้น
เภสัชวิทยาสาหรับการแพทย์
ทางเลือก
วิชาเลือกเสรี
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
2(0-6-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
321482
321483
321484
321491
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย
ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย
สัมมนา
วิชาเลือกเสรี
16

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

321493
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงานวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
6

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่มดังนี้
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
002121

002122
002123

003131
003132
003134

004150

:
:
:
:

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
ศิลปะในชีวิตประจาวัน
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
กลุ่มวิชาพลานามัย
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf

002125
002126

6

3(2-2-5)

003135

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6)
Politics Economy and Society
003136 พะเยาศึกษา*
3(2-2-5)
Phayao studies
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

004158

จานวน
ซอฟท์บอล
Softball

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
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004151
004152
004153
004154
004155
004156
004157

005170
005171

006140
006141

006142

242106

เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
กลุ่มวิชาสหศาสตร์
พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
General and Organic Chemistry

4(3-3-7)

004159
004160
004161
004162
004163
004164
004165

005172
005173

006143
006144
006145
006245

322303

เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self – Defense
จานวน
8
การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

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)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน 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
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
จานวนไม่น้อยกว่า
215
หน่วยกิต
จานวน
87
หน่วยกิต
จานวน
87
หน่วยกิต
หลักพยาธิวิทยาและนิติเวช
3(1-4-4)
ศาสตร์
Principle of Pathology and Forensic Medicine

คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 229

245105
322101
322102
322201
322202
322203
322204

322205
322206

322207
322208
322209
322210
322211
322212
322213
322214

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
บทนาเวชศาสตร์คลินิก 1
2(1-2-3)
Introduction to Clinical Medicine
ชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ
2(1-2-3)
Cell Biology and Tissue
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
4(2-4-6)
Biochemistry and Molecular Biology
บทนาสู่กายวิภาคศาสตร์และ
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
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

322304

322305

322306

322307

322308
322309
322310
322311
322312
322313
322314

322315
322316
322317

หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติ
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
บทนาเวชศาสตร์คลินิก 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
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

2(1
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322301
322302

การพัฒนาพืน้ ฐานวิชาชีพแพทย์ 4 3(1-4-4)
Professional Development lV
หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
3(1-4-4)
Principles of Medical Pharmacology

322508

วิชาเอก

322401

322402

322403

322404

322405

322406
322407
322408
322409
322410

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
การดูแลผูป้ ว่ ยผ่าตัด 1
4(4-0-8)
Perioperative Care l
การดูแลผูป้ ว่ ยผ่าตัด 2
4(0-8-4)
Perioperative Care ll
จิตเวชศาสตร์
4(2-4-6)
Psychiatry

322503

322504
322505
322506
322507

322601

322602

322603

322604
322605

ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ
3(3-0-6)
แพทย์
English for the Medical Profession

จานวน
หน่วยกิต
128
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 ว่ ยผ่าตัด 3
6(1-10-7)
Perioperative Care lll
การดูแลผูป้ ว่ 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
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 ว่ ยผ่าตัด 5
8(0-16-8)
Perioperative Care V
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322411
322501

322502

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

322606
322607

การดูแลผูป้ ว่ 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
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียน กลุ่มวิชาเลือก จานวน 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
322709 อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
3(0-6-3)
322719 ประวัติทางการแพทย์
3(3-0-6)
Orthopedics Trauma
History of Medicine
322710 จักษุวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
322720 การแพทย์ที่มีความเป็นมนุษย์ 3(3-0-6)
General Ophthalmology
Humanized Medicine
322711 โสต ศอ นาสิก วิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Otolaryngology
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5) 001103 ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
ค้นคว้า
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x)
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x) 005173 ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3(x-x-x) 0041XX วิชาพลานามัย
1(0-2-1)
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
3(2-2-5) 242106 เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-7)
245105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
2(2-0-4) 322102 การพัฒนาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2(1-2-3)
322101 การพัฒนาพืน้ ฐานวิชาชีพแพทย์ 1 2(1-2-3)
แพทย์ 2
รวม
19(16-6-35)
หน่วยกิต
รวม
18(12-13-30)
หน่วยกิต

หมายเหตุ Module 1 เรียนวิธีการเรียนรู้ (How to Learn) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนตามหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต และ Module 2 เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งจัดการเรียนการสอนก่อนเรียนชั้นปีท่ี 1
จนถึงปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5) XXXXXX
บทนาเวชศาสตร์คลินิก 1
2(1-2-3) 322208
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชีววิทยาของเซลล์และเนือ้ เยื่อ
2(1-2-3) Module 5
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
4(2-4-6) 322209
บทนาสู่กายวิภาคศาสตร์และ
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
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 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 ว่ ยผ่าตัด 1
การดูแลผูป้ ว่ ยผ่าตัด 2
จิตเวชศาสตร์
วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน
44(20-48-64)

ภาคการศึกษาปลาย
บทนาเวชศาสตร์คลินิก 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 ว่ ยผ่าตัด 3
การดูแลผูป้ ว่ ยผ่าตัด 4
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 1
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพแพทย์
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 ว่ ยผ่าตัด 5
การดูแลผูป้ ว่ 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

คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 235

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
242101 หลักเคมี
Principle of Chemistry
243101 ชีววิทยา 1
Biology I
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)
Bachelor of Science (Health Promotion)
วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)
B.Sc. (Health Promotion)

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

จานวนไม่น้อยกว่า
133
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

4(3-3-8)

361203

4(3-3-8)

365210

3(2-3-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
97
หน่วยกิต
จานวน
31
หน่วยกิต
จานวน
17
หน่วยกิต
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชีวเคมีเบื้องต้น
3(2-3-6)
Fundamental Biochemistry
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข
324333 อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
Family Health
327332 สารสนเทศสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Information
กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
324322 วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
324323 การบาบัดโรคเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Medical Care
324324 การบริหารงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Administration
324325 จรรยาบรรณวิชาชีพ
3(2-2-5)
และกฎหมายสาธารณสุข
Professional Ethics and Public Health Law

จานวน

3

หน่วยกิต

241111

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
327111 สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
เบื้องต้น
Primary Health Education and Health Promotion
327112 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
2(1-2-3)
New Paradigm in Health Promotion
327113 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
2(1-2-3)
สุขภาพ 1
Communication for Health Promotion I
327221 การส่งเสริมสุขภาพตามวัย 1 3(2-2-5)
Health Promotion by Age Group I
327314 การส่งเสริมสุขภาพจิต
2(1-2-3)
Mental Health Promotion

363219
367202

324326
324327

324428
325101

329101

327324
327331
327433

327491
327492

จานวน
11
หน่วยกิต
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
3(2-3-6)
Fundamental Anatomy
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Physiology
จานวน
30
หน่วยกิต
การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
Prevention and Disease Control
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
3(0-9-5)
บูรณาการ
Filed Training Integration
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
อาชีวอนามัยและ
3(2-2-5)
ความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Health
จานวน
36
หน่วยกิต
จานวน
30
หน่วยกิต
การส่งเสริมสุขภาพตามวัย 2 3(2-2-5)
Health Promotion by Age Group II
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
2(1-2-3)
Primary Health Care
การศึกษาเฉพาะทาง
2(1-2-3)
สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
Special study in Health Education and
Health Promotion
การฝึกงาน *
6 หน่วยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ *
6 หน่วยกิต
Independent Study
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327322

327323

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
3(2-2-5)
ของชุมชน
Community Capacity Building
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
3(2-2-5)
สุขภาพ 2
Communication for Health Promotion II

327493

สหกิจศึกษา *
Co – operative Education

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

วิชาเอกเลือก
327334 ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ
3(2-2-5) 327336
ปฐมภูมิ
System of Primary Health Promotion Services
327335 การวางแผนและประเมินผล
3(2-2-5)
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
327337
Program Planning and Project Evaluation in
Health Promotion

จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นโยบาย กลยุทธ์
3(2-2-5)
และการวางแผนงานส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion Policy, Strategy and
Planning
ระบบสุขภาพ
3(2-2-5)
กับเศรษฐศาสตร์
Health System and Economics

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
241111
243101
327111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา 1
สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
เบื้องต้น
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
2(1-2-3)

001103
004101
242101
244104
327112
327113
รวม

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
หลักเคมี
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ 1
17

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
324221
324325
363219
367202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายสาธารณสุข
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

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

002202
003201
325101

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

327221
329101
361203
365210
รวม

3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
การส่งเสริมสุขภาพตามวัย 1
อนามัยสิ่งแวดล้อม
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีเบื้องต้น
21

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

ชั้นปีที่ 3
324322
324323
324324
327314
327322
327323
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการระบาด
การบาบัดโรคเบื้องต้น
การบริหารงานสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพจิต
การเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ 2
17

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

324326
324327
327324
327331
327332
327xxx
327xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การป้องกันและควบคุมโรค
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
การส่งเสริมสุขภาพตามวัย 2
การดูแลสุขภาพเบือ้ งต้น
สารสนเทศสุขภาพ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
19

3(2-2-5)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
324333
324428
327433
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
อนามัยครอบครัว
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเฉพาะทางสุขศึกษา
และส่งเสริมสุขภาพ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
14

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
327491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
327492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
327493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
Bachelor of Science (Emergency Medical Operation)
วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
B.Sc. (Emergency Medical Operation)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

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

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

140
30
21

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies

จานวน
1(0-2-1)

004158

1(0-2-1)

004159

1(0-2-1)

004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(3-0-6)

1

หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

240 | คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

004153
004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวิต
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
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
ศิลปะในชีวิตประจาวัน
Arts in Daily Life

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

006140
006141

006142

005170

242103
243101
244104
323141
323142
323143

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุค
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)

ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน 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
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หลักการจัดการสุขภาพ
2(2-0-4)
Principle of Health Management
หลักวิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Principle of Epidemiology
จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉิน
3(3-0-6)
การแพทย์
Psychology of Emergency Medical Operation

323246
341334
361211
363218
365212
367202

จานวน
104
จานวน
40
พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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323244

146200

323111

หลักการดูแลสุขภาพ
Principle of Health Care
กลุ่มวิชาเฉพาะ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purpose
ศัพท์ทางการแพทย์
Medical Terminology

3(2-2-5)

3(3-0-6)

323324
323325

1(1-0-2)

323332
323131
323212
323313

323314
323315
323316
323321
323322
323323

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2(2-0-4)
Emergency Medical System
เทคนิคหัตถการ 1
2(1-4-4)
Procedure I
การซักประวัติ การตรวจ
2(1-4-4)
ร่างกายและอาการวิทยา
History Taking, Physical Examination and
Symptomology
การช่วยฟื้นคืนชีพ 1
2(1-4-4)
Life Support I
การดูแลผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน 1
3(2-4-6)
Emergency Medical Care I
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 1
3(2-4-6)
Emergency Trauma Care I
เทคนิคหัตถการ 2
3(2-4-6)
Procedure Technique II
การช่วยฟื้นคืนชีพ 2
2(1-4-4)
Life Support II
การดูแลผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน 2
2(1-4-4)
Emergency Medical Care II

323331
323333

323334

323335
323436
323391

323492

323493

จานวน
64
หน่วยกิต
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 2
2(1-4-4)
Emergency Trauma Care II
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2(1-4-4)
Electrocardiography Monitoring

การปฏิบัติการฉุกเฉิน
3(2-4-6)
การแพทย์
Emergency Medical Operation
การยกและการเคลื่อนย้าย
2(1-4-4)
Lifting and Moving
กฎหมาย จริยธรรมและ
3(3-0-6)
นิติเวชศาสตร์
Law, ethic and forensic Medicine
การจัดการทางการแพทย์ใน
2(1-4-4)
สถานการณ์สาธารณภัย
Medical Management in Disaster
การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
3(2-4-6)
Research of Emergency Medicine
สัมมนา
1(0-4-2)
Seminar
การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
3 หน่วยกิต
การแพทย์ 1
Training of Emergency Medical Operation l
การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
9 หน่วยกิต
การแพทย์ 2
Training of Emergency Medical Operation II
การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
9 หน่วยกิต
การแพทย์ 3
Training of Emergency Medical Operation III
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001103 ทักษะภาษาไทย
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
243101 ชีววิทยา 1
323111 ศัพท์ทางการแพทย์
323141 หลักการจัดการสุขภาพ
323142 หลักวิทยาการระบาด
รวม
19
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

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

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
กลุ่มพลานามัย*
1(0-2-1)
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2(2-0-4)
จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉิน
3(3-0-6)
การแพทย์
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 004154 ว่ายน้า
001112
004XXX
005171
005173
242103
244104
323131
323143

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
323244 หลักการดูแลสุขภาพ
3(2-2-5)
363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
3(x-x-x)
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไป เลือก*
3(x-x-x)
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ English for Academic Proposes

146200
323212
323246
341334
361211
365212
00XXXX

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
เทคนิคหัตถการ 1
พยาธิสรีรวิทยา
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพื้นฐาน
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

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

รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ* จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 60 ชั่วโมง
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ชั้นปีที่ 3
323313
323314
323315
323316
323321
323331
323332
323333
รวม
หมายเหตุ

ภาคการศึกษาต้น
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย
และอาการวิทยา
การช่วยฟื้นคืนชีพ 1
การดูแลผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน 1
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 1
เทคนิคหัตถการ 2
การยกและการเคลื่อนย้าย
การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
กฎหมาย จริยธรรมและ
นิติเวชศาสตร์
21
จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 420 ชั่วโมง

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

ภาคการศึกษาปลาย
การช่วยฟื้นคืนชีพ 2
2(1-4-4)
การดูแลผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน 2
2(1-4-4)
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 2
2(1-4-4)
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2(1-4-4)
การจัดการทางการแพทย์
2(1-4-4)
ในสถานการณ์สาธารณภัย
323335 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
3(2-2-5)
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม
16
หน่วยกิต
หมายเหตุ จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 360 ชั่วโมง
323322
323323
323324
323325
323334

หน่วยกิต

323391

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ 1*

3 หน่วยกิต

รวม
3
หน่วยกิต
หมายเหตุ จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 180 ชั่วโมง

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
9 หน่วยกิต
การแพทย์ 2
รวม
9
หน่วยกิต
หมายเหตุ จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 540 ชั่วโมง
323492

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
9 หน่วยกิต
การแพทย์ขนั้ สูง
323436 สัมมนา*
1(0-4-2)
รวม
10
หน่วยกิต
หมายเหตุ จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 600 ชั่วโมง
* จัดการเรียนการสอนรายวิชา 323436 สัมมนา
2 สัปดาห์ สุดท้ายของภาคการศึกษา
323493
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmental Health)
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
B.Sc. (Environmental Health)

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

จานวนไม่น้อยกว่า 142
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
146200
241111
242101
244104

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)

English for Specific Purposes
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics

329416

3(2-2-5)

361203

4(3-3-8)

363218

3(2-3-6)

365210

จานวนไม่น้อยกว่า 106
จานวน
30
สัมมนา
Seminar
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีเบื้องต้น
Fundamental Biochemistry

หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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324111
324433

324221
324322
324323
324324
324325

329202

329203

329304

329305

การสาธารณสุข
Public Health
โภชนศาสตร์
Nutrition

2(1-2-3)

367202

สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

3(2-3-6)

2(1-2-3)

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาธารณสุข
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
การบาบัดโรคเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic medical care
การบริหารงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Administration
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3(2-2-5)
และกฎหมายสาธารณสุข
Professional Ethics and Public Health Laws

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การจัดการและควบคุมระบบ
3(2-2-5)
กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Solid waste and sewage management
การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
และกฎหมายสิ่งแวดล้อม
Environmental quality control and
environment laws
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
ในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
Environmental Sanitation in Community and
Industrial
การสุขาภิบาลอาหาร
2(1-2-3)
และความปลอดภัยของอาหาร
Food Sanitation and Food safety

324326
324327

324428
325101

329101

329310

329411

329412

329413

จานวน
30
หน่วยกิต
การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
Prevention and Disease Control
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
3(0-9-5)
บูรณาการ
Filed Training Integration
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Public Health Research Methodology
อาชีวอนามัยและ
3(2-2-5)
ความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Health

จานวน
46
หน่วยกิต
การประเมินความเสี่ยง
3(2-2-5)
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
Risk Assessment in Environmental and
Health
การจัดการและควบคุม
3(2-2-5)
มลพิษเสียงและควาสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Management and
Control
การจัดการและควบคุมระบบ 3(2-2-5)
บาบัดของเสียอันตราย
Hazardous waste management and control
การจัดการและควบคุม
3(2-2-5)
มลพิษทางอากาศ
Air pollution management and control
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329306

329307

329308

329309

การควบคุมพาหะนาโรค แมลง 2(1-2-3)
และสัตว์ฟันแทะ
Insects Vectors Control and Rodent
การจัดการน้าสะอาด
3(2-2-5)
และการจัดการคุณภาพน้า
Water Supply and Water Quality
Management
มลพิษทางน้าและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
การบาบัดน้าเสีย
Water pollution and Wastewater treatment
การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
3(1-6-5)
Water and Wastewater Analysis

329414

329415

329491
329492
329493

การประเมินผลกระทบ
3(2-2-5)
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
Environmental and Health Impact Assessment
การจัดการเหตุราคาญ กลิ่น 3(2-2-5)
และเสียง
Control for Nuisance Odor and Noise
การศึกษาอิสระ*
6(0-18-9)
Independent Study
การฝึกงานวิชาชีพ*
6(0-18-9)
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6(0-18-9)
Co-operative Education

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
004101
241111
324111
329101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
การสาธารณสุข
อนามัยสิ่งแวดล้อม
20

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

001103
242101
244104
324325
329203
329304
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
หลักเคมี
4(3-3-8)
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3(2-2-5)
และกฎหมายสาธารณสุข
การควบคุมคุณภาพ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
ในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
19
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
324221
324324
363219
367202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
การบริหารงานสาธารณสุข
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

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

002202
003201
329202

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

324433
325101
361203
365210
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การจัดการและควบคุมระบบ
กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โภชนศาสตร์
อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีเบื้องต้น
20

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

ชั้นปีที่ 3
146200
324326
324323
324322
329305
329306
329414
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การป้องกันและควบคุมโรค
การบาบัดโรคเบื้องต้น
วิทยาการระบาด
การสุขาภิบาลอาหาร
และความปลอดภัยของอาหาร
การควบคุมพาหะนาโรค แมลง
และสัตว์ฟันแทะ
การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
19

3(3-0-6)

324327

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

329416
329307

2(1-2-3)

329309
329310

329308

3(2-2-5)
หน่วยกิต

XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
3(0-9-5)
บูรณาการ
สัมมนา
1(0-2-1)
การจัดการน้าสะอาด
3(2-2-5)
และการจัดการคุณภาพน้า
มลพิษทางน้าและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
การบาบัดน้าเสีย
การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
3(1-6-5)
การประเมินความเสี่ยง
3(2-2-5)
ทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
19
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
324428
329411
329412
329413
329415
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
การจัดการและควบคุมมลพิษ
เสียงและความสั่นสะเทือน
การจัดการและควบคุมระบบ
บาบัดของเสียอันตราย
การจัดการและควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ
การจัดการเหตุราคาญ กลิ่น
และเสียง
วิชาเลือกเสรี
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

ภาคการศึกษาปลาย
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
329491 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
329492 การฝึกงานวิชาชีพ*
6 หน่วยกิต
329493 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
B.Sc. (Occupational Health and Safety)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
140
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I

จานวน

244104
365210

107

หน่วยกิต

จานวน
17
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
ชีวเคมีเบื้องต้น
Fundamental Biochemistry

หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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วิชาพื้นฐานสาธารณสุข
อาชีวเวชศาสตร์
2(1-2-3)
Occupational Medicine
327332 สารสนเทศสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Information
361353 จุลชีววิทยาปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
และโรคติดต่อ
Microbiology Parasitology and Infectious Diseases

325202

324221
324322
324323
324324
324325

325121
325131

325251
325311

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
การบาบัดโรคเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Medical Care
การบริหารงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Administration
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3(2-2-5)
และกฎหมายสาธารณสุข
Professional Ethics and Public Health Law
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
หลักความปลอดภัยในการทางาน 2(1-2-3)
Principle of Safety at Work
พืน้ ฐานวิศวกรรมสาหรับงาน
2(1-2-3)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Basic Engineering for Occupational Health and
Safety
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Hygiene
การยศาสตร์และสรีรวิทยา
3(2-2-5)
ในการทางาน
Ergonomics and Work Physiology

363219
367202

324326
324327

324428
325101
329101

325353

325412
325413
325414
325415

จานวน
13
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
Fundamental Anatomy
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

หน่วยกิต
3(2-3-6)

จานวน
30
การป้องกันและควบคุมโรค
Prevention and Disease Control
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
Field Training Integration
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-3-6)

3(0-9-5)

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

จานวน
40
หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติงานทาง
2(0-6-3)
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Hygiene and Safety Practice
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การฝึกงานวิชาชีพ*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
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325322

325323

325332
325333

325341

325352

การบริหารงานอาชีวอนามัย
2(1-2-3)
และความปลอดภัย
Occupational Health and Safety Management
การประเมินและการจัดการ
2(1-2-3)
ความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety Risk Assessment
วิศวกรรมความปลอดภัย
2(1-2-3)
Safety Engineering
การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
อุตสาหกรรม
Industrial Environmental Pollution Management
กฎหมายอาชีวอนามัย
2(1-2-3)
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
Law of Occupational Health Safety and
Environment
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
3(1-4-4)
ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Hygiene Sampling and Analysis

วิชาเอกเลือก
จิตวิทยาอาชีวอนามัย
2(1-2-3)
Occupational Health Psychology
325363 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
2(1-2-3)
และสิ่งแวดล้อม
Environmental and Occupational Toxicology
325364 วิศวกรรมและการบริหาร
2(1-2-3)
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
Safety Engineering and Management in
Construction
325362

325424
325425

325434

325442

กระบวนการผลิตและอันตราย
2(1-2-3)
Process and Hazards
การจัดการเพลิงไหม้
2(1-2-3)
และเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
Fire and Chemical Emergency Management
การระบายอากาศ
2(1-2-3)
ในทางอุตสาหกรรม
Industrial Ventilation
ระบบการจัดการมาตรฐาน
2(1-2-3)
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
Management System of Standard
Occupational Health, Safety and
Environment

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

325365

325461

จานวน
4
หน่วยกิต
องค์กรและการจัดการ
2(1-2-3)
ด้านความปลอดภัย
Safety Organization and Management
การฝึกอบรมและการสื่อสาร
2(1-2-3)
ทางด้านความปลอดภัย
Safety Training and Communication

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
241111
243101
325101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา1
อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
19

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

001103
004101
242101
244104
325121
325131
329101
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
หลักเคมี
4(3-3-8)
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
หลักความปลอดภัย
2(1-2-3)
ในการทางาน
พืน้ ฐานวิศวกรรมสาหรับ
2(1-2-3)
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
20
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
324221
324325
363219
367202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายสาธารณสุข
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

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

002202
003201
324322
325202
325251
361353
365210
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
วิทยาการระบาด
อาชีวเวชศาสตร์
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา
และโรคติดต่อ
ชีวเคมีเบื้องต้น
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
324323
324324
325322
325332
325341
325352
325xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การบาบัดโรคเบื้องต้น
การบริหารงานสาธารณสุข
การบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
วิศวกรรมความปลอดภัย
กฎหมายอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
วิชาเอกเลือก
17

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

324326
324327
325311

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

325323

3(1-4-4)
325333
2(x-x-x)
หน่วยกิต

325353
327332
325xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การป้องกันและควบคุมโรค
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
การยศาสตร์และสรีรวิทยา
ในการทางาน
การประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
การฝึกปฏิบัติงานทาง
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
สารสนเทศสุขภาพ
วิชาเอกเลือก
19

3(2-2-5)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

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

ชั้นปีที่ 4
324428
325412
325424
325425
325434
325442
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
สัมมนา
1(0-2-1)
กระบวนการผลิตและอันตราย
2(1-2-3)
การจัดการเพลิงไหม้
2(1-2-3)
และเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
การระบายอากาศ
2(1-2-3)
ในทางอุตสาหกรรม
ระบบการจัดการมาตรฐาน
2(1-2-3)
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
18

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
325413 การฝึกงานวิชาชีพ
325414 สหกิจศึกษา
325415 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

242101
243101
244104
330201

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
หลักเคมี
Principle Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
หลักพยาธิวิทยา
Principle of Pathology

:
:
:
:

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(อนามัยชุมชน)
Bachelor of Public Health (Community Health)
ส.บ. (อนามัยชุมชน)
B.P.H. (Community Health)

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

จานวนไม่น้อยกว่า 142
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

4(3-3-8)

361203

4(3-3-8)

363219

3(2-3-6)

365210

2(2-0-4)

367202

จานวนไม่น้อยกว่า
69
จานวน
30
จานวน
25
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
Fundamental Anatomy
ชีวเคมีเบื้องต้น
Fundamental Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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241111

วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I

324111

324221
324322
324323
324324
324325

324231
324232

324331
324332
324333
324334

จานวน

3

หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานด้านสาธารณสุขศาสตร์
การสาธารณสุข
2(1-2-3)
Public Health

จานวน

2

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
การบาบัดโรคเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Medical Care
การบริหารงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Administration
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3(2-2-5)
และกฎหมายสาธารณสุข
Professional Ethics and Public Health Law

จานวน
30
การป้องกันและควบคุมโรค
Prevention and Disease Control
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
Filed Training Integration
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication
การวางแผนและประเมินสุขภาพ 2(1-2-3)
ชุมชน
Planning and Evaluation in Community Health
การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 3(2-2-5)
Sustainable Health System Development
อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
Community Health
อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
Family Health
จิตวิทยาและการให้คาปรึกษา
2(2-2-5)
ด้านสุขภาพ
Psychology and Counseling in Health

324326
324327

324428
325101
329101

324433
324434

324435
324436
324441
324442

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(0-9-5)

3(2-2-5)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3(2-2-5)
Occupational Health and Safety
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Health

จานวน
36
หน่วยกิต
โภชนศาสตร์
2(2-2-5)
Nutrition
คอมพิวเตอร์สาหรับ
2(2-2-5)
งานสาธารณสุขชุมชน
Computer for Community Health
ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน 2(1-2-3)
Senior Project in Community Health
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
ฝึกงานวิชาชีพ *
6(0-18-9)
Professional Training
การศึกษาอิสระ *
6(0-18-9)
Independent Study
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324431

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Health Economics
324432 การบาบัดโรคในระดับปฐมภูมิ
Primary Medical Care
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

2(2-2-5)

324443

2(2-3-6)

341334

สหกิจศึกษา *
Co – operative Education
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacology

6(0-18-9)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
241111
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา 1
16

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

001103
004101
242101
244104
324111
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
หลักเคมี
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การสาธารณสุข
15

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
324221
329101
363219
367202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

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

002202
003201
324231
324232
325101
361203
365210
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การสื่อสารสุขภาพ
การวางแผนและประเมิน
สุขภาพชุมชน
อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีเบื้องต้น
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
324322
324323
324324
324325
324331
324332
330201
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการระบาด
การบาบัดโรคเบื้องต้น
การบริหารงานสาธารณสุข
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายสาธารณสุข
การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
อนามัยชุมชน
หลักพยาธิวิทยา
20

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

324428
324327
324333
324334
341334
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
อนามัยครอบครัว
จิตวิทยาและการให้
คาปรึกษาด้านสุขภาพ
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
วิชาเลือกเสรี
17

3(2-2-5)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
2(2-2-5)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
324326
324431
324432
324433
324434
324435
324436
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การป้องกันและควบคุมโรค
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
การบาบัดโรคในระดับปฐมภูมิ
โภชนศาสตร์
คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสาธารณสุขชุมชน
ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน
สัมมนา
วิชาเลือกเสรี
17

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

ภาคการศึกษาปลาย
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
324441 ฝึกงานวิชาชีพ
6(0-18-9)
324442 การศึกษาอิสระ
6(0-18-9)
324443 สหกิจศึกษา
6(0-18-9)
รวม
6
หน่วยกิต

คณะเภสัชศาสตร
School of Pharmaceutical Sciences
ประวัติความเปนมาโดยยอ
คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เริ่ ม เป ด
การเรี ย นการสอนเมื่ อ ป พ.ศ. 2546 เดิ ม เป น ส ว นหนึ่ ง
ของสํ า นั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ซึ่ ง ประกอบด ว ย
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ตอมาในป พ.ศ. 2548
จึงไดมีก ารแยกการจัดการเรียนการสอนเป นสํานัก วิชา
เภสัชศาสตร หลังจากที่มหาวิทยาลัยพะเยา ไดยกฐานะ
เป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ จึ ง เปลี่ ย นชื่ อ เป น
คณะเภสัชศาสตร จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตเภสัชกรใหเพียงพอ
กั บความต องการของประเทศ มุ งเน นการกระจายเภสั ชกร
สู ภ าคเหนื อ ตอนบน อั น เป น การเพิ่ ม บุ ค ลากรให แ ก
ภูมิภาค ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญในการใหความรู และการ
คุ ม ครองด า นยา แก บุ ค ลากร ทางการแพทย ผู ป ว ย
และประชาชนทั่วไป
หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทาง
เภสัชกรรม
1. เภสั ช กรที่ ป ฏิ บั ติ งานในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพทุ ก
ระดั บ ทั้ ง ในหน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ โ รงพยาบาลชุ ม ชน
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลเฉพาะ
ทาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน
2. เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติหนาที่ประจําในรานขายยา
แผนปจจุบัน นอกจากนี้ยังเปนผูมีความรูพื้นฐานเพียงพอ
ในการปฏิบัติหนาที่เภสัชกรในสาขาหรือดานอื่น ๆ ดังนี้
3. เภสั ช กรในงานคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค หรื อ กฏหมาย
ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือองคการ
อาหารและยา

4. เภสัชกรนักวิจัย ทํางานเป นนักวิจัยและพัฒ นายา
ในศู น ย วิ จั ย บริ ษั ท ยา หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจน
หนวยงานสาธารณสุข
5. เภ สั ช กรป ระจํ า บริ ษั ทย า ห รื อ ใน หน วยงาน
สาธารณสุ ข ปฏิ บั ติ ง านในฝ า ยขึ้ น ทะเบี ย นยา/บริ ก าร
สารสนเทศทางยา และ เภสัชกรฝายการตลาด
6. เภสัชกรในอุตสาหกรรมยา ที่ ปฏิบั ติงานดานการ
ผลิตและควบคุมคุณภาพยา
7. ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและตางประเทศ
หรือวุฒิ บัตรสาขาเภสัชศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
รวมถึ งปฏิ บั ติ ง านด า นการศึ ก ษา วิ จั ย และนวั ต กรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง
1. นักวิจัยและพัฒ นาในสถานประกอบการการผลิต
และจัดจําหนายเครื่องสําอาง
2. นักวิชาการในสถาบันสุขภาพและความงาม
3. ผูป ระกอบการธุ รกิ จผลิต เครื่อ งสํ าอาง จํ าหนา ย
และนําเขาวัตถุดิบทางเครื่องสําอาง
4. นั ก วิ จั ย หรื อ นั ก วิ ช าการทํ า งานเกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยของเครื่องสําอางในหนวยงานของสถาบันตาง ๆ
5. นักการตลาดในธุรกิจเครื่องสําอาง
6. ศึ ก ษาต อ ระดั บ ปริ ญ ญ าโท และปริ ญ ญ าเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง และสาขาที่เกี่ยวของ
สถานที่ตั้ง
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 0 5446 6666 ตอ 3182
E-mail : Up.pharmacy@up.ac.th
Website : www.pharmacy.up.ac.th
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชือ่ ยอ

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใชภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

146200

241111
242101
242111

:
:
:
:

เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)
ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Pharm.D. (Pharm. Care)

3(2-2-5)

002202

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
คณิตศาสตร 1
3(2-2-5)
Mathematics I
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
เคมีเชิงฟสิกสและการประยุกต 4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications

004201

244104
247112
361203
363218

จํานวนไมนอยกวา 222
หนวยกิต
จํานวนไมนอยกวา
30
หนวยกิต
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality
จํานวน
186
จํานวน
40
ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ
Life Science Physics
สถิตพิ ื้นฐานทางการแพทย
Basic Medical Statistics
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
Basic Anatomy

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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242141
243211

341121
341141
341201
341211
341221
341222
341241
341301
341302
341311
341312
341321
341322
341331
341332

เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology

4(3-3-8)

365211

3(3-0-6)

367204

วิชาพื้นฐานดานเภสัชศาสตร
บทนําสูเภสัชกรรม
1(1-0-2)
Introduction to Pharmaceutics
บทนําสูวิชาชีพเภสัชกรรม
1(1-0-2)
Introduction to Pharmacy Profession
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 1 3(2-3-6)
Pharmaceutical Quality Control I
บทนําสูเภสัชเวท
2(1-3-4)
Introduction to Pharmacognosy
เภสัชกรรม 1
3(2-3-6)
Pharmaceutics I
เภสัชกรรม 2
4(3-3-8)
Pharmaceutics II
เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม 1(1-0-2)
Social and Behavioral Aspects in Pharmacy
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 3(2-3-6)
Pharmaceutical Quality Control II
เภสัชเคมี 1
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry I
เภสัชเวท 1
3(2-3-6)
Pharmacognosy I
เภสัชเวท 2
2(1-3-4)
Pharmacognosy II
เภสัชกรรม 3
3(2-3-6)
Pharmaceutics III
เภสัชกรรม 4
3(2-3-6)
Pharmaceutics IV
หลักเภสัชวิทยา
2(1-3-4)
Principle of Pharmacology
เภสัชวิทยา 1
2(2-0-4)
Pharmacology I

341355

341401
341431
341432

341433
341441
341442
341444
341445

341446

341451
341452
341453

ชีวเคมีการแพทยเบื้องตน
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Principle of Physiology
จํานวน
90
หนวยกิต
เภสัชสนเทศศาสตรเพื่อ
2(1-2-3)
การบริบาลทางเภสัชกรรม
Pharmacoinformatics for Pharmaceutical Cares
เภสัชเคมี 2
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry II
เภสัชวิทยา 2
2(2-0-4)
Pharmacology II
ชีวเภสัชกรรมและ
2(2-0-4)
เภสัชจลนศาสตร
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
เภสัชวิทยา 3
2(2-0-4)
Pharmacology III
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1-3-4)
Professional Communication
เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
Basic Pharmacoepidemiology
เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
1(1-0-2)
Basic Pharmacoeconomics
ระบบการจัดการดานยาเพื่อ
2(1-2-3)
การรับรองคุณภาพรานยาและโรงพยาบาล
Medication Management System for Drug
Store and Hospital Accreditation
กฎหมายและจริยธรรมทาง
3(2-2-5)
เภสัชกรรม
Laws and Ethics in Pharmacy
เภสัชบําบัด 3
2(1-3-4)
Pharmacotherapeutics III
เภสัชบําบัด 4
2(2-3-6)
Pharmacotherapeutics IV
เภสัชบําบัด 5
2(1-3-4)
Pharmacotherapeutics V

คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2563 | 263

341341
341342
341351
341352
341353
341354

341443

341447

341455
341551
341552
341553

การจัดการเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Pharmacy Management
เภสัชกรรมปฐมภูมิ
2(2-0-4)
Primary Care Pharmacy
หลักเภสัชบําบัด
2(1-3-4)
Principles of Pharmacotherapeutics
เภสัชสนเทศศาสตรเบื้องตน
1(1-0-2)
Basic Pharmacoinformatics
เภสัชบําบัด 1
3(2-3-6)
Pharmacotherapeutics I
เภสัชบําบัด 2
2(1-3-4)
Pharmacotherapeutics II
กลุมวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม 2(0-6-3)
ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
Skills of Pharmaceutical Cares in Primary
Care Pharmacy
ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับ
3(2-2-5)
เภสัชศาสตร
Research Methodology for Pharmacy
พิษวิทยาคลินิก
2(2-0-4)
Clinical Toxicology
เภสัชบําบัดในผูปวยกลุมพิเศษ
3(2-3-6)
Pharmacotherapeutics in Special patients
การทบทวนขอมูลยาใหม
2(0-6-3)
Current Drug Review
ทักษะการบริบาลทาง
3(0-8-4)
เภสัชกรรมในชุมชน
Skills of Pharmaceutical Cares in Community
Pharmacy

341454
341572

341573
341574

341554

341571
341671

341672

341673
341674

เภสัชบําบัด 6
3(2-3-6)
Pharmacotherapeutics VI
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 1 4 หนวยกิต
Pharmacy Training 1 (จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร 3(0-9-5)
Research Project in Pharmaceutical Sciences
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2 4 หนวยกิต
Pharmacy Training 2
(จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)

จํานวน
56 หนวยกิต
จํานวน
41 หนวยกิต
ทักษะการบริบาลทาง
3(0-9-5)
เภสัชกรรมในโรงพยาบาล
Skills of Pharmaceutical Cares in Hospital
เภสัชศาสตรบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrative Pharmacy
ปฏิบัติงานการจัดการระบบยา 5 หนวยกิต
Clerkship: Medication Management System

ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
อายุรศาสตร

5 หนวยกิต

Clerkship: Medicine
ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน
5 หนวยกิต
Clerkship: Community Pharmacy
ปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูปวยนอก 5 หนวยกิต
Clerkship: Ambulatory Care

264 | คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2563

341675

341676

341677

341678

341679
341681
341682

341683

341684

วิชาเอกเลือก
ปฏิบัติงานใหบริการสารสนเทศ 5 หนวยกิต
ทางยา
Clerkship: Drug Information Service
ปฏิบัติงานบริบาลทาง
5 หนวยกิต
เภสัชกรรมสําหรับผูปวยเฉพาะกลุม
Clerkship: Pharmaceutical Care in Special
Group Patients
ปฏิบัติงานบริบาลทาง
5 หนวยกิต
เภสัชกรรมขั้นสูง
Clerkship: Advanced Pharmaceutical Care
ปฏิบัติงานดานขอมูลยา
5 หนวยกิต
ในบริษัทยา
Clerkship: Drug Information in Pharmaceutical
Company
ปฏิบัติงานเภสัชจลนศาสตรคลินิก 5 หนวยกิต
Clerkship: Clinical Pharmacokinetics
ปฏิบัติงานเภสัชพันธุศาสตร
5 หนวยกิต
Clerkship: Pharmacogenomics
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 5 หนวยกิต
สําหรับผูปวยโรคไต
Clerkship: Pharmaceutical Care in Patients
with Kidney Diseases
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 5 หนวยกิต
สําหรับผูปวยวิกฤต
Clerkship: Pharmaceutical Care in Critical Ill
Patients
ปฏิบัติงานบริบาลทาง
5 หนวยกิต
เภสัชกรรมสําหรับผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด
Clerkship: Pharmaceutical Care in Patients
with Cardiovascular Diseases

341685

341686

341687

341688

341689
341691

341692

341693

จํานวน
15 หนวยกิต
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 5 หนวยกิต
ทางโรคติดเชื้อ
Clerkship: Pharmaceutical Care in Infectious
Diseases
ปฏิบัติงานบริบาลทาง
5 หนวยกิต
เภสัชกรรมดานการติดตามอาการไมพึงประสงค
จากการใชยา
Clerkship: Pharmaceutical Care in Adverse
Drug Reaction Monitoring
ปฏิบัติงานบริบาลทาง
5 หนวยกิต
เภสัชกรรมสําหรับผูปวยมะเร็ง
Clerkship: Pharmaceutical Care in Oncologic
Patients
ปฏิบัติงานวิจัยดานเภสัชกรรม 5 หนวยกิต
ปฏิบัติ
Clerkship: Research in Pharmacy Practice
ปฏิบัติงานเภสัชกรรมครอบครัว 5 หนวยกิต
Clerkship: Family Pharmacy
ปฏิบัติงานการแพทยทางเลือก 5 หนวยกิต
Clerkship: Complementary and Alternative
Medicine
ปฏิบัติงานวิจัยทางผลิตภัณฑ 5 หนวยกิต
ธรรมชาติและเคมียา
Clerkship: Natural Products and Medicinal
Chemistry Research
ปฏิบัติงานยาเตรียมเฉพาะราย 5 หนวยกิต
Clerkship: Extemporaneous Preparation

วิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001101
001102
003202
241111
242101
243211
244104
รวม

ภาคการศึกษาตน
การใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม
คณิตศาสตร 1
หลักเคมี
เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ
22

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

001103
002201
002202
004101
242111
242141
341141
341121

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
พลเมืองใจอาสา
สังคมพหุวัฒนธรรม
ศิลปะในการดําเนินชีวิต
เคมีเชิงฟสิกสและการประยุกต
เคมีอินทรีย
บทนําสูวิชาชีพเภสัชกรรม
บทนําทางเภสัชกรรม

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

รวม

22

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
001204
003201
341221
361203
363218
365211
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษกาวหนา
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
เภสัชกรรม 1
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
ชีวเคมีการแพทยเบื้องตน
19

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
หนวยกิต

004201
247112
341201
341211
341222
341241
367204
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5)
ในสังคม
สถิติพื้นฐานทางการแพทย
2(2-0-4)
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 1 3(2-3-6)
บทนําสูเภสัชเวท
2(1-3-4)
เภสัชกรรม 2
4(3-3-8)
เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม 1(1-0-2)
หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
19
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
341301
341311
341321
341331
341341
341351
341352
รวม

ภาคการศึกษาตน
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2
เภสัชเวท 1
เภสัชกรรม 3
หลักเภสัชวิทยา
การจัดการเภสัชกรรม
หลักเภสัชบําบัด
เภสัชสนเทศศาสตรเบื้องตน
16

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

341302
341312
341322
341332
341342
341353
341354
341355
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เภสัชเคมี 1
เภสัชเวท 2
เภสัชกรรม 4
เภสัชวิทยา 1
เภสัชกรรมปฐมภูมิ
เภสัชบําบัด 1
เภสัชบําบัด 2
เภสัชสนเทศศาสตรเพื่อ
การบริบาลทางเภสัชกรรม
19

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

ชั้นปที่ 4
146200
341401
341431
341432
341441
341442
341443
341451
341452
รวม

3

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
เภสัชเคมี 2
เภสัชวิทยา 2
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน
ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
เภสัชบําบัด 3
เภสัชบําบัด 4
21

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

341433
341444
341445
341446
341447
341453
341454
341455
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เภสัชวิทยา 3
2(2-0-4)
เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
1(1-0-2)
ระบบการจัดการดานยา
2(1-2-3)
เพื่อการรับรองคุณภาพรานยาและโรงพยาบาล
กฎหมายและจริยธรรม
3(2-2-5)
ทางเภสัชกรรม
ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับ
3(2-2-5)
เภสัชศาสตร
เภสัชบําบัด 5
2(1-3-4)
เภสัชบําบัด 6
3(2-3-6)
พิษวิทยาคลินิก
2(2-0-4)
18
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 5
341551
341552
341553
341571
341572
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
เภสัชบําบัดในผูปวยกลุมพิเศษ
3(2-3-6)
การทบทวนขอมูลยาใหม
2(0-6-3)
ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม 3(0-8-4)
ชุมชน
เภสัชศาสตรบูรณาการ
3(2-2-5)
การฝกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 1 4 หนวยกิต
(จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)
เลือกเสรี
3(x-x-x)
18
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
341554
341573

ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในโรงพยาบาล
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร

3(0-9-5)
3(0-9-5)

341574

การฝกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2
4 หนวยกิต
(จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานไมนอยกวา 200 ชั่วโมง)

XXXXX
รวม

เลือกเสรี
13

3(x-x-x)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 6
341671
341672
341673
341674
3416xx
3416xx
3416xx
รวม

ปฏิบัตงิ านการจัดการระบบยา
ปฏิบัตงิ านเภสัชกรรมอายุรศาสตร
ปฏิบัตงิ านเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิบัตงิ านเภสัชกรรมผูปวยนอก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
35
หมายเหตุ *จํานวนชั่วโมงการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 1,600 ชั่วโมง

5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
หนวยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชือ่ ยอ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง)
Bachelor of Science (Cosmetic Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง)
B.Sc. (Cosmetic Science)

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)

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 Local Wisdom
กลุมวิชาพลานามัย
เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities

001112

130
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
หมวดศึกษาทั่วไป วิชาเลือก
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 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

146131
241151
242101
242111
242141
244103

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
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
วิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
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
ฟสิกสเบื้องตน
4(3-3-8)
Introductory Physics

247111
361201
365215
363204
367203

วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน

342210 วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2(2-0-4)
เบื้องตน
Introduction to Cosmetic Science

342211

จํานวน
94
จํานวน
41
จํานวน
37
ชีวสถิติ
Biostatistics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีท่วั ไป
General Biochemistry
กายวิภาคศาสตรเบื้องตน
Introductory anatomy
สรีรวิทยาเบื้องตน
Introduction to Physiology

จํานวน
4
วัตถุดิบที่ใชในเครื่องสําอาง
Raw Materials in Cosmetics

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

หนวยกิต
2(2-0-4)
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342220

342221

342222
342320
342321
342322

342323
342324

วิชาเอก
วิชาบังคับ
กฎหมายและจริยธรรมทาง
2(2-0-4)
เครื่องสําอาง
Laws and Ethics in Cosmetics
การผลิตเครื่องสําอางที่เปนมิตร 2(2-0-4)
กับสิ่งแวดลอม
Good and Green Manufacturing in Cosmetics
ผลิตภัณฑดูแลผิวหนัง
3(2-3-6)
Skin Care Products
ผลิตภัณฑดูแลเสนผม
3(2-3-6)
Hair Care Products
สารธรรมชาติที่ใชในเครื่องสําอาง 4(3-3-8)
Natural Substances in Cosmetics
การตลาดและการเปน
3(2-2-5)
ผูประกอบการของธุรกิจเครื่องสําอาง
Marketing and Entrepreneurship of Cosmetic
Business
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางแตงสีผิว 3(2-3-6)
Color Cosmetic Products
ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology

342325

342326
342327
342328
342329
342430

342431

342432
342433
342434

หมายเหตุ*

342340
342341

จํานวนไมนอยกวา
53 หนวยกิต
จํานวน
47 หนวยกิต
การประเมินคุณภาพและ
3(2-3-6)
ความปลอดภัยของเครื่องสําอาง
Quality and Safety Assessment of Cosmetics
สุคนธบําบัด
3(2-3-6)
Aromatherapy
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องสําอาง 3(2-2-5)
Technology in Cosmetic Formulation
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
โครงงาน 1
1(0-3-2)
Senior Project I
การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่อง
3(2-3-6)
สําอาง
Cosmetic Products Development
ฉลากและบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ 3(2-2-5)
เครื่องสําอาง
Labeling and Packaging of Cosmetics
โครงงาน 2
1(0-3-2)
Senior Project II
การฝกงาน*
6 หนวยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หนวยกิต
Co-operative Education

ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
วิชาเอกเลือก
สปาเพื่อสุขภาพ
Spa for Health
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
เครื่องสําอาง
Biotechnology for Cosmetics

3(2-2-5)

342342

3(2-2-5)

342343

จํานวนไมนอยกวา
อาหารเสริม
Dietary Supplements
สุขภาพและความงาม
Health and Beauty

6

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-6)

วิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001111
005172
241151
242101
244103
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการดําเนินชีวิต
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟสิกสเบื้องตน
17

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

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ทักษะภาษาไทย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิน่ *
003136 พะเยาศึกษา*
004xxx กลุมวิชาพลานามัย
005173 ทักษะชีวิต
242141
เคมีอินทรีย
365215 ชีวเคมีท่วั ไป
รวม
20
หมายเหตุ* ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

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

ชั้นปที่ 2
00xxxx
00xxxx
361201
242111
342210
342211
รวม
หมายเหตุ*

ภาคการศึกษาตน
ศึกษาทั่วไปเลือก*
ศึกษาทั่วไปเลือก
จุลชีววิทยาทั่วไป
เคมีเชิงฟสิกสและการประยุกต
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
เบื้องตน
วัตถุดิบที่ใชในเครื่องสําอาง
18

3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
หนวยกิต

00xxxx
005171
367203
363204
247111
342220
342221

ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชา 001113 ภาษาอังกฤษ 342222
เชิงวิชาการ English for Academic Purposes
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ศึกษาทั่วไปเลือก
ชีวิตและสุขภาพ
สรีรวิทยาเบื้องตน
กายวิภาคศาสตรเบื้องตน
ชีวสถิติ
กฎหมายและจริยธรรม
ทางเครื่องสําอาง
การผลิตเครื่องสําอางที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
ผลิตภัณฑดูแลผิวหนัง
20

3(x-x-x)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
342320
342321
342322
342323
342324
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ผลิตภัณฑดูแลเสนผม
3(2-3-6)
สารธรรมชาติที่ใชใน
4(3-3-8)
เครื่องสําอาง
การตลาดและการเปน
3(2-2-5)
ผูประกอบการของธุรกิจเครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางแตงสีผิว 3(2-3-6)
ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก
3(2-2-5)
19
หนวยกิต

342325
342326
342327
342328
342329
342xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การประเมินคุณภาพและ
ความปลอดภัยเครื่องสําอาง
สุคนธบําบัด
เทคโนโลยีการผลิต
เครื่องสําอาง
สัมมนา
โครงงาน 1
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
17

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

ชั้นปที่ 4
146131
342430
342431
342432
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง
ฉลากและบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง
โครงงาน 2
วิชาเลือกเสรี
13

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

ภาคการศึกษาปลาย
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ 1 รายวิชา
342433 การฝกงาน
6 หนวยกิต
342434 สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
รวม
6
หนวยกิต

274 | คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปการศึกษา 2563

คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
School of Political and Social Science
ประวัติความเปนมาโดยยอ
คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร ถือเปนคณะนองใหมใน
ปริ ม ณ ฑ ล แห งก ารแส วงห าความ รู แ ล ะบ น หน ท าง
แห ง ปณิ ธาน “ป ญ ญ าเพื่ อความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน”
ของมหาวิทยาลัยพะเยา อันมีที่มาดังนี้
ในป พ.ศ. 2539 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรได เ ริ่ ม เป ด
ดําเนินการการเรียนการสอนครั้งแรกที่โรงเรียนพะเยาพิทยา
คม จังหวัดพะเยา โดยเริ่ม สอนดา นวิท ยาศาสตรและด าน
สั งคมศาสตร ต อมา ในป พ.ศ. 2542 มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร
วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยาได ย า ยที่ ทํ า การมา ณ ที่ ตั้ ง
ป จจุ บั น และในป พ.ศ.2545 สาขาวิ ชาพั ฒนาสั งคม ก็ ได ถื อ
กําเนิดขึ้นภายใตสังกัด สํานักวิชาศิลปศาสตร และใหหลัง
เพียง 1 ป สาขาวิชารัฐศาสตร ก็ไดแยกตัวออกมาพรอมๆกับ
คณาจารยที่มีวุฒิการศึกษาตรงกัน
นอกจากนั้ น ในป พ.ศ. 2546 ยั งได มี การเป ดหลั กสู ตร
พั ฒ นาสั งคม โครงการพิ เศษขึ้ น อย างไรก็ ตาม หลั กสู ตรนี้
ก็ ถู ก ป ด ลงเมื่ อ สิ้ น ป ก ารศึ ก ษา 2556 แต ด า นสาขาวิ ช า
รั ฐ ศาสตร ยั ง มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร
รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (นโยบายสาธารณะ)
ทั้งแผน ก และแผน ข โดยไดดํ า เนิ นการมาอย า งต อ เนื่ อ ง
นั บ ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2551 และเมื่ อ ขึ้ น ป 2555 ได มี ก ารเป ด
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ขึ้นอีกดวย
อนึ่ง จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติใหเปลี่ยน
ชื่อจาก “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” มา
เปน “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2550 นั้น ตอมาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชก็ไดมีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหตราพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ขึ้น จน
ตอมาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
ก็ไดรับการจัดตั้งเปน “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามราชกิจจา
นุ เ บกษา โดยเป น มหาวิ ทยาลั ยในกํ ากั บของรั ฐที่ มิ ใช ส วน
ราชการเต็มรูปแบบ และสํานักวิชาศิลปศาสตร ก็ไดเปลี่ยนชื่อ
มาเปน คณะศิลปศาสตรจนกระทั่งปจจุบัน
นับจากวันที่ม หาวิทยาลัยนเรศวรไดทดลองเพาะกลา
ความรู จ นถึ งวั น นี้ ก วา 18 ป และนั บ ตั้ งแต วั น ที่ ส าขาวิช า
รัฐศาสตรและสาขาวิชาพัฒนาสังคม ไดหัดบินภายใตออม
อกของคณะศิ ล ปศาสตร จ นถึ ง วัน นี้ ก วา 10 ป ระยะเวลา
ดั งกล า วนานพอที่ จ ะเป น ที่ แ น ใจได แ ล ว ว า สาขาวิ ช าทาง
สั ง คมศาสตร แข็ ง แรงพอและพร อ มแล ว ที่ จ ะโบยบิ น ไป
แสวงหาความรูและหวา นโปรยเมล็ดพั นธุแ หงปญ ญาเพื่ อ

ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนตามแนวทางศาสตร ข องตนเอง
มหาวิท ยาลัย พะเยาจึ งได มี ประกาศตามมติที่ ป ระชุม สภา
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 เพื่อจัดตั้งคณะใหม ในนาม
คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ
2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมสาธารณะ
ข า ราชการและพนั ก งานอื่ น ของรั ฐ เช น เจ า หน า ที่
บริ ห ารงานทั่ ว ไป เจ า หน า ที่ วิ เ คราะห น โยบายและแผน
พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ลู ก จ า งประจํ า ในหน วยงานภาครั ฐ
เจ า หน า ที่ ง านธุ ร การ งานบุ ค ลากร เจ า หน า ที่ วิ เ คราะห
อัตรากําลัง หัวหนา/ผูชวยผูจัดการโครงการของเอกชน เชน
บริษัทห า งรา น โรงแรม สายการบิน ธนาคาร พนักงานใน
องคกรพั ฒ นาเอกชนหรือองค การไม แสวงหากํา ไรในด า น
สังคมศาสตร นักวิชาการหรือนักวิจัยทางสังคมศาสตรของ
สถาบั นต า ง ๆ ผูป ระกอบการทางสังคม เจา ของวิส าหกิ จ
เพื่ อสังคม (social enterprise) หรือทํา งานในเชิงการบริการ
สาธารณะ (Public Service) ของตัวเอง
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ข า ราชการ พนั ก งานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
นักวิจัยทางสังคมศาสตร เจา หนา ที่วิเคราะห นโยบายและ
แผน งานบุคลากร เจา หนาที่วิเคราะหอัตรากํา ลัง นักวิจัย
ทางสังคมศาสตร เปนตน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
เจ า หน า ที่ ข า ราชการ เจ า หน า ที่ เ อกชน นั ก พั ฒ นา
สั ง คม นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน ผู วิ จั ย บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
อาจารย เปนตน
สถานที่ตั้ง
คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอรโทรศัพท 0 5446 6666 ตอ 1314, 1318, 1322
โทรสาร 0 5446 6708
E-mail : spss@up.ac.th
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใชภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

100001
100216
126100
191100

:
:
:
:

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ)
Bachelor of Public Administration (Public Innovation Management)
รป.บ. (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ)
B.P.A. (Public Innovation Management)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จํานวนไมนอยกวา
120
หนวยกิต
จํานวนไมนอ ยกวา
30
หนวยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดลอม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาพื้นฐาน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
Introduction to Law
กฎหมายปกครอง
3(2-2-5)
Administrative Law
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Economics
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
ขั้นพื้นฐาน
Fundamental Human and Social Sciences

192101
192102

192103
193101

จํานวน
84
หนวยกิต
จํานวน
30
หนวยกิต
รัฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ความสัมพันธระหวางประเทศ
3(3-0-6)
เบื้องตน
Introduction to International Relations
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
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146132 การฟงและการพูดใน
3(2-2-5)
ชีวิตประจําวัน
Listening and Speaking in Daily Life

193203

193204

193231

193251

193305

193306

กลุมวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
สถิตวิ ิเคราะหเพื่อการบริหาร
3(2-2-5)
งานภาครัฐ
Statistical Analysis for Public Administration
สังคมดิจิทัลสําหรับนักบริหาร
3(2-2-5)
กิจการสาธารณะ
Digital Society for Public Administrators
การจัดการองคการและนวัตกรรม 3(3-0-6)
สาธารณะ
Public Organization and Innovation Management
นโยบายสาธารณะและนวัตกรรม 3(3-0-6)
เชิงนโยบาย
Public Policy and Policy Innovation
เทคโนโลยีกับการบริหารงาน
3(3-0-6)
คลังสาธารณะ
Technology and Public Finance Administration
การจัดการปกครองทองถิ่น
3(2-2-5)
Local Governance

193202 การบริหารงานภาครัฐไทย

3(2-2-5)

ในศตวรรษที่ 21
Thai Public Administration in 21st Century

193307

193308

193311

193341

193412

จํานวน
48
หนวยกิต
จํานวน
33
หนวยกิต
จริยธรรมการบริหาร
3(3-0-6)
กิจการสาธารณะในยุคดิจิทัล
Ethics for Public Affairs in Digital Era
การบริหารงานภาครัฐ
3(2-2-5)
ขามพรมแดน
Public Administration Beyond Frontiers
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการสรรค
3(2-2-5)
สรางนวัตกรรมสาธารณะ
Research Methodology for Public Innovation
นวัตกรรมการบริหาร
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
Innovations for Human Resource Management
in Public Sector
สัมมนาทางการบริหารกิจการ
3(2-2-5)
สาธารณะ
Seminar in Public Affairs Administration

วิชาเอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา
15
หนวยกิต
นิสิตตองเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกจากกลุมใดก็ไดใหครบ 15 หนวยกิต ดังนี้
1. กลุมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
193342 นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากร
3(2-2-5) 193445 ไตรภาคีสัมพันธสําหรับ
3(2-2-5)
มนุษยภาครัฐ
นักบริหารภาครัฐ
Innovative Human Resource Development in
Tripartite Relations for Public Administrators
Public Sector
193446 การสรางความผูกพัน
3(2-2-5)
193343 ระบบสารสนเทศสําหรับ
3(2-2-5)
ในองคการสาธารณะ
การบริหารทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ
Organizational Commitment Formation in
Human Resource Information System in
Public Organization
Public Sector
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193444 การบริหารจัดการมนุษยปญญา
3(2-2-5)
เลิศในภาครัฐ
Talent Management in Public Sector
2. กลุมวิชานโยบายสาธารณะ
193352 การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
เชิงนวัตกรรม
Innovative Project Management
193353 การคิดเชิงออกแบบและ
3(2-2-5)
การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธภาครัฐ
Design Thinking and Strategic Innovation
Management in Public Sector
193354 การตอตานการทุจริต
3(3-0-6)
Anti-Corruption
3. กลุมวิชาองคการและการจัดการ
193332 การจัดการปกครองอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5)
E-Governance
193433 การพัฒนาองคการสมรรถนะสูง 3(2-2-5)
High Performance Organization Development
193434 การบริหารภาครัฐแบบเครือขาย 3(2-2-5)
Network Governance
วิชาสหกิจศึกษา ฝกงาน ศึกษาอิสระ
ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้เพียง 1 รายวิชา
193421 การศึกษาอิสระ
6 หนวยกิต
Independent Study
193422 การฝกงาน
6 หนวยกิต
Professional Training

193455 นโยบายสังคมและนวัตกรรม
3(2-2-5)
ทางสังคม
Social Policy and Social Innovation
193456 การวิเคราะหขอ มูลขนาดใหญ
3(2-2-5)
และนโยบายสาธารณะ
Big Data and Public Policy Analysis

193435 การตลาดภาครัฐ
Public Marketing
193436 นวัตกรรมการจัดการเมือง
Innovative Urban Management

จํานวน
193423 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6

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

หนวยกิต
6 หนวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเวนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001102
004101
100001
126100
191100
192101
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
ศิลปะในการดําเนินชีวิต
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขั้นพื้นฐาน
รัฐศาสตรเบื้องตน
18

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

001101
001103
003202
100216
192103
193101
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
กฎหมายปกครอง
จิตวิทยาสังคม
รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
18

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษกาวหนา
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ความสัมพันธระหวางประเทศ
เบื้องตน
193231 การจัดการองคการและ
นวัตกรรมสาธารณะ
193202 การบริหารงานภาครัฐไทย
ในศตวรรษที่ 21
รวม
18

001204
002202
003201
192102

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

ภาคการศึกษาปลาย
002201 พลเมืองใจอาสา
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
146132 การฟงและการพูด
ในชีวิตประจําวัน
193203 สถิตวิ ิเคราะหเพื่อ
การบริหารงานภาครัฐ
193204 สังคมดิจิทัลสําหรับนักบริหาร
กิจการสาธารณะ
193251 นโยบายสาธารณะและ
นวัตกรรมเชิงนโยบาย
รวม
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
ภาคการศึกษาตน
193305 เทคโนโลยีกับการบริหารงาน
คลังสาธารณะ
193306 การจัดการปกครองทองถิ่น
193311 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการสรรค
สรางนวัตกรรมสาธารณะ
193341 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ
193xxx วิชาเอกเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
18

3(3-0-6)

193307

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

193308

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

193xxx
193xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
จริยธรรมการบริหารกิจการ
สาธารณะในยุคดิจิทัล
การบริหารงานภาครัฐ
ขามพรมแดน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

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

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
193412 สัมมนาทางการบริหารกิจการ
สาธารณะ
193xxx วิชาเอกเลือก
193xxx วิชาเอกเลือก
รวม
9

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
193421 การศึกษาอิสระ
193422 การฝกงาน
193423 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

รัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science
ร.บ.
B.Pol.Sc.

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใชภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

100001

126100
146200

192103

หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุม วิชาแกน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฎหมาย
Introduction to Law
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
Introduction to Economics
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
English for Specific Purposes
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology

จํานวนไมนอยกวา
จํานวนไมนอ ยกวา
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

130
30

หนวยกิต
หนวยกิต

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดลอม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(3-0-6)

192102

3(3-0-6)

192201

3(3-0-6)

192301

3(3-0-6)

192302

จํานวน
94 หนวยกิต
จํานวน
33 หนวยกิต
ความสัมพันธระหวาง
3(3-0-6)
ประเทศเบื้องตน
Introduction to International Relations
ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
Political Philosophy
การเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
เปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
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191100

192101

192111
192211
192212
192213
192214

192311

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
ขั้นพื้นฐาน
Fundamental Humanities and Social Sciences
รัฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
กลุม วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
การปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Government
ความสัมพันธไทยกับตางประเทศ
3(3-0-6)
Thai Foreign Relations
รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
State, Society and Public Policy
ความสัมพันธระหวางประเทศ
3(3-0-6)
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
International Relations of Southeast Asia
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
การเมือง และสังคมของภาคเหนือตอนบน
History, Economy, Politics and Society of
Upper Northern Thailand

193101

192312

192313

192314

192315

192411
193407

รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration

จํานวน
55 หนวยกิต
จํานวน
34 หนวยกิต
กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
3(3-0-6)
กฎหมายปกครอง
Constitutional and Administrative Laws
การเมืองระหวางประเทศรวม 3(3-0-6)
สมัย
Contemporary International Politics
รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
3(3-0-6)
การเมือง
Constitution and Political Institution
เศรษฐกิจการเมืองระหวาง
3(3-0-6)
ประเทศ
International Political Economy
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การบริหารงานภาครัฐไทย
3(2-2-5)
Thai Public Administration
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วิชาเอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา
21
หนวยกิต
นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตรตองเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกเพียง 1 กลุม จากจํานวนทั้งสิ้น 4 กลุม ไดแก
1. กลุมวิชาการเมืองการปกครอง 2. กลุมวิชาการปกครองและบริหารงานทองถิ่น 3. กลุมวิชาความสัมพันธระหวาง
ประเทศ และ 4. กลุมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดยนิสิตสามารถเลือกศึกษาเฉพาะกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งเปนจํานวน
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ตามรายละเอียดดังนี้

100002

100003

192321

192322
192323

192324
192325

192331

192332

กลุมวิชาการเมืองการปกครอง
กฎหมายอาญาสําหรับนัก
3(3-0-6)
รัฐศาสตร
Criminal Law for Political Scientist
กฎหมายแพงและพาณิชยสําหรับ 3(3-0-6)
นักรัฐศาสตร
Civil Law and Commercial Law for Political
Scientist
จริยธรรมและความเปนธรรม
3(3-0-6)
ทางสังคม
Ethics and Social Justice
ประวัติความคิดทางการเมือง
3(3-0-6)
History of Political Thoughts
ความรุนแรงและสันติวิธี
3(2-2-5)
Violence and Nonviolence
แนวคิดมารกซิสมและหลังมารกซิสม 3(3-0-6)
Marxism and Post-Marxism
พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน 3(3-0-6)
และการเลือกตั้ง
Political Party Interest Group and Election

กลุมวิชาการปกครองและบริหารงานทองถิ่น
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวม 3(3-0-6)
ในการเมืองทองถิ่น
Democracy and Public Participation in Local
Government
องคกรปกครองสวนทองถิน่
3(3-0-6)
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
Local Government and Related Law

192326

192327

192328
192421

192422

192423
192424

192425

การเมืองกับชีวิต
3(2-2-5)
Politics and Life
ขบวนการทางการเมืองและ
3(3-0-6)
สังคม
Political and Social Movements
เพศกับการเมือง
3(3-0-6)
Gender and Politics
หัวขอคัดสรรทาง
3(3-0-6)
การเมืองการปกครอง
Selected Topics in Politics and Government
การเมืองการปกครองของ
3(3-0-6)
ประเทศมหาอํานาจ
Politics and Government of Major Powers
ภูมิรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Geo-Politics
การพัฒนา สิ่งแวดลอม กับ
3(3-0-6)
การเมือง
Development, Environment and Politics
ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร 3(3-0-6)
กับการเมือง
Language, Literatures, Films and Politics

192335 การเมืองและการกระจาย
3(3-0-6)
อํานาจทางการศึกษาในทองถิ่น
Politics and Educational Decentralization in
Local Administration
192431 การบริหารจัดการทองถิ่น
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส
E-Local Governance
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192333

192334

192341

192342
192343
192344

192345

192346

192347
192348

การเมืองและการปกครอง
ทองถิน่ เปรียบเทียบ
Comparative Local Government
ภาวะผูนําและชนชั้นนํา
ทางการเมือง
Leadership and Political Elite

3(3-0-6)

3(3-0-6)

กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
ประวัติศาสตรความสัมพันธ
3(3-0-6)
ระหวางประเทศ
History of International Relations
กฎหมายระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Law
องคการระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Organizations
ทฤษฎีความสัมพันธระหวาง
3(3-0-6)
ประเทศ
Theories of International Relations
ยุทธศาสตรและความมั่นคงระหวาง 3(3-0-6)
ประเทศ
Strategic Studies and International Security
สิทธิมนุษยชนในระบบความ
3(2-2-5)
สัมพันธระหวางประเทศ
Human Rights in the International System
การกอการรายในการเมืองโลก
3(3-0-6)
Terrorism in International Politics
การวิเคราะหนโยบาย
3(3-0-6)
ตางประเทศและกระบวนการกําหนดนโยบาย
ตางประเทศ
Analysis of Foreign Policy and Process of
Foreign Policy Making

192432

นวัตกรรมเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
ทองถิน่
Innovations for Local Management
192433 หัวขอคัดสรรทางการปกครอง
3(3-0-6)
ทองถิน่
Selected Topics in Local Government

192349
192441

192442
192443

192444
192445

192446

นโยบายตางประเทศของไทย
3(3-0-6)
Thai Foreign Policy
นโยบายตางประเทศของ
3(2-2-5)
ประเทศมหาอํานาจ
Foreign Policy of Major Powers
การเมืองโลกผานสื่อ
3(2-2-5)
Global Politics through Media
ความสัมพันธระหวางกลุม
3(3-0-6)
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
Affairs of Greater Mekong Sub region
Countries
พรมแดนศึกษา
3(3-0-6)
Boundary Studies
การทูตและการเจรจา
3(3-0-6)
ระหวางประเทศ
Diplomacy and International Negotiation
ความสัมพันธระหวาง
3(3-0-6)
ประเทศของภูมิภาคที่เลือกศึกษา
International Relations of a Selected Region
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193231
193241

193251
193302
193303

กลุมวิชารัฐประศาสนศาสตร
การจัดการองคการสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Organization Management
การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
ภาครัฐ
Human Resource Management in Public
Sector
นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Policy
การบริหารงานคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Finance Administration
การบริหารทองถิ่น
3(2-2-5)
Local Governance

193352
193354
193442

193444

การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Management
การตอตานทุจริต
3(3-0-6)
Anti-Corruption
ไตรภาคีสัมพันธสําหรับนัก
3(2-2-5)
บริหารภาครัฐ
Tripartite Relations for Public Administrators
การแกปญหาความขัดแยง
3(2-2-5)
Conflict Resolution

วิชาสหกิจศึกษา การฝกงาน การศึกษาอิสระ
6 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้เพียง 1 รายวิชา
192451 การศึกษาอิสระ
6 หนวยกิต 192453 สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Independent Study
หรือ
Co-operative Education
192452 การฝกงาน
6 หนวยกิต
Professional Training
หรือ
หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเวนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
001102
004101
100001
126100
191100
192101
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
ศิลปะในการดําเนินชีวิต
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขั้นพื้นฐาน
รัฐศาสตรเบื้องตน
18

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

001101
001103
003202
192103
192102
192111
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
จิตวิทยาสังคม
ความสัมพันธระหวางประเทศ
เบื้องตน
การเมืองการปกครองไทย
18

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

ชั้นปที่ 2
001204
002202
00320
1
192201
192212
193101
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษกาวหนา
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
ปรัชญาการเมือง
ความสัมพันธไทยกับ
ตางประเทศ
รัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
18

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

002201
004201

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

146200

3(3-0-6)
หนวยกิต

192211
192213
192214
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม

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

ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(3-0-6)
วัตถุประสงคเฉพาะ
การปกครองทองถิน่
3(3-0-6)
รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
ความสัมพันธระหวาง
3(3-0-6)
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
18

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
การเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
เปรียบเทียบ
192302 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
192311 ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
การเมือง และสังคมของภาคเหนือตอนบน
192312 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
3(3-0-6)
กฎหมายปกครอง
192313 การเมืองระหวางประเทศ
3(3-0-6)
รวมสมัย
192xxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
รวม
18
หนวยกิต
192301

192314
192315
192xxx
192xxx
192xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมือง
เศรษฐกิจการเมืองระหวาง
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)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
147410
192xxx
192xxx
192xxx
193407
xxxxxx
รวม

สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
การบริหารงานภาครัฐไทย
วิชาเลือกเสรี
16

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

ภาคการศึกษาปลาย
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
192451 การศึกษาอิสระ
192452 การฝกงาน
192453 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใชภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

191103
191200

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
Bachelor of Arts (Social Development)
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
B.A. (Social Development)

3(2-2-5)

002202

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาแกน
การประกอบการทางสังคม
3(2-2-5)
Social Entrepreneurship
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
3(3-0-6)
สังคม
Social Development Concept and Theory

004201

191300
191301

จํานวนไมนอยกวา
124
หนวยกิต
จํานวนไมนอยกวา
30
หนวยกิต
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดลอม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality
จํานวนไมนอยกวา
88 หนวยกิต
จํานวน
12 หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
3(2-2-5)
Research Methodology and Statistics
การดําเนินงานพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Social Development Operation
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กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
100001 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกฎหมาย
Introduction to Law
126100 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
Introduction to Economics
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
English for Specific Purposes

191100

191101
191102

191202

191203
191204

3(3-0-6)

191201

3(3-0-6)
192101
3(3-0-6)

กลุมวิชาเอกบังคับ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
ขั้นพื้นฐาน
Fundamental Humanities and Social Sciences
ปรัชญาสังคม
3(3-0-6)
Social Philosophy
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคม
3(2-2-5)
วิทยาและมานุษยวิทยา 1
Sociological and Anthropological Theory and
Methodology I
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคม
3(2-2-5)
วิทยาและมานุษยวิทยา 2
Sociological and Anthropological Theory and
Methodology II
โลกาภิวัตนกับทองถิ่นนิยม
3(3-0-6)
Globalization and Localism
ปญหาสังคมกับการพัฒนาใน
3(2-2-5)
ประชาคมอาเซียน
Social Problems and Development in ASEAN

191205

191302

191303

191304

191400

จํานวน
15
หนวยกิต
จิตวิทยาสังคมแนวสังคม
3(3-0-6)
วิทยา
Sociological Social Psychology
รัฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Political Science

จํานวน
31
หนวยกิต
ระบบบริหารราชการไทยกับ
3(2-2-5)
การพัฒนาสังคม
Thai Public Administration System and Social
Development
สังคมสงเคราะหและ
3(2-2-5)
สวัสดิการสังคมเบื้องตน
Fundamental Social Work and Social Welfare
การบริหารนโยบาย
3(2-2-5)
สาธารณะกับการพัฒนาสังคม
Public Policy Administration and Social
Development
การวางแผน และการ
3(2-2-5)
ประเมินโครงการ
Development Plan and Development
Project Evaluation
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
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วิชาเอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา
24
หนวยกิต
นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมตองเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกเพียง 1 กลุม จากกลุมวิชาดังตอไปนี้ ไดแก กลุมวิชา
การวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม กลุมวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการพัฒนาสังคม กลุมวิชาการ
จัดการสังคมและการบริหารงานทองถิ่น และกลุมวิชาสังคมศึกษานิสิตสามารถเลือกเปนจํานวนไมนอยกวา 24 หนวยกิต
ตามรายละเอียด ดังนี้
(1) กลุมวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม
191311 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
191417 นโยบายเศรษฐกิจและสังคม
3(2-2-5)
การเมืองของการพัฒนา
กับการพัฒนาสังคม
History of Economic-Politics in Development
Economic and Social Policy and Social
191312 ระบบราชการกับการกําหนดนโยบาย 3(2-2-5)
Development
Bureaucratic Systems and Policy Making
191418 การวางแผนและการจัดการ
3(2-2-5)
191313 การวางแผนภาคและเมือง
3(2-2-5)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
City and Regional Planning
Natural Resources and Environmental
191314 การวางแผนกลยุทธ
3(2-2-5)
Planning and Management
Strategic Planning
191419 การวิจัยเชิงประเมินกับการ
3(2-2-5)
191315 เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
ประยุกตใชในการพัฒนาสังคม
Technology and Social Development
Evaluation Research and Application in
191416 ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Social Development
Geo-Informatics and Social Development

191321

191322
191323
191324

191325

(2) กลุมวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการพัฒนาสังคม
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
3(2-2-5) 191426 การบริหารและการพัฒนา
3(2-2-5)
มนุษย
ทรัพยากรมนุษย
Human Development Concept and Theory
Administration and Human Resource
จิตวิทยาการพัฒนามนุษย
3(2-2-5)
Development
Human Development Psychology
191427 ภาวะผูนําเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
ประชากรกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Leadership for Social Development
Population and Social Development
191428 การศึกษาและสงเสริม
3(2-2-5)
เทคนิคและกระบวนการพัฒนา
3(2-2-5)
ศักยภาพผูดอยโอกาส
มนุษย
Study and Promotion of the Potential of
Human Development Process and Technique
Disadvantaged People
องคการและการจัดการกับการ
3(2-2-5) 191429 การวิจัยกับการพัฒนาใน
3(2-2-5)
พัฒนาสังคม
องคการ
Organization and Management, and Social
Research and Organization Development
Development
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191331
191332
191333

191334

191335

191341
191342
191343
191344
191445

191451
191452

(3) กลุมวิชาการจัดการสังคมและการบริหารงานทองถิ่น
ระบบการบริหารงานทองถิ่น
3(2-2-5) 191435
Local Administration System
การศึกษาและวิเคราะหชุมชน
3(2-2-5)
Study and Analysis of Community
191436
ความเทาเทียมทางสังคม
3(2-2-5)
กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
191437
Social Equality and Social Movements
การพัฒนาในสังคม
3(2-2-5)
191438
พหุวัฒนธรรม
Development in Multicultural Society
การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-2-5) 191439
กับการพัฒนาสังคม
Qualitative Research and Social Development

การศึกษาการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
กับชนบท
Urban and Rural Development Study
ขามพรมแดนศึกษา
3(2-2-5)
Cross-Border Study
ปรัชญากับสังคมไทย
3(2-2-5)
Philosophy and Thai Society
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม
3(2-2-5)
กับการพัฒนาสังคม
Cultural Ecology and Social Development
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
3(2-2-5)
แบบมีสวนรวม
Participatory Action Research

(4) กลุมวิชาสังคมศึกษา
ประวัติศาสตรกับการประยุกตใช
History and Applications
ภูมิศาสตรกับการพัฒนา
Geography and Development
ศาสนากับการพัฒนา
Religion and Development
ศาสตรแหงพระราชา
Science of the King
พลเมืองกับการพัฒนา
Citizenship and Development

มโนทัศนและวิธีการสอน
3(2-2-5)
สังคมศึกษา
Paradigm and Methodology of Social Study
สื่อกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Media and Social Development
ทองถิน่ ศึกษา
3(2-2-5)
Local Studies
การสอนสอดแทรกคุณธรรม
3(2-2-5)
จริยธรรม
Moral Teaching

3(2-2-5)

191446

3(2-2-5)
191447
3(3-0-6)
191448
3(2-2-5)
191449
3(2-2-5)

กลุมวิชาการศึกษาอิสระ การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา
จํานวน
6
หนวยกิต
การศึกษาอิสระ *
6 หนวยกิต 191453 สหกิจศึกษา *
6 หนวยกิต
Independent Study
Co-operative Education
การฝกงาน *
6 หนวยกิต หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
Professional Training

หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเวนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
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ชั้นปที่ 1
001102
004101
100001
191100
191101
192101
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
ศิลปะในการดําเนินชีวิต
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ขั้นพื้นฐาน
ปรัชญาสังคม
รัฐศาสตรเบื้องตน
18

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

001101
001103
003202
126100
191102
191103
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทย
และมานุษยวิทยา 1
การประกอบการทางสังคม
18

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

ชั้นปที่ 2
001204
002202
003201
191201
191202
191204
รวม

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษกาวหนา
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 2
ปญหาสังคมกับการพัฒนาใน
ประชาคมอาเซียน
18

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

002201
004201
146200
191200

3(2-2-5)
หนวยกิต

191203
191205
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
สังคม
โลกาภิวัตนกับทองถิ่นนิยม
ระบบบริหารราชการไทยกับ
การพัฒนาสังคม
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
191300
191302
191303
191301
191304
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาตน
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
สังคมเบื้องตน
การบริหารนโยบายสาธารณะ
กับการพัฒนาสังคม
การดําเนินงานพัฒนาสังคม
การวางแผน และการ
ประเมินโครงการ
วิชาเลือกเสรี
18

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

191xxx
191xxx
191xxx
191xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนวยกิต

3(x-x-x)
หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
191400
191xxx
191xxx
191xxx
191xxx
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

ภาคการศึกษาปลาย
ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
191451
การศึกษาอิสระ*
191452 การฝกงาน*
191453 สหกิจศึกษา*
รวม
6

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
School of Management and Information Sciences
ประวัตคิ วามเปนมาโดยยอ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ไดเริ่มกอตั้งขึ้น
เมื่ อ วัน ที่ 28 มี น าคม 2547 ตามคํ าสั่ งมหาวิท ยาลัย นเรศวร
วิท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 040/2546 เบื้ อ งต น ใช ชื่ อ ว า
“กลุ ม วิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร ” ซึ่ ง เป น
การแยกตัวออกจาก “กลุมศิลปศาสตร” หรือ “คณะศิลปศาสตร”
ในป จจุบัน ตอ มาในปก ารศึ กษา 2553 มหาวิท ยาลัยนเรศวร
พะเยา ได รั บ การยกฐานะเป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ
และเปลี่ย นชื่อ เป น มหาวิ ท ยาลัย พะเยา สํ านัก วิชาวิ ท ยาการ
จั ด การและสารสนเทศศาสตร จึ ง ได ป รั บ เปลี่ ย นเป น คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
1.2 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2.1 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
2.3 สาขาวิชาการตลาด
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่ ว
5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
การสื่อสาร
นักประชาสัมพันธ, พิธีกร, ผูประกาศ, นักขาว, เจาหนาที่
สื่อสารองคกร, นักจัดรายการวิทยุ และอืน่ ๆ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม
1. เจาหนาที่พัฒนาและออกแบบขอมูลสําหรับสื่อดิจิทัล
และสื่อใหม
2. ผูสื่ อ ขาว ผู ป ระกาศขาว ผูผ ลิ ตรายการ ในองค ก ร
สื่อมวลชนทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นชุมชน
3. นักสรางสรรคและผลิตสื่อ
4. ผูป ระกอบการดานสื่อ การผลิตสื่อ หรือ งานอิสระที่
เกี่ยวของกับนิเทศศาสตร
5. นักวิ ชาการดานการสื่อสาร

หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการเงิ น และ
การธนาคาร
ผู แ นะนํ า การลงทุ น นั ก วิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย นั ก วาง
แผนการลงทุน พนักงานกองทุนรวม นักวิเคราะหค วามเสี่ย ง
และจัดการความเสี่ยง พนักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ นักการ
ประกันภัย พนักงานประกันชีวิต นักวิเคราะหสินเชื่อและจัดการ
หนี้ นักการธนาคาร ผูประกอบการธุรกิจสวนตัวและอื่นๆ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ประกอบธุ รกิ จส วนตั ว, อาจารย , เลขานุ การ, นั กธุ รกิ จ
นักการขาย, นักการตลาด และอืน่ ๆ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
นั ก การตลาด, ฝ า ยวางแผนการตลาด, ฝ า ยส ง เสริ ม
การตลาด, ฝ า ยลู ก ค า สั ม พั น ธ , ผู บ ริ ห ารฝ า ยการตลาด,
ผูบริหารผลิตภัณฑ, ผูประกอบการธุรกิจ และอื่นๆ
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพ บัญชีไดตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ. 2543 และพระราชบั ญ ญั ติ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 และวิ ช าชี พ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง ใน
ลั ก ษณะของการประกอบวิ ช าชี พ อิ ส ระ และการเข า ทํ า งาน
ในองคกรหรือ หนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดังตอไปนี้
ดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานบัญชีบริหาร ดานการภาษี
อากร ดานการวางระบบบัญ ชี ด านการศึก ษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญ ชี ดานการตรวจสอบภายใน ดานการ
ใหคําปรึกษาทางการเงินและบัญชี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
มั ค คุ เ ทศก , พนั ก งานจั ด นํ า เที่ ย ว, พนั ก งานต อ นรั บ
พนักงานการตลาด, พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน และอื่น ๆ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษ ฐกร, เจ า หน าที่ วิ เ ค ราะห นโยบายและแผน ,
นั ก วิ ช าการ, บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา, อาจารย , นั ก วิ จั ย ,
นักวิเคราะห, นักสถิติ และอื่น ๆ
สถานที่ตงั้
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
พะเยา 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
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

100005

125111
125121
125212

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การจัดการการสื่อสาร)
Bachelor of Communication Arts (Communication Management)
นศ.บ. (การจัดการการสื่อสาร)
B.Com.Arts. (Communication Management)

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

จานวนไม่น้อยกว่า 127
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายและจริยธรรม
3(2-2-5)
สื่อสารมวลชน
Laws and Ethics for Mass Communication
หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Principles to Communication Arts
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Psychology for Communication

127133

127324
146273

จานวนไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
จานวน
24
หน่วยกิต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
3(2-2-5)
ด้านนิเทศศาสตร์
Information Technology for Communication
Arts
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ภาษาอังกฤษเพื่องาน
3(2-2-5)
ด้านนิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
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127110

122130
125122
125211

125221

125222
125223
125311

125312

ความรู้ทั่วไปทาง
3(3-0-6)
การสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่
Introduction to Mass Communication and
New Media
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
หลักการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Principles of Public Relations
การผลิตสื่อภาพและเสียง
3(0-6-4)
เพื่อการสื่อสาร
Production of Audio-Visual Media for
Communication
การออกแบบกราฟิกและ
3(1-4-4)
มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร
Graphic Design and Multimedia Design for
Communication
วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
หลักการโฆษณา
3(2-2-5)
Principles of Advertising
การเขียนเชิงนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
อย่างสร้างสรรค์
Creative Writing for Communication Arts
การจัดการการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5)
Marketing Communication Management

125321
125322

125411

125412

125413
125414

126100
128120

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาทั้งกลุ่มจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

125531
125532

วิชาเลือกกลุ่มการประชาสัมพันธ์
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
3(2-2-5)
Persuasive Communication
การสื่อสารองค์การ
3(2-2-5)
Corporate Communication

125541

จานวน
67
หน่วยกิต
จานวน
46
หน่วยกิต
เทคนิคการจัดการการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Management Technique
การบริหารภาพลักษณ์
3(2-2-5)
อัตลักษณ์ และชื่อเสียง
Image Identity and Reputation Management
การวางแผนการสื่อสาร
3(2-2-5)
เชิงกลยุทธ์
Strategic Communication Plan
การบริหารประเด็นและ
3(2-2-5)
การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
Issue and Crisis Communication Management
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การรณรงค์การจัดการ
3(2-2-5)
การสื่อสาร
Communication Campaign Management
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing

จานวน

15

หน่วยกิต

เทคนิคการนาเสนองาน
3(2-2-5)
ประชาสัมพันธ์
Presentation Technique for Public Relations
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125533

125631

125632
125633

125731
125732
125733

125421
125422

กลยุทธ์การสร้างเนือ้ หาและสื่อ
3(2-2-5)
เพื่อการประชาสัมพันธ์
Media and Content Strategy for Public
Relations
วิชาเลือกกลุ่มการสื่อสารการตลาด
เครือข่ายการสื่อสารและ
3(2-2-5)
สื่อสังคม
Communication Network and Social Media
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและผู้รับสาร 3(2-2-5)
Consumer and Audience Behavior
การสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication
วิชาเลือกกลุ่มการบริหารการสื่อสาร
ภูมิทัศน์ทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Landscape
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Intercultural Communication
การจัดการมวลชนสัมพันธ์
3(2-2-5)
Mass Relationship Management

125542

การประชาสัมพันธ์
เชิงบูรณาการ
Integrated Public Relations

125641

การสื่อสารและบริหาร
3(2-2-5)
ตราสินค้า
Brand Communication and Management
การออกแบบประสบการณ์
3(2-2-5)
และกิจกรรมพิเศษ
Experience and Special Event Design

125642

125741
125742

วิชาสหกิจศึกษา การฝึกงาน และการศึกษาอิสระ
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
125423
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

3(2-2-5)

การบริหารโครงการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Project Management
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5)
ทางสังคม
Communication for Social Change

จานวน
การศึกษาอิสระ
Independent Study

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
125111
127110
127133
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
หลักนิเทศศาสตร์
ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสาร
มวลชนและสื่อใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
งานด้านนิเทศศาสตร์
15

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

001101
001103
003202
125121
125122
122130
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
หลักการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจเบื้องต้น
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)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
125211
125212
128120
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การผลิตสื่อภาพและเสียง
เพื่อการสื่อสาร
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
หลักการตลาด
18

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

004201

3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

125222
125223
146273

002201
125221

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
พลเมืองใจอาสา
การออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร
วาทนิเทศ
หลักการโฆษณา
ภาษาอังกฤษเพื่องาน
ด้านนิเทศศาสตร์
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
100005
125311
125312
127324
126100
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน
การเขียนเชิงนิเทศศาสตร์
อย่างสร้างสรรค์
การจัดการการสื่อสารการตลาด
ระเบียบวิธวี ิจัย
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
15

3(2-2-5)

125321
125322

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

125xxx
125xxx
125xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เทคนิคการจัดการการสื่อสาร
การบริหารภาพลักษณ์
อัตลักษณ์ และชื่อเสียง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
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 4
125411
125412
125413
125xxx
125xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวางแผนการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์
การบริหารประเด็น
และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
13

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
125421 การฝึกงาน *
125422 สหกิจศึกษา *
125423 การศึกษาอิสระ *
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

100005
125111
125121
125212

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารสื่อใหม่)
Bachelor of Communication Arts (New Media Communication)
นศ.บ. (การสื่อสารสื่อใหม่)
B.Com.Arts. (New Media Communication)

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

จานวนไม่น้อยกว่า 129
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน 3(2-2-5)
Laws and Ethics of Mass Communication
หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Psychology for Communication

127133

127324
146273

จานวนไม่น้อยกว่า
93
หน่วยกิต
จานวน
24
หน่วยกิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่องานด้านนิเทศศาสตร์
Information Technology for Communication
Arts
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ภาษาอังกฤษสาหรับงาน
3(2-2-5)
นิเทศศาสตร์
English for Communication Arts
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127110

127131

127132

127210
127220

127222
127231

127232
127310
127312

142111

ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
และสื่อใหม่
Introduction to Mass Communication and New
Media
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การสร้างสรรค์ภาพ
3(2-2-5)
และเสียงดิจิทัล
Digital Visual and Sound Creation
การถ่ายภาพดิจิทัล
2(1-2-3)
เพื่อการสื่อสาร
Digital Photography for Communication
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Media Literacy
การเขียนบทสาหรับสื่อกระจาย 3(2-2-5)
ภาพและเสียง
Script Writing for Broadcasting Media
การเขียนบทสาหรับสื่อใหม่
3(2-2-5)
Script Writing for New Media
การออกแบบกราฟิก
3(2-2-5)
เพื่องานสื่อสารมวลชน
Graphic Design for Mass Communication
การตัดต่อดิจิทัลเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Digital Editing
สื่อภาคพลเมือง
3(2-2-5)
Citizen Media
สื่อมวลชนท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Mass Media

127313
127320
127121

127330

127331

127341
127420
127440

วิชาเอกบังคับ ภาษาที่ 3
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง เพียง 1 รายวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
143372
Chinese for Communication I

จานวนไม่น้อยกว่า
69
หน่วยกิต
จานวน
48
หน่วยกิต
ภูมิทัศน์สื่อในภูมิภาคอาเซียน 2(2-0-4)
Asian Media Landscape
ข่าวเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to News
การคิดสร้างสรรค์ด้านการ
2(1-2-3)
สื่อสาร
Creative Thinking for Communication
การผลิตรายการสาหรับสื่อ
3(2-2-5)
กระจายภาพและเสียง
Production for Broadcasting Media
การผลิตรายการสาหรับ
3(2-2-5)
สื่อใหม่
Production for New Media
การบริหารจัดการผูใ้ ช้สื่อ
3(2-2-5)
Media User Management
โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่
1(0-3-2)
New Media Communication Project
บริหารองค์กรสื่อท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Media Organization Management

การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1
Japanese Conversation I

3(2-2-5)
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วิชาเอกเลือก
จานวน
ให้นิสิตลงทะเบียนเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้ครบดังต่อไปนี้

127221
127240
127241
127322

127223

127230

127242

127450
127451

กลุ่มวารสารศาสตร์
การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ 3(2-2-5)
Documentary Television Program Production
การจัดการเนือ้ หาจากมวลชน
3(2-2-5)
Crowdsource Management
วารสารศาสตร้อมูลดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Data Journalism
การผลิตรายการข่าว
3 (1-4-4)
News Program Production

กลุ่มสื่อภาพและเสียง
การพูดและการใช้เสียง
3(2-2-5)
เพื่องานสื่อสารมวลชน
Speech and Voice for Mass Communication
การสร้างเสียงประกอบสาหรับ 3(2-2-5)
สื่อดิจิทัล
Sound Effect Creation for Digital Media
การสื่อสารการตลาดเนือ้ หา
3(2-2-5)
สาหรับสื่อดิจิทัล
Content Marketing Communication for digital
media

127325
127236
127421
127340

127314
127323
127311
127342
127430

วิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงานและสหกิจศึกษา
โดยให้นิสิตเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
127452
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

15

หน่วยกิต

วารสารศาสตร์ด้านภาพ
3(2-2-5)
Visual Journalism
วารสารศาสตร์กีฬาและบันเทิง 3(2-2-5)
Sports and Entertainment Journalism
การเขียนข่าวเชิงลึก
3(2-2-5)
In-depth News
การสื่อสารเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
ภัยพิบัติ
Communication for Disaster Management

การผลิตภาพยนตร์
Film Production
การเล่าเรื่องแบบบูรณาการสื่อ
Trans-Media Storytelling
ภาพยนตร์เบื้องต้น
Introduction to Film
การสื่อสารแบรนด์
Brand Communication
การตัดต่อดิจิทัลขัน้ สูง
Advanced Digital Editing

จานวนไม่น้อยกว่า
การศึกษาอิสระ
Independent Study

6

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

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
125111
125121
125212
127132
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
หลักนิเทศศาสตร์
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
การถ่ายภาพดิจิทัล
เพื่อการสื่อสาร
17

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

001101
001103
003202
127110
127131

หน่วยกิต
127121
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสาร
มวลชนและสื่อใหม่
การสร้างสรรค์ภาพ
และเสียงดิจิทัล
การคิดสร้างสรรค์ด้าน
การสื่อสาร
17

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
127220
127231
127xxx
14xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การเขียนบทสาหรับสื่อกระจาย
ภาพและเสียง
การออกแบบกราฟิก
เพื่องานสื่อสารมวลชน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกบังคับ ภาษาที่ 3
21

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)
หน่วยกิต

002201
004201
127210
127222
127232
127xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
การเขียนบทสาหรับสื่อใหม่
การตัดต่อดิจิทัลเบื้องต้น
วิชาเอกเลือก
17

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
127310
127320
127330
127133
127xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สื่อภาคพลเมือง
ข่าวเบือ้ งต้น
การผลิตรายการสาหรับ
สื่อกระจายภาพและเสียง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่องานด้านนิเทศศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

100005

3(2-2-5)

127312
127313
127331

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

127341
127xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายและจริยธรรม
สื่อมวลชน
สื่อมวลชนท้องถิ่น
ภูมิทัศน์สื่อในภูมิภาคอาเซียน
การผลิตรายการสาหรับ
สื่อใหม่
การบริหารจัดการผูใ้ ช้สื่อ
วิชาเอกเลือก
17

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

ชั้นปีที่ 4
127324
127420
127440
146273
127xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่
บริหารองค์กรสื่อท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษสาหรับ
งานนิเทศศาสตร์
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)
หน่วย

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
127450 การฝึกงาน
127451
สหกิจศึกษา
127452 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
B.B.A. (Finance and Banking)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

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

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

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

002124
002125
002126

003133

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

006140
006141

006142

005170

100004
121211
122131
122220

ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุค
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

ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน 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
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

006144
006145
006245

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principle of Management
การจัดการการผลิต
3(2-2-5)
และการปฏิบัติการ
Production and Operations Management

124151
126100
128120
221110

จานวนไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
จานวน
24
หน่วยกิต
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principle of Marketing
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology In
Business
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121101
121102
121201
121202

121301
121302

121303
121304
121305

121321
121322

121323

กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
หลักการเงินเบื้องต้น
3(2-2-5)
Principle of Finance
การเงินและการธนาคาร
3(2-2-5)
Money and Banking
หลักการจัดการการเงิน
3(2-2-5)
Fundamentals of Financial Management
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
พอเพียง
Corporate Governance and Sufficiency
Economy
หลักการลงทุนในหลักทรัพย์
3(2-2-5)
Principles of Investment in Securities
การบริหารความเสี่ยง
3(3-0-6)
และหลักการธุรกิจประกันภัย
Risk Management and Principles of Insurance
Enterprise
การวิเคราะห์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Analysis
การเงินระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Finance
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
3(2-2-5)
Personal Financial Planning
วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
วาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
การบริหารธนาคารและการเงิน
3(3-0-6)
เพื่อสิ่งแวดล้อม
Bank Management and Green Finance
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(2-2-5)
และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
Security Analysis and Portfolio Management

121306
121307
121401
121402

124201
146271

146371

247241

จานวน
67
หน่วยกิต
จานวน
49
หน่วยกิต
การจัดการสินเชื่อ
3(2-2-5)
Credit Management
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การวางแผนและการควบคุม
3(2-2-5)
ทางการเงิน
Financial Planning and Controlling
การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics

จานวนไม่น้อยกว่า
121421
121422

121423

12

หน่วยกิต

การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Strategic Management
ตลาดอนุพันธ์และตลาดตรา
3(2-2-5)
สารหนี้
Derivative Market and Debt Market
การลงทุนกองทุนรวม
3(2-2-5)
Fund Investment
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121324

121431
121433

การบริหารและการวิเคราะห์
3(2-2-5)
โครงการ
Project Management and Analysis

121424

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา การฝึกงาน
โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 121432
Co-operative Education
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Studies

การลงทุนในตราสารทุน
Equity Investment

จานวน
การฝึกงาน
Professional Training

3(2-2-5)

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
121101
122131
126100
004XXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
หลักการเงินเบื้องต้น
หลักการจัดการ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

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

001103
001112
100004
121102
124151
128120
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
กฎหมายธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
การบัญชีการเงิน
หลักการตลาด
18

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
121211
การเงินธุรกิจ
124201 การภาษีอากร 1
247241 สถิติธุรกิจ
00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
003134

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

121201
121202
122220
221110
00XXXX
00XXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
หลักการจัดการการเงิน
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
พอเพียง
การจัดการการผลิต
และการปฎิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

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

ชั้นปีที่ 3
121301
121302
121303
121304
121305
146271
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หลักการลงทุนในหลักทรัพย์
การบริหารความเสี่ยงและ
หลักการธุรกิจประกันภัย
การวิเคราะห์ทางการเงิน
การเงินระหว่างประเทศ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
18

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

121306
121307
146371
121XXX
121XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสินเชื่อ
ระเบียบวิธวี ิจัย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4

121401
121402
121XXX
121XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
การวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
13

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
121431
สหกิจศึกษา
121432 การฝึกงาน
121433 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Management)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
B.B.A. (Business Management)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152
004153

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160
004161

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

3(2-2-5)

1

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

314 | คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

004154
004155
004156
004157

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

ว่ายน้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

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

002124
002125
002126

003133
003135

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

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

100004
121211
122131
122220

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

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน 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
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
การจัดการการผลิต
3(2-2-5)
และการปฏิบัติการ
Production and Operations Management

124151
126100
128120
221110

จานวนไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
จานวน
24
หน่วยกิต
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principle of Marketing
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology In
Business
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122130
122210
122230

122231

122310
122330
122331
122332

122333

122211
122212
122334
122335

กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
พฤติกรรมองค์การและภาวะผูน้ า 3(3-0-6)
Organizational Behavior and Leadership
การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อ
3(2-2-5)
การจัดการ
Information Use in Business for Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(2-2-5)
เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Decision Making in
Business
การสื่อสารในองค์การธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Communication in Organization
การจัดการคุณภาพโดยรวม
3(2-2-5)
Total Quality Management
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(2-2-5)
และการเป็นผู้ประกอบการ
Small Business Management and Entrepreneurship
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology

กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
การอบรมและพัฒนาบุคลากร
3(2-2-5)
Training and Personnel Development
อุตสาหกรรมสัมพันธ์
3(2-2-5)
Industrial Relations
การจัดการสานักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Office Management
การเจรจาต่อรอง
3(2-2-5)
และการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
Negotiation and Conflict Management in Business

122410
122420

122430
122431

122432
122433

146271

146371

จานวน
67
หน่วยกิต
จานวน
49
หน่วยกิต
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Management
การจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5)
และห่วงโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
การศึกษาความเป็นไปได้
3(2-2-5)
ในการดาเนินธุรกิจ
Feasibility Study in Business
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
นวัตกรรมทางธุรกิจ
3(2-2-5)
และการจัดการความรู้
Business Innovation and Knowledge
Management
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II

จานวนไม่น้อยกว่า
122336

12

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
Change Management
122421 การบริหารคลังสินค้า
Warehouse Management
122440 การจัดการธุรกิจบริการ
Service Business Management

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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122450
122451

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
122452
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

จานวน

6

การศึกษาอิสระ
Independent Study

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005173
100004
122130
128120
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กฏหมายธุรกิจ
ธุรกิจเบื้องต้น
หลักการตลาด
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

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

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
122131
หลักการจัดการ
124151
การบัญชีการเงิน
221110
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
รวม
18
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001103
001112
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
122210
122230
122231
126100
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
พฤติกรรมองค์การและภาวะผูน้ า
การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อ
การจัดการ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

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

005172
122220

3(2-2-5)

122331
146271

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

00xxxx
122xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการดาเนินชีวิต
การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเอกเลือก
18

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

ชั้นปีที่ 3
121211
122310
122330
122420
122xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเงินธุรกิจ
การสื่อสารในองค์การธุรกิจ
การจัดการคุณภาพโดยรวม
การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

122332

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

146371

122333
122433

122xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการเป็นผู้ประกอบการ
ระเบียบวิธวี ิจัย
นวัตกรรมทางธุรกิจ
และการจัดการความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

ชั้นปีที่ 4
122410
122430
122431
122432
122xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การดาเนินธุรกิจ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
13

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
122450 การฝึกงาน
122451
สหกิจศึกษา
122452 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา (โครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ)

ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005171
005173
100004

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กฎหมายธุรกิจ

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

122130
128120
004xxx
รวม

ธุรกิจเบื้องต้น
หลักการตลาด
กลุ่มวิชาพลานามัย
21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1 (x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
122131
หลักการจัดการ
124151
การบัญชีการเงิน
221110
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
21
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)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
005172
122210
122230
122231
122330

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการดาเนินชีวิต*
พฤติกรรมองค์การและภาวะผูน้ า*
การใช้ข้อมูลทางธุรกิจ
เพื่อการจัดการ*
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ*
การจัดการคุณภาพโดยรวม*

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

122220

3(2-2-5)

122420

3(2-2-5)

xxxxxx
xxxxxx

รวม
15
หน่วยกิต
* หมายเหตุ ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการและเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์

122433

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ*
นวัตกรรมทางธุรกิจ
และการจัดการความรู้*
การจัดการโลจิสติกส์*
และห่วงโซ่อุปทาน
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

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

รวม
15
หน่วยกิต
* หมายเหตุ ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ
และเรียนผ่านระบบออนไลน์
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ชั้นปีที่ 3
121211
126100
146271
00xxxx
122xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเอกเลือก
15

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

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(2-2-5)
และการเป็นผู้ประกอบการ*
122333 ระเบียบวิธวี ิจัย*
3(2-2-5)
122310 การสื่อสารในองค์การธุรกิจ* 3(2-2-5)
122xxx
วิชาเอกเลือก*
3(x-x-x)
122xxx
วิชาเอกเลือก*
3(x-x-x)
รวม
15
หน่วยกิต
* หมายเหตุ ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการและเรียน
ผ่านระบบออนไลน์
122332

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์*
3(2-2-5) 122431
122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์*
3(2-2-5)
122451 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต 146371
122xxx วิชาเอกเลือก*
3(x-x-x)
122331
รวม
15
หน่วยกิต
* หมายเหตุ ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการและเรียน
122432
ผ่านระบบออนไลน์
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การดาเนินธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
ธุรกิจระหว่างประเทศ
สัมมนา
10

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
บธ.บ. (การตลาด)
B.B.A. (Marketing)

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม ดังนี้

001103
001111

003134

004150
004151
004152

กลุ่มวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)

จานวน
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

127
30
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
เกม
1(0-2-1)
Game
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning

จานวน
003136

พะเยาศึกษา
Phayao Studies
จานวน

004158
004159
004160

ซอฟท์บอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

3(2-2-5)

1

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

005171
005172

001113

002121

002122
002123

003131
003132

กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
ว่ายน้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2-1)

004161

1(0-2-1)

004162

1(0-2-1)

004163

1(0-2-1)

004164

1(0-2-1)

004165

3(3-0-6)

005173

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

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

จานวน
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)

จานวนไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

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

002124
002125
002126

003133
003135

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

3(3-0-6)
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006140
006141

006142

005170

100004
121211
122131
122220

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

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน 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
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principle of Management
การจัดการการผลิต
3(2-2-5)
และการปฏิบัติการ
Production and Operations Management

124151
126100
128120
221110

จานวนไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
จานวน
24
หน่วยกิต
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principle of Marketing
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology In
Business
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122410
128121

128221
128222
128321
128322
128323
128324
128325

128311
128326
128327
128328

กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Management
จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
สาหรับการตลาด
Ethics and Good Governance for Marketing
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3(2-2-5)
Consumer Behavior
การตัดสินใจทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Decision Making
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3(2-2-5)
Product and Pricing Administration
การบริหารช่องทางทางการตลาด 3(2-2-5)
Marketing Channel Administration
การบริหารการส่งเสริมการตลาด 3(2-2-5)
Promotion Administration
การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
การตลาดบริการ
3(2-2-5)
Service Marketing
กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
การบริหารการขาย
3(2-2-5)
Sales Administration
การบริหารตราสินค้า
3(2-2-5)
Brand Administration
การบริหารการค้าปลีก
3(2-2-5)
Retailing Administration
การตลาดการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Marketing

128330
128421
128423
128424
146271

146371

247241

จานวนไม่น้อยกว่า
61 หน่วยกิต
จานวน
46
หน่วยกิต
กลยุทธ์ทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Strategies
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การจัดการการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Management
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics

จานวนไม่น้อยกว่า
128422

128425

128426

15

หน่วยกิต

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
3(2-2-5)
และการตลาดสัมพันธภาพ
Customer Experience Management and
Relationship Marketing
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3(2-2-5)
และการบรรจุภัณฑ์
New Product Development and Packaging
การตลาดอิงการกุศล
3(2-2-5)
Cause Related Marketing
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128329

128491
128492

ผูป้ ระกอบการและการพัฒนา
3(2-2-5)
ธุรกิจ
Entrepreneurship and Business Development

128427
128428

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงานและสหกิจศึกษา
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 128493
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
Green Marketing
การตลาดระดับโลก
Global Marketing
จานวน

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

6

การศึกษาอิสระ
Independent Study

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001111
005171
005172
005173
126100
128121
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการดาเนินชีวิต
ทักษะชีวิต
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
จริยธรรมธุรกิจและ
ธรรมาภิบาลสาหรับการตลาด
กลุ่มวิชาพลานามัย
18

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

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
128120 หลักการตลาด
122131
หลักการจัดการ
124151
การบัญชีการเงิน
รวม
18
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001103
001112
003134

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
100004
121211
128221
221110
247241
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
สถิติธุรกิจ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

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

122220
122410
128222
146271
00xxxx
00xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตัดสินใจทางการตลาด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
18

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

ชั้นปีที่ 3
128321
128322
128323
128xxx
128xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
การบริหารช่องทางทางการตลาด
การบริหารการส่งเสริมการตลาด
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

128421
128423
128424
128xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
การจัดการการตลาด
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

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

128324
128325
128330
146371
128xxx
128xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การตลาดดิจิทัล
การตลาดบริการ
กลยุทธ์ทางการตลาด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
วิชาเอกเลือก
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

ชั้นปีที่ 4

รวม

13

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
128491 การฝึกงาน*
128492 สหกิจศึกษา*
128493 การศึกษาอิสระ*
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา (โครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ)

ชั้นปีที่ 1
001103
001111
005171
005173
100004
122131
124151
004xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
การบัญชีการเงิน
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 (x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น*
003136 พะเยาศึกษา*
128120 หลักการตลาด
221110
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
21
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
001112
003134

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

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการดาเนินชีวิต*
3 (2-2-5)
จริยธรรมธุรกิจและธรรมา
3 (3-0-6)
ภิบาลสาหรับการตลาด*
128221 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค*
3 (2-2-5)
128327 การบริหารการค้าปลีก*
3 (2-2-5)
128331 การบริหารการขาย*
3 (2-2-5)
รวม
15
หน่วยกิต
* หมายเหตุ ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการและเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์
005172
128121

ภาคการศึกษาปลาย
การตัดสินใจทางการตลาด*
การบริหารผลิตภัณฑ์
และราคา*
128322 การบริหารช่องทางทาง
การตลาด*
128323 การบริหารการส่งเสริม
การตลาด*
128xxx
วิชาเอกเลือก*
รวม
15
* หมายเหตุ ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ
และเรียนผ่านระบบออนไลน์
128222
128321

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
121211
122410
122220
126100
128421
146271
247241
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเงินธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
สถิติธุรกิจ
21

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

ภาคการศึกษาปลาย
กลยุทธ์ทางการตลาด*
3 (2-2-5)
การจัดการการตลาด*
3 (2-2-5)
การตลาดดิจิทัล*
3 (2-2-5)
การตลาดบริการ*
3 (2-2-5)
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
3 (2-2-5)
และการตลาดสัมพันธภาพ*
รวม
15
หน่วยกิต
* หมายเหตุ ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการและเรียน
ผ่านระบบออนไลน์
128330
128423
128324
128325
128422

ชั้นปีที่ 4
128329
128492
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ผูป้ ระกอบการและการพัฒนา
ธุรกิจ*
สหกิจศึกษา
6

3 (2-2-5)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

xxxxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

รวม

10

128424
146371

1 (0-3-2)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
หน่วยกิต
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

100004
121211
122130
122430
124101

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
การเงินธุรกิจ
Business Finance
ธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การบัญชีขนั้ ต้น 1
Principles of Accounting I

:
:
:
:

บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
บช.บ.
B.Acc.

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

จานวนไม่น้อยกว่า
129
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(3-0-6)

124301

3(2-2-5)

126100

3(3-0-6)

128120

3(2-2-5)

146474

3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
93
จานวน
39
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
หลักการตลาด
Principles of Marketing
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English

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

330 | คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

124102
124201

การบัญชีขนั้ ต้น 2
Principles of Accounting II
การภาษีอากร 1
Taxation I

3(3-0-6)

221110

3(3-0-6)
247241

124211
124212
124213
124214
124311
124312

124313
124314

124321
124322
124323
124324

วิชาชีพบังคับ
การบัญชีต้นทุน
3(3-0-6)
Cost Accounting
การบัญชีขนั้ กลาง 1
3(3-0-6)
Intermediate Accounting I
การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Management Accounting
การบัญชีขนั้ กลาง 2
3(3-0-6)
Intermediate Accounting II
การบัญชีขนั้ สูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting I
การวางระบบบัญชีและ
3(1-4-4)
การควบคุมภายใน
Accounting System Design and Internal Control
การตรวจสอบภายใน
3(2-2-5)
Internal Audit
การบัญชีขนั้ สูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting II
วิชาชีพเลือก
การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprise
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2-5)
Software Application for Accounting
การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Taxation II
การวางแผนกาไรและ
3(3-0-6)
การควบคุม
Profit Planning and Control

124315
124411
124412

124413
124414
124415
124416

124421

124422

เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in
business
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
จานวน
42
หน่วยกิต
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
Accounting Information Systems
การสอบบัญชี
3(2-2-5)
Auditing
รายงานการเงิน
3(3-0-6)
และการวิเคราะห์
Financial Reporting and Analysis
สัมมนา
3(0-6-3)
Seminar
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
หรือ
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
หรือ
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Educations
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

จานวนไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
การบัญชีเพื่อการจัด
3(3-0-6)
การสิ่งแวดล้อม
Environmental Management Accounting
การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Accounting
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วิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
122130
124101
221110
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ธุรกิจเบื้องต้น
การบัญชีขนั้ ต้น 1
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
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)

001103
004101
100004
124102
126100
128120
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
การบัญชีขนั้ ต้น 2
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
หลักการตลาด
18

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

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การเงินธุรกิจ
การบัญชีบริหาร
การบัญชีขนั้ กลาง 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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)
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
124201
124211
124212
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การภาษีอากร 1
การบัญชีต้นทุน
การบัญชีขนั้ กลาง 1
18

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

002202
003201
121201
124213
124214
146474
รวม
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ชั้นปีที่ 3
247241
122430
124311
124312
124xxx
124xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สถิติธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การบัญชีขนั้ สูง 1
การวางระบบบัญชี
และการควบคุมภายใน
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
18

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

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
การตรวจสอบภายใน
การบัญชีขนั้ สูง 2
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
124414
การฝึกงาน
124415 การศึกษาอิสระ
124416 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

124301
124313
124314
124315
124xxx
xxxxxx
รวม

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
124411
124412
124413
124xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสอบบัญชี
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
สัมมนา
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

122410
123110
123111
123112

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
Tourism and Hospitality Industry
จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
Psychology and Art of Services
แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
Tourist Destinations

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism)
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
B.A. (Tourism)

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

จานวนไม่น้อยกว่า 126
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(2-2-5)

123214

3(3-0-6)
3(2-2-5)
123215
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
84
หน่วยกิต
จานวน
24
หน่วยกิต
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
3(3-0-6)
กฎหมายสาหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism
and Hotel
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Tourist Behavior and Cross Cultural
Communication
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123113

123120
123221
123322
123323
123324
123325

ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี
3(3-0-6)
และประวัติศาสตร์ศิลปะ
Thai History Archaeology and Arts History

กลุ่มวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะบังคับ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Tourism
หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Principles of Tourism Business Management
หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Principles of Tour Guide
หลักการจัดการโรงแรม
2(2-0-4)
Principles of Hotel Management
งานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Operations
อุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อ
3(2-2-5)
การท่องเที่ยว
Transportation Industry for Tourism
วิชาเฉพาะเลือก
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

221110

123326
123427

123428
123429
124332

เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in
Business
จานวน
60
หน่วยกิต
จานวน
30
หน่วยกิต
หลักและวิธกี ารจัดนาเที่ยว
3(1-4-4)
Procedure of Tour Operation
กลยุทธ์การพัฒนาการ
3(3-0-6)
ท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
Development Strategic in Tourism Hotel and
Hospitality Industry
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Service
การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นัก
3(3-0-6)
บัญชี
Accounting for Non-Accountant
จานวน
จานวน

30
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต

วิชาความสนใจเฉพาะด้านท่องเที่ยวและวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
123230 งานเทศกาลและกิจกรรม
3(2-2-5) 123333 รูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่
3(2-2-5)
Festival and Event
Modern Tourism Styles
123331 การวางแผนนันทนาการ
3(2-2-5) 123434 การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
และการท่องเที่ยว
โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
Planning of Recreation and Tourism
Research Methodology for Tourism Hotel
123332 ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
and Hospitality Industry
Community Based-Tourism Business
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123240

123341
123342

วิชาความสนใจเฉพาะด้านโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ
ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
3(2-2-5) 123343
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
MICE Business
123444
งานแม่บา้ น
3(2-2-5)
Housekeeping Operations
ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Art of Mixology
วิชาภาษาต่างประเทศ
วิชาภาษาเลือก
โดยให้เลือกเรียนกลุ่มวิชา เพียง 1 กลุ่มวิชา

142111
142112
142121

143371
143372
143373

กลุ่มวิชาภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking I
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 1
Basic Japanese I
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1
Japanese Conversation I
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 2
Basic Japanese II

จานวน
จานวน

3(2-2-5)

142461

3(2-2-5)

142122

3(2-2-5)

3(2-2-5)

143474

3(2-2-5)

143471

3(2-2-5)

การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
Aviation Business Management
การจัดการงานเลีย้ ง
3(2-2-5)
Catering and Banquet Management

15
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
Chinese for Tour Guide
การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Development II

การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 2
Japanese Conversation II
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 3
Basic Japanese III

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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146132

146133

146200

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การฟังและการพูดใน
3(2-2-5)
ชีวิตประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
การฟังและการพูดเพื่อแสดง
3(2-2-5)
ความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion Expression
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes

146374

146474

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
และการบริการ
English for Tourism and Hospitality
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
Business English

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่างๆ ตามที่สาขาวิชาการท่องเที่ยวกาหนดดังต่อไปนี้ หรือ
รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

123450
123451

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิขา

123452

จานวน
การศึกษาอิสระ
Independent Study

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
123110
123111
123112
221110
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ
จิตวิทยาและศิลปะ
ในการบริการ
แหล่งทรัพยากรทาง
การท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
18

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

001101
001103
003202

3(2-2-5)

123113

3(2-2-5)

123120
124332

3(2-2-5)
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี
และประวัติศาสตร์ศิลปะ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่
นักบัญชี
18

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

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
123214

122410
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายสาหรับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิชาภาษาเลือก
18

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

XXXXXX

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
หลักการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
วิชาเฉพาะเลือก
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
วิชาภาษาเลือก

รวม

18

002201
004201
123221
123215

3(2-2-5)
3(X-X-X)
หน่วยกิต

123XXX

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
123322
123323
123XXX
123XXX
XXXXXX
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หลักการมัคคุเทศก์
หลักการจัดการโรงแรม
วิชาเฉพาะเลือก
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
วิชาเฉพาะเลือก
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
วิชาภาษาเลือก
วิชาเลือกเสรี
17

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

123324
123325
123326
123XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
งานบริการส่วนหน้า
อุตสาหกรรมการขนส่ง
เพื่อการท่องเที่ยว
หลักและวิธกี ารจัดนาเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือก
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
วิชาภาษาเลือก
15

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
123427
123428
123429
123XXX
146374
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว
โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
สัมมนา
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
วิชาเฉพาะเลือก
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
และบริการ
วิชาเลือกเสรี
16

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
123450 ฝึกงาน
123451 สหกิจศึกษา
123452 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

100004
122140
124151
146271

:
:
:
:

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
ศ.บ.
B.Econ.

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

จานวนไม่น้อยกว่า 127
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Financial Accounting
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 1
English for Business Communication I

146371

241111
247241

จานวน
91
หน่วยกิต
จานวน
24
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ 2
English for Business Communication II
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
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142111

126111
126112
126113
126211
126212
126220
126250

126311

126421
126431

126444

126451

เลือกเรียนภาษา 1 รายวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics I
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics I
คณิตเศรษฐศาสตร์
Mathematical Economics
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
Microeconomics II
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomics II
การพัฒนาเศรษฐกิจ
Economic Development
เศรษฐศาสตร์การเงิน
และการธนาคาร
Economics of Money and Banking
เศรษฐมิติ
Econometrics

วิชาเอกเลือก
เศรษฐศาสตร์สถาบัน
และการเมือง
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง
ประเทศ
International Monetary Economics
การคลังและงบประมาณ
ท้องถิ่น
Local Finance and Budget
การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์
Investment and Portfolio Analysis

3(2-2-5)

143381

3(3-0-6)

126312

3(2-2-5)

126313

3(2-2-5)

126330

3(3-0-6)

126340

3(3-0-6)

126360

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

126380
126390

3(2-2-5)
126411

3(3-0-6)

126463

3(3-0-6)

126472
126481

3(2-2-5)
126483
3(2-2-5)

จานวน
ทักษะภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Skills I

3

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน
61 หน่วยกิต
จานวน
46 หน่วยกิต
เศรษฐกิจไทย
3(2-2-5)
Economy of Thailand
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Economics
การคลังสาธารณะ
3(2-2-5)
Public Finance
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
3(2-2-5)
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental
Economics
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Economics
เศรษฐศาสตร์เกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Economics
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
จานวนไม่น้อยกว่า
15
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Economics
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics
การวิเคราะห์โครงการ
สาธารณะ
Public Project Analysis

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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126462

126404
126405

เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ
Economics of Service Sector

3(2-2-5)

126492

กลุ่มวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษาอิสระ
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต 126406
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

การตลาดการเกษตร
Agricultural Marketing

จานวน
การศึกษาอิสระ*
Independent Study

3(2-2-5)

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
122140
126111
241111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
คณิตศาสตร์ 1
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)
หน่วยกิต

001103
004101
100004
126112
126113
14xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
คณิตเศรษฐศาสตร์
พืน้ ฐานวิชาชีพ(ภาษาเลือก)
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 2
001204
002201
004201
124151
126211
247241
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การบัญชีการเงิน
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
สถิติธุรกิจ
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)
หน่วยกิต

003201
002202
126212
126220
126250
146271
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
สังคมพหุวัฒนธรรม
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์การเงิน
และการธนาคาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
18

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

ชั้นปีที่ 3

126xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เศรษฐมิติ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การคลังสาธารณะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

126410
126411
126xxx
126xxx
126xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัย
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
15

126311
126330
126340
146371

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

126312
126360
126380
126390
126xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
เศรษฐศาสตร์เกษตร
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
126404 การฝึกงาน *
126405 สหกิจศึกษา *
126406 การศึกษาอิสระ *
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

คณะวิทยาศาสตร
School of Science
ประวัติความเปนมาโดยยอ
มหาวิทยาลัยพะเยากอตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา” และในปการศึกษา 2544 ไดปรับโครงสรางการ
บริหารงานจาก กลุมวิชา เปน สํานักวิชา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.
2544 ไดมีการแบงการบริหารและการจัดการเรียนการสอนออกเปน
3 กลุ มวิ ชา คื อ กลุ มวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ศิ ลปศาสตร และ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เป ด สอน 7 หลั ก สู ต รด ว ยกั น
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิ ตของประชากร โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การนํ า
เอาองค ค วามรู นวั ต กรรมด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มาผสมผสานกับภูมปิ ญญาทองถิ่นใหเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป นการชว ยพัฒ นาเศรษฐกิจและเพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาล และเจตนารมณ ข องประชาชน
ในภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวั งจะให เ ป นศู นย กลางทางวิ ชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง
วั นที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
มีมติเปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา”
เป น “มหาวิท ยาลัยนเรศวร พะเยา” และ ในวั นที่ 12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา ไดรับการจัดตั้งเปน “มหาวิทยาลัยพะเยา” และ
แยกเป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กับ ของรั ฐ ปรั ช ญามหาวิ ท ยาลัย คือ
“ป ญ ญาเพื่ อ ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน” (Wisdom for Community
Empowerment) สํา นักวิ ชาวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดยกฐานะ
เปน “คณะวิทยาศาสตร” ตัง้ แตบัดนัน้ เปนตนมา
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร
2. สาขาวิชาเคมี
3. สาขาวิชาชีววิทยา
4. สาขาวิชาฟสิกส
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
6. สาขาวิชาสถิติ
7. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
อาชีพในหนวยงานที่ตองใชความรูความสามารถทางทั กษะ/
กระบวนการ คณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร เชน รับราชการ
ครู นักวิชาการ นักวางแผน นักวิเคราะหระบบในหนวยงานรัฐหรือ
เอกชน อาชีพอิสระ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร นักเคมี นักวิจัย บุคลากรทางดานการศึ กษา
นักวิชาการ เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพทั้งหนวยงานในภาครัฐและ
เอกชน พนักงานสงเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร วัสดุและ
สารเคมี และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
บุคลากรทางการศึกษา นักวิทยาศาสตร นักวิจัย เจาหนา ที่
ปฏิบัติการในหนวยงานของภาครัฐบาลและเอกชน เชน ผูควบคุม
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม ตั ว แทนจํ า หน า ย
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ผูประกอบการธุรกิจ เชน การเพาะเลี้ยง
เนื้ อ เยื่ อ พื ช การผลิ ต พื ช การเลี้ ย งสั ต ว เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ
การประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
นักวิ จัย หรือนักวิ ท ยาศาสตรห รื อเจ า หนา ที่ห อ งปฏิบั ติ ก าร
ตั ว แทนจํ า หน า ยอุป กรณวิ ท ยาศาสตร อุ ป กรณ ก ารแพทย หรื อ
อุปกรณดานสารสนเทศ เจาหนาที่ฝายตรวจสอบคุณภาพ ควบคุม
การผลิ ต ออกแบบหรื อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ผู ป ระกอบการด า น
เทคโนโลยีทางฟสิกส ฟสิกสประยุกต และฟสิกสศึกษา บุคลากร
ทางการศึ ก ษา ในสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาลัย
สถานศึ ก ษาระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาหรื อ ประถมศึ ก ษาเจ า หน า ที่ ดา น
วิ ท ยาศาสตร ป ระจํ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ห รื อ ศู น ย ก ารเรี ย นรู นั ก สื่ อ สาร
วิ ท ยาศาสตร สื่ อ มวลชนสายข า ววิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
นั ก พั ฒ นาซอฟต แ วร ค อมพิ ว เตอร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งา นด า น
วิทยาศาสตร ตํารวจหนวยพิสูจนหลักฐาน เจาหนาที่พิสูจนหลักฐาน
หรือนักนิตวิ ิทยาศาสตร นักอุตุนิยมวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออก
กําลังกายและการกีฬา
นักวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี การกีฬา, บุ คลากรทางการ
ศึกษา, นักพัฒนาโปรแกรมการออกกํา ลังกาย, ผูฝกสอนสุข ภาพ
สวนตัว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
นักสถิติ,นักออกแบบโปรแกรม,นักวิจัย,นักวิเ คราะหระบบ,
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา, พนั ก งานธนาคาร,เจ า หน า ที่ วิ เ คราะห
นโยบายและแผน, นักวิ เ คราะห ความเสี่ย ง,เจาหนาที่วางแผนและ
ควบคุมการผลิต, นักเวชสถิติ และอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและ
เทคโนโลยีวัสดุ
นักอุตสาหกรรมเคมีและนักวั สดุศ าสตร, นักวิ จัย ดา นวั ส ดุ
ศาสตร, เจาหนาที่ควบคุมและประกันคุณภาพ, เจาหนาที่เทคนิค
ด า นเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห , บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา, อาจารย ,
นักวิชาการ และอื่นๆ
สถานที่ตั้ง
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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
241112
241211
242104

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Science (Mathematics)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
B.Sc. (Mathematics)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า 122
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
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

243101
244101
244102

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

86
32
26

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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146200

241121
241221
241222
241223
241321
241322

241323
241324

241331
241332

241333

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for specific purpose

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Mathematics
พีชคณิตนามธรรม 1
3(2-2-5)
Abstract Algebra I
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
Mathematical Analysis I
ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
Set Theory
แคลคูลัสขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Calculus
อนุกรมฟูเรียร์และ
3(2-2-5)
การประยุกต์
Fourier Series and Applications
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Variables
พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่นหนึ่ง
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
พีชคณิตนามธรรม 2
3(2-2-5)
Abstract Algebra II
เครื่องมือคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
ในทางคณิตศาสตร์
Computer Tools in Mathematics
หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
Current Topics in Mathematics

247221

241325
241326
241421
241422
241441
241442
241443
หมายเหตุ

จานวน
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

241337
241431

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน
54
หน่วยกิต
จานวน
39
หน่วยกิต
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Methods
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
โครงงาน
2(0-4-2)
Senior Project
การศึกษาอิสระ *
6 หน่วยกิต
Independent Study
การฝึกงาน *
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

จานวนไม่น้อยกว่า

241336

6

15

หน่วยกิต

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
Mathematical Analysis II
ทฤษฎีจานวน
3(2-2-5)
Theory of Numbers
การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Complex Analysis
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241334
241335

247223
247231
247324
247341

247351

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
ทฤษฎีกราฟ
Graph Theory

3(2-2-5)

241432

3(2-2-5)

241433

2. กลุ่มวิชาสถิติ
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
3(2-2-5)
Nonparametric Statistics
ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6)
Statistical Theory I
การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
Regression Analysis
การเสี่ยงและการประกันภัย
3(2-2-5)
เบื้องต้น
Introduction to Risk and Insurance
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
3(2-2-5)
Sampling Techniques

247361
247371
247381
247425
247441

ทอพอโลยีเบื้องต้น
Introduction to Topology
พีชคณิตเชิงเส้น 2
Linear Algebra II

3(2-2-5)

การวางแผนการทดลอง
Design of Experiment
การวิจัยดาเนินการ
Operation Research
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Statistical Package Program
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
สถิติสาหรับการควบคุม
คุณภาพ
Statistics for Quality Control

3(2-2-5)

3(2-2-5)

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

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241111
242104
244101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ฟิสิกส์ 1
17

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

001101
001103
003202
241112
241121
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ 2
หลักการทางคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ 2
19

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

241223
241211
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ทฤษฎีเซต
แคลคูลัส
ชีววิทยา 1
20

241326
241324
241323
24xxxx
24xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
พีชคณิตเชิงเส้น 1
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

241421
241422
241xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
โครงงาน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
9

001204
002201
004201

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

002202
003201
146200

3(2-2-5)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

241222
241221
247221
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
พีชคณิตนามธรรม 1
สถิติวิเคราะห์
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข
แคลคูลัสขัน้ สูง
อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
15

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(3-0-6)

ชั้นปีที่ 3
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

241325
241321
241322
24xxxx
24xxxx
รวม

ชั้นปีที่ 4
1(0-2-1)
2(0-4-2)
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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
241112
241221
242104
242105

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
แคลคูลัส
Calculus
เคมี 1
Chemistry I
เคมี 2
Chemistry II

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
วท.บ. (เคมี)
B.Sc. (Chemistry)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
129
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(2-2-5)

242251

3(2-2-5)

243101

4(3-2-7)

244103

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

247221

จานวนไม่น้อยกว่า
93
จานวน
32
ศัพท์วิทยาทางเคมี
Terminology in Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
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242102

242221
242222
242241
242242
242311
242312
242321

242331

242411

242412

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ
2(2-0-4)
การเคมี
Chemical Laboratory Safety
เคมีวิเคราะห์ 1
3(2-3-6)
Analytical Chemistry I
เคมีวิเคราะห์ 2
3(2-3-6)
Analytical Chemistry II
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
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
3(2-3-6)
ทางเคมี
Instrumentation for Chemical Analysis
เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
วิชาเฉพาะด้านเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
การวิจัยแนวใหม่ทางเคมี
3(2-2-5)
เชิงฟิสิกส์
New Frontier of Researches in Physical
Chemistry
เคมีพอลิเมอร์และนาโน
3(2-2-5)
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
Polymer Chemistry and Polymer Nanotechnology

จานวน
61
หน่วยกิต
จานวน
52
หน่วยกิต
242332 เคมีอนินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Inorganic Chemistry II
242341 สเปกโทรสโกปี
3(3-0-6)
Spectroscopy
242451 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ 2(2-0-4)
ห้องปฏิบัติการ
Quality System and Management in Laboratory
242453 โครงงานทางเคมี
2(0-6-3)
Project in Chemistry
242454 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
242455 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
242456 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
หมายเหตุ : *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
จานวน
242431

242432
242441

9

หน่วยกิต

การวิเคราะห์ทางเคมี
3(2-2-5)
อนินทรีย์
Inorganic Analysis
เคมีวัสดุอนินทรีย์
3(2-2-5)
Inorganic Material Chemistry
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(2-2-5)
และการประยุกต์
Natural Products and Application
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242421
242422

หัวข้อปัจจุบันในเคมีวิเคราะห์
3(2-2-5)
Current Topics in Analytical Chemistry
เคมีสภาวะแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Chemistry

242442

เคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์
Organic Synthesis

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241111
242102
242104
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ
การเคมี
เคมี 1
ชีววิทยา 1
19

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

001101
001103
003202
241112
242105
244103
รวม

4(3-3-8)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ฟิสิกส์เบื้องต้น
20

3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
ศัพท์วิทยาทางเคมี
เคมีวิเคราะห์ 2
เคมีอนิ ทรีย์ 2
สถิติวิเคราะห์
19

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

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

ชั้นปีที่ 2
001204
004201
002201
241221
242221
242241
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
พลเมืองใจอาสา
แคลคูลัส
เคมีวิเคราะห์ 1
เคมีอนิ ทรีย์ 1
20

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

002202
003201
242251
242222
242242
247221
รวม

3(2-2-5)
4(3-2-7)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

.
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ชั้นปีที่ 3
242311
242321
242331
242341
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
ทางเคมี
เคมีอนินทรีย์ 1
สเปกโทรสโกปี
วิชาเลือกเสรี
16

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

242312
242332
242xxx
242xxx
365215
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
เคมีอนินทรีย์ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
ชีวเคมีทั่วไป
18

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

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
242451
242452
242453
242xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
ระบบและการจัดการคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
โครงงานทางเคมี
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
11

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
242454 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
242455 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
242456 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
241112
242104
242105

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
เคมี 1
Chemistry I
เคมี 2
Chemistry II

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
วท.บ. (ชีววิทยา)
B.Sc. (Biology)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
129
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(2-2-5)

243101

3(2-2-5)

243102

4(3-3-8)

243103

4(3-3-8)

244103

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
ชีววิทยา 1
Biology I
ชีววิทยา 2
Biology II
ชีววิทยา 3
Biology III
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

93
28

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

354 | คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

146200
242141
247111

243212
243251
243301
243302
243321
243331

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาแกนสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry
ชีวสถิติ
Biostatistics
วิชาเฉพาะสาขา
ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
นิเวศวิทยา
Ecology
วิวัฒนาการ
Evolution
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
Taxonomy and Systematics
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology

3(3-0-6)

361101

4(3-3-8)

365215

243323
243421

65
53
18

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

3(2-2-5)

4(3-3-8)

243341

4(3-3-8)

243401

3(3-0-6)

243461

4(3-3-8)

243462

3(2-3-6)

243463

3(2-3-6)

243464
หมายเหตุ

243322

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

จานวนไม่น้อยกว่า
35
หน่วยกิต
พันธุศาสตร์
4(3-3-8)
Genetics
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(3–0-6)
Research Methodology
สัมมนา
1(0-2-2)
Seminar
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
6 หน่วยกิต
:*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

วิชาเฉพาะด้านเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา ต่อไปนี้
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
สัณฐานวิทยา
3(2–3-6)
243423 การเจริญเติบโตของพืช
3(2–3-6)
และกายวิภาคศาสตร์ของพืช
Plant Growth
Plant Morphology and Anatomy
243424 ชีววิทยากล้วยไม้
3(2-3-6)
อนุกรมวิธานของพืช
3(2–3-6)
Orchid Biology
Plant Taxonomy
243425 การออกแบบการทดลอง
3(2-3-6)
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
3(2–3-6)
สาหรับพืชศาสตร์
Ethnobotany
Experimental Design for Plant Science
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243422

243332
243333
243431
243432

243342
243441
243442
243443

243351

243352
243353
243451

พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic Botany
กลุ่มวิชาสัตววิทยา
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
ชีววิทยาของแมลง
Insect Biology
ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
Endocrinology

3(2–3-6)

243426

การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช
Plant Tissue Culture

3(2-3-6)

3(2–3-6)

243433

3(2–3-6)

3(2–3-6)

243434

3(2–3-6)

243435

ปรสิตวิทยาทั่วไป
General Parasitology
ปักษีวิทยา
Ornithology
ชีววิทยาของผึ้ง
และการเลีย้ งผึ้ง
Bee Biology and Apiculture
แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects

เทคนิคทางชีววิทยา
Biological Techniques
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
Introductory Biotechnology
หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
Current Topics in Biology

3(2-3-6)

3(2–3-6)
243436

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Cytogenetics
พันธุศาสตร์ของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Genetics
ชีววิทยาโมเลกุล
3(2-3-6)
Molecular Biology
พันธุศาสตร์ประชากร
3(3-0-6)
และปริมาณเบื้องต้น
Introduction to Population and Quantitative
Genetics
กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
ของสัตว์
Animal Ecology and Behavior
นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว
Ecology and Tourism
นิเวศวิทยาเขตร้อน
Tropical Ecology
ชีววิทยาของมลพิษ
Pollution Biology

3(2-3-6)

243444
243445
243446

243452
243453

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

243454

3(2–3-6)
3(2–3-6)

3(2–3-6)

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

ชลธีวิทยา
3(2-3-6)
Limnology
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Environmental Biology and Local Wisdom
การติดตามตรวจสอบ
3(2-3-6)
ทางชีวภาพสาหรับการประเมินระบบนิเวศ
Biological Monitoring for Ecological
Assessment
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241111
242104
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
17

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

001101
001103
003202
241112
242105
243102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
19

3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ชีววิทยาของเซลล์
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
18

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

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
242141
243103
244103
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
เคมีอนิ ทรีย์
ชีววิทยา 3
ฟิสิกส์เบื้องต้น
20

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

002202
003201
243212
243251
365215
รวม
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ชั้นปีที่ 3

243341
243301
247111
361101

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
พันธุศาสตร์
วิวัฒนาการ
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป

รวม

17

146200

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

243302
243321
243331
243XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

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

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
243401
243461
243XXX
243XXX
243XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
1(0-2-1) 243462
การศึกษาอิสระ
3(x-x-x) 243463
การฝึกงาน
3(x-x-x) 243494
สหกิจศึกษา
3(x-x-x)
รวม
6
3(x-x-x)
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241151
241152
241253
242104

:
:
:
:

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

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
126
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
243101
Calculus I
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
244101
Calculus II
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
244102

จานวน
จานวน
จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2

Calculus III

Physics II

เคมี 1
Chemistry I

4(3-3-8)

90
31
25

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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146200

244181

244201
244211
244221
244231
244232
244241

244251
244281
244282

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กระบวนวิธที างวิทยาศาสตร์
เชิงฟิสิกส์
Scientific Method in Physics
คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
Mathematics for Physics
กลศาสตร์
Mechanics
อุณหฟิสิกส์
Thermal Physics
การสั่นสะเทือนและคลื่น
Vibrations and Waves
ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Theory
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับฟิสิกส์

3(2-2-5)

1(0-3-2)

247221

244311
244322

3(3-0-6)
244331
3(3-0-6)
244341
3(3-0-6)
244381
3(3-0-6)
244382
3(3-0-6)
244391
3(2-2-5)

Computer Programming for Physics
ฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Physics
การทดลองฟิสิกส์ 1
1(0-3-2)
Experimental Physics I
การทดลองฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
Experimental Physics II

244445

จานวน
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

6

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน
59
จานวน
50
กลศาสตร์ควอนตัม
Quantum Mechanics
กลศาสตร์เชิงสถิติ
Statistical Mechanics
ทัศนศาสตร์
Optics
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electric and Electronic Circuit
การทดลองฟิสิกส์ 3
Experimental Physics III
การทดลองฟิสิกส์ 4
Experimental Physics IV
โครงงานฟิสิกส์
Project in Physics
นวัตกรรมและการประดิษฐ์

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

Innovation and invention
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
244492 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
244493 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
244491
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วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้

244312

244313

244314

244301
244441

244442

244371
244411
244471

กลุ่มฟิสิกส์ทฤษฎี
ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้าง
3(3-0-6)
อะตอม
Quantum Theory and atomic structures
กลศาสตร์ลากรองจ์และ
3(3-0-6)
แฮมิลโตเนียน
Lagrangian and Hamiltonian Mechanics
ของไหลจุลภาคเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory to microfluids
กลุ่มฟิสิกส์นวัตกรรมและการประดิษฐ์
ฟิสิกส์เชิงคานวณ
3(2-2-5)
Computational Physics
เครื่องมือวัดและระบบเฝ้า
3(2-2-5)
ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์
Instrumentation and Data Acquisition System
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
3(2-2-5)
การโปรแกรม
Microcontroller and Programming
กลุ่มฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา
ดาราศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Astronomy
ทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตน์
3(3-0-6)
Einstein’s Theory of Relativity
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
3(2-2-5)
Astrophysics

จานวน

244351
244412
244451
244494

244443

244444

244494

244473
244474
244494

9

ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค
Nuclear and Particles Physics
ทฤษฎีสนามเบื้องต้น
Introduction to Field Theory
ชีวฟิสิกส์
Biophysics
หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
Selected Topics in Physics

หน่วยกิต

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

ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับ
3(2-2-5)
ฟิ สิกส์ประยุกต์
Embedded System for Applied Physics
นวัตกรรมเพื่อการสอน
3(2-2-5)
ฟิ สิกส์
Innovation for Physics Teaching
หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Selected Topics in Physics

จักรวาลวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Cosmology
จักรวาลวิทยาและพลังงานมืด 3(2-2-5)
Cosmology and Dark Energy
หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Selected Topics in Physics
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244360

กลุ่มฟิสิกส์วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Material Physics
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
เทคโนโลยีการปลูกผลึก
3(2-2-5)
Crystal Growth Technology

244363

ผลึกศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
และการเลีย้ วเบนรังสีเอกซ์
244361
Introductory Crystallography and X-ray
Diffraction
244362
244452 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Nanotechnology
244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Selected Topics in Physics
หมายเหตุ กรณีประสงค์จะเปลี่ยนกลุ่มวิชาเอกเลือก สามารถเปลี่ยนได้ แต่จะต้องศึกษาให้ครบหน่วยกิตที่ระบุเงื่อนไข
ไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241151
242104
244101
244181
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
แคลคูลัส 1
เคมี 1
ฟิสิกส์ 1
กระบวนวิธที างวิทยาศาสตร์
เชิงฟิสิกส์
18

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

001101
O01103
003202
241152
243101
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
แคลคูลัส 2
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์ 2
20

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

002201

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
พลเมืองใจอาสา

241253

แคลคูลัส 3

3(3-0-6)

244231

การสั่นสะเทือนและคลื่น

3(3-0-6)

244201
244211
244281
รวม

คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
กลศาสตร์
การทดลองฟิสิกส์ 1
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
หน่วยกิต

244232
244251
244282
รวม

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
ฟิสิกส์ยุคใหม่
การทดลองฟิสิกส์ 2
19

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
กลศาสตร์เชิงสถิติ
การทดลองฟิสิกส์ 4
โครงงานฟิสิกส์
วิชาเอกเลือก
สถิติวิเคราะห์
วิชาเลือกเสรี
15

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

001204
004201

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

002202
003201
146200

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ

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

3(2-2-5)

244311
244331
244341
244381
รวม

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6) 244322
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 244382
สาหรับฟิสิกส์
244391
กลศาสตร์ควอนตัม
3(3-0-6) 244XXX
ทัศนศาสตร์
3(2-2-5) 247221
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5) XXXXXX
การทดลองฟิสิกส์ 3
1(0-3-2)
รวม
16
หน่วยกิต

244491
244445

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
นวัตกรรมและการประดิษฐ์

244221
244241

ชั้นปีที่ 4

244XXX
244XXX
XXXXXX
รวม

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
13

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
244492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
244493
รวม

สหกิจศึกษา
6

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

146200

244104
363218

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา)
Bachelor of Science (Exercise and Sport Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา)
B.Sc. (Exercise and Sport Science)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
123
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(3-0-6)

365212
367200

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

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology

87
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-2-5)
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248111
248112

248113
248121
248122
248123
248211
248212
248213

248223
248224
248225
248226
248227
248228

วิชาเอกบังคับ
พลวัตวิชาชีพ
2(1-2-3)
Profession Dynamic
การปรับสมรรถภาพทางกาย
3(1-4-4)
และจิตอาสา
Physical Fitness Adjustment and Volunteer
การจัดการกีฬา
2(2-0-4)
Sport Management
ว่ายน้าและการช่วยชีวิตทางน้า
2(1-2-3)
Swimming and Life Saving
ยิมนาสติก โยคะ และฤาษีดัดตน 2(1-2-3)
Gymnastic Yoga and Thai Yoga
การฝึกด้วยแรงต้านและน้าหนักตัว 2(1-2-3)
Resistance and Callisthenic Training
เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sports Medicine
จิตวิทยาการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Psychology
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sport Biomechanics

กลุ่มวิชาเอกบังคับเลือก
ฟุตบอล
Football
วอลเลย์บอล
Volleyball
กรีฑา
Track and Field
บาสเกตบอล
Basketball
ฟุตซอล
Futsal
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

จานวน
40
หน่วยกิต
การออกกาลังกายด้วยจังหวะ
2(1-2-3)
และการเต้น
Dance and Rhythmic Exercise
248222 ศิลปะป้องกันตัวไทยและสากล
1(0-2-1)
Thai and International Martial Arts
248311 สรีรวิทยาของสรรถภาพ
3(2-2-5)
ทางกาย
Physiology of Physical Fitness
248312 โภชนาการของสมรรถภาพ
3(2-2-5)
ทางกาย
Nutrition for Physical Fitness
248401 นวัตกรรมและงานวิจัย
3(2-2-5)
ทางสุขภาพและกีฬา
Innovation and Research in Health and Sports
248491 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
248492 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
248493 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * เลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น
248221

2(1-2-3)

248322

2(1-2-3)

248323

2(1-2-3)

248324

2(1-2-3)

248325

2(1-2-3)

248326

2(1-2-3)

248421

จานวนไม่น้อยกว่า
เทนนิส
Tennis
กอล์ฟ
Golf
กระบี่กระบอง
Krabi Krabong
ตะกร้อ
Takraw
จักรยาน
Cycling
นันทนาการ
Recreation

8

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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248229
248321

แบดมินตัน
Badminton
ลีลาศ
Social Dance

2(1-2-3)

248422

ไทเก๊กและชี่กง
Tai chi and Qigong

2(1-2-3)

2(1-2-3)

กลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวน
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาชีพฟิตเนสเทรนเนอร์และธุรกิจบริการสุขภาพ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาชีพการสอนพลศึกษาในโรงเรียน

24

หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาชีพฟิตเนสเทรนเนอร์ และธุรกิจบริการสุขภาพ จานวน
24
หน่วยกิต
การออกกาลังกายในน้า
3(2-2-5) 248433 ทักษะวิชาชีพ ฟิตเนส สปา
3(1-4-4)
Aquatic Exercise
และธุรกิจบริการสุขภาพเบื้องตน
248331 กิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Professional Experience in Fitness, Spa and
Activities and Sport for Health
Health Service Business
248332 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
3(2-2-5) 248434 แนวทางและการเตรียมตัว
3(1-4-4)
ส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
สาหรับการประกอบวิชาชีพ
248333 การพัฒนาคลาสการออกกาลัง
3(1-4-4)
Guidelines and Preparation for Professional
กาย
Gym and Fitness Class Development
Practice
248334 การนวดไทยทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5) 248435 การเขียนบทความและรายงาน 3(2-2-5)
การกีฬาสาหรับสปาและธุรกิจบริการสุขภาพ
วิจัย
Sport Science for Thai Massage in Spa and
Academic and Research Articles Writing
Health Service Business
248436 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
248431 หลักวิทยาศาสตร์ในการปรับ
3(2-2-5)
การกีฬาและการออกกาลังกาย
สัดส่วนร่างกาย
Cerrent Topic in Exercise and Sport Sience
Scientific Principles of Body Composition
248437 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Modification
Personal Development
248432 ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
3(2-2-5)
ย่อมด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
Health Service and Health product SME Start-up
Business
248327
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา จานวน 24
หน่วยกิต
ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหว
3(2-2-5) 248347 การออกแบบโปรแกรม
3(2-2-5)
ของร่างกาย
การฝึกกีฬา
Skill and Mechanic of Body Movement
Sport Training Program Design
248342 การวิเคราะห์สมรรถนะ
3(2-2-5) 248434 แนวทางและการเตรียมตัว
3(1-4-4)
ทางการกีฬา
สาหรับการประกอบวิชาชีพ
Sport Performance Analysis
Guidelines and Preparation for Professional
248343 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อ
3(2-2-5)
Practice
ความเป็นเลิศ
248435 การเขียนบทความ
3(2-2-5)
Sports Science for Excellence
และรายงานวิจัย
248344 หลักการฝึกและการเป็น
3(1-4-4)
Academic and Research Articles Writing
ผูฝ้ กึ สอนกีฬา
248436 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
Principle of Sport Training and Coaching
การกีฬาและการออกกาลังกาย
248345 การจัดการแข่งขันกีฬา
3(1-4-4)
Cerrent Topic in Exercise and Sport Sience
และการเป็นผู้ตัดสิน
248437 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Sport Competition Management and Referee
Personal Development
248346 การทดสอบสมรรถนะทางการกีฬา 3(2-2-5) 248438 วิทยาศาสตร์การกีฬาสาหรับ
3(2-2-5)
Sport Performance Testing
ผูพ้ ิการ
Sports Science for Disabilities
248341

กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาชีพการสอนพลศึกษาในโรงเรียน
248232 การนวดทางการกีฬา
3(2-2-5) 248385
Massage for Sport
248331 กิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5) 248431
Activities and Sports for Health
248344 หลักการฝึกและการเป็นผู้ฝึกสอน 3(1-4-4)
กีฬา
Principle of Sport Training and Coaching
248433
248345 การจัดการแข่งขันกีฬา
3(1-4-4)
และการเป็นผู้ตัดสิน
Sport Competition Management and Referee
248381 เพศศึกษาและสวัสดิศึกษา
3(30-6-) 248434
Sex Education and Safety Program
248382 ผูก้ ากับลูกเสือ
3(1-4-4)
Scout Director

จานวน
24
หน่วยกิต
หลักสูตรพลศึกษาตามอัธยาศัย 3(2-2-5)
Informal Physical Education Curriculum
หลักวิทยาศาสตร์ในการปรับ
3(2-2-5)
สัดส่วนร่างกาย
Scientific Principles of Body Composition
Modification
ทักษะวิชาชีพ ฟิตเนส สปา
3(1-4-4)
และธุรกิจบริการสุขภาพเบื้องต้น
Professional Experience in Fitness, Spa and
Health Service Business
แนวทางและการเตรียมตัว
3(1-4-4)
สาหรับการประกอบวิชาชีพ
Guidelines and Preparation for Professional
Practice
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248383

การฝึกออกกาลังกายและกีฬา
3(2-2-5)
ในโรงเรียน
Sport and Exercise Training in School
248384 การพัฒนาคลาสออกกาลังกาย
3(2-2-5)
ในโรงเรียน
Exercise Class Development in School

248435

248436

248483

การเขียนบทความ
3(2-2-5)
และรายงานวิจัย
Academic and Research Articles Writing
หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
การกีฬาและการออกกาลังกาย
Cerrent Topic in Exercise and Sport Sience
วิถีสุขภาพ
3(2-2-5)
Healthy Lifestyle

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
244104
248111
248112
248121
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
พลวัตวิชาชีพ
การปรับสมรรถภาพทางกาย
และจิตอาสา
ว่ายน้าและการช่วยชีวิตทางน้า
16

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

363218

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การใช้ภาษาไทย
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
การจัดการกีฬา
ยิมนาสติก โยคะ และฤาษีดัดตน
การฝึกด้วยแรงต้าน
และน้าหนักตัว
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

3(2-3-6)

รวม

18

หน่วยกิต

001103
001101
003202
248113
248122
248123

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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ชั้นปีที่ 2
001204
004201
002201
248211
248212
248224
367200
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
พลเมืองใจอาสา
เวชศาสตร์การกีฬา
จิตวิทยาการกีฬา
การออกกาลังกายด้วยจังหวะ
และการเต้น
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
20

3(2-5-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

002202
003201
146200
248213
248311
248222
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตตอล
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
สรีรวิทยาของสรรถภาพทางกาย
ศิลปะป้องกันตัวไทยและสากล
16

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

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
365212
248312
248xxx
248xxx
248xxx
248xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
โภชนาการของสมรรถภาพ
3(2-2-5)
ทางกาย
วิชาเอกบังคับเลือก
2(x-x-x)
ด้านกิจกรรมการออกกาลังกายและกีฬา
วิชาเอกบังคับเลือก
2(x-x-x)
ด้านกิจกรรมการออกกาลังกายและกีฬา
วิชาเอกเลือก
3 (x-x-x)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
19

หน่วยกิต

248401
248xxx
248xxx
248xxx
248xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
นวัตกรรมและงานวิจัย
3(2-2-5)
ทางสุขภาพและกีฬา
วิชาเอกบังคับเลือก
2(x-x-x)
ด้านกิจกรรมการออกกาลังกายและกีฬา
วิชาเอกบังคับเลือก
2(x-x-x)
ด้านกิจกรรมการออกกาลังกายและกีฬา
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
16
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
248xxx
248xxx
248xxx
248xxx
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
248491* การฝึกงาน
248492* การศึกษาอิสระ
248493* สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
Bachelor of Science (Statistics)
วท.บ. (สถิติ)
B.Sc. (Statistics)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
121
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I

จานวนไม่น้อยกว่า

243101
244103
247211

ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
สถิติเบื้องต้น
Introductory Statistics

85

หน่วยกิต

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
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122130

225120
241321
247223
247231
247271
247324
247331
247341

247441

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ระเบียบวิธกี ารเขียนโปรแกรม
Programming Methodology
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
Nonparametric Statistics
ทฤษฎีสถิติ 1
Statistical Theory I
การวิจัยดาเนินการ
Operational Research
การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
ทฤษฎีสถิติ 2
Statistical Theory II
การเสี่ยงและการประกันภัย
เบื้องต้น
Introduction to Risk and Insurance
สถิติสาหรับการควบคุมคุณภาพ
Statistics for Quality Control

3(3-0-6)

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
English for specific purpose

3(2-2-5)

247351

3(2-2-5)

247361

3(2-2-5)

247381

3(3-0-6)

247425

3(2-2-5)

247491

3(2-2-5)

247492

3(3-0-6)

247493

3(2-2-5)

247494

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
Sampling Techniques
การวางแผนการทดลอง
Design of Experiment
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Statistical Package Program
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology
สัมมนา
Seminar
การศึกษาอิสระ *
Independent Study
ฝึกงาน *
Professional Training
สหกิจศึกษา *
Co – operative Education

3(2-2-5)

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
247326 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
3(2-2-5)
Multivariate Analysis
247327 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
3(2-2-5)
Categorical Data Analysis
247342 สถิติเพื่อการพยากรณ์
3(2-2-5)
Statistical Method for Forecasting

จานวนไม่น้อยกว่า
247344

247352
247353

12

คณิตศาสตร์สาหรับ
การประกันชีวิต
Life Insurance Mathematics
ประชากรศาสตร์
Demography
การวิเคราะห์การอยู่รอด
Survival Analysis

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

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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247343

สถิติคณิตศาสตร์การเงิน
3(2-2-5)
Financial Mathematics and Statistics

247382

เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
เบื้องต้น
Introduction to Data Mining Techniques

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241111
242104
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
17

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

001101
001103
003202
225120
241112
244103
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวิธกี ารเขียนโปรแกรม
คณิตศาสตร์ 2
ฟิสิกส์เบื้องต้น
19

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
122130
241324
247211
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ธุรกิจเบื้องต้น
พีชคณิตเชิงเส้น 1
สถิติเบื้องต้น
18

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

002202
003201
146200

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

247223
247231
247271
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตทัล
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
ทฤษฎีสถิติ 1
การวิจัยดาเนินการ
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
247324
247331
247341
247351
247xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวิเคราะห์การถดถอย
ทฤษฎีสถิติ 2
การเสี่ยงและการประกันภัย
เบื้องต้น
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
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)
หน่วยกิต

247361
247381
247xxx
247xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวางแผนการทดลอง
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

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

ชั้นปีที่ 4
247425
247441
247491
247xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
สถิติสาหรับการควบคุมคุณภาพ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
10

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)
: Bachelor of Science (Chemical Industry and Materials
Technology)
: วท.บ. (อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)
: B.Sc. (Chemical Industry and Materials Technology)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
120
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5) 243101
Mathematics I
242101 หลักเคมี
4(3-3-8) 244103
Principle of Chemistry

จานวนไม่น้อยว่า
จานวน
จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

84
15
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
246101 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introductory Materials Science
246102 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
Safety in Chemical Industry and Materials
Technology
246103 เคมีของวัสดุ
3(3-0-6)
Chemistry of Materials
246201 โครงสร้างและความบกพร่อง
3(3-0-6)
ของวัสดุ
Structure and Defect of Materials
246221 โลหะและกระบวนการผลิต
3(2-3-6)
Metals and Metal Processing
246222 เซรามิกส์และกระบวนการผลิต
3(2-3-6)
Ceramics and Ceramic Processing
246223 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต
3(2-3-6)
Polymers and Polymer Processing
246211 อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น
3(2-3-6)
Fundamental Chemical Industry
246212 ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี
3(3-0-6)
Chemical Stoichiometry
246301 อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส 3(3-0-6)
Thermodynamics and Phase Transformation
246302 สมบัติทางกลและความร้อน
3(2-3-6)
ของวัสดุ
Mechanical and Thermal Properties of
Materials

246303

246304

246305

246306
246401

246491
246492
261101

จานวน
69
หน่วยกิต
จานวน
57
หน่วยกิต
สมบัติทางไฟฟ้า แสง
3(2-3-6)
และแม่เหล็กของวัสดุ
Electrical Optical and Magnetic Properties
of Materials
ระบบบริหารคุณภาพและ
3(2-3-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Quality and Environmental Management
Systems
เครื่องมือและการหาลักษณะ
3(2-3-6)
เฉพาะของวัสดุ 1
Instrumentation and Characterization for
Materials I
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
เครื่องมือและการหาลักษณะ
3(2-3-6)
เฉพาะของวัสดุ 2
Instrumentation and Characterization for
Materials II
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Cooperative Education
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกศึกษาเฉพาะ จาก 2 กลุ่มรายวิชา ดังต่อไปนี้

246312
246313
246314
246315

กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมเคมี
เทคโนโลยีวัสดุประกอบ
Composites Technology
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
Electronics in Industry
ยางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง
Rubber and Rubber Technology
สารเติมแต่งในกระบวนการ
ทางพอลิเมอร์
Additives in Polymer Processing

3(2-3-6)

246411

3(2-3-6)

246412

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

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
246321 การสึกหรอของวัสดุ
3(3-0-6)
Wear of Materials
246322 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Fuel Cell Technology
246323 โลหะกรรมกายภาพ
3(2-3-6)
Physical Metallurgy
246324 การกัดกร่อนและการควบคุม
3(2-3-6)
การกัดกร่อน
Corrosion and Corrosion Control
246325 เทคโนโลยีซีเมนต์
3(2-3-6)
Cement Technology

246413

246421
246422
246423
246424
246425

จานวนไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

อุตสาหกรรมการสกัด
3(2-3-6)
Extraction industry
เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมี
3(3-0-6)
ในอุตสาหกรรม
Chemical Kinetics and Chemical Industrial
Reactor
อุตสาหกรรมสะอาด
3(3-0-6)
Clean Industry

นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ 3(3-0-6)
Nanotechnology and Nanomaterials
เซรามิกส์ไฟฟ้า
3(2-3-6)
Electroceramics
การนาพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่ 3(2-3-6)
Polymer Recycling
พอลิเมอร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
Bio-Polymer
วัสดุทางการแพทย์
3(2-2-5)
Medical Materials

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241111
242101
246101
246102
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปในการดาเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
หลักเคมี
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
เคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
19

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

001101
001103
003202
244103
246103
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์เบื้องต้น
เคมีของวัสดุ
16

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

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
243101
246201
246211
รวม

ภาคการศึกษาต้น
อังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ชีววิทยา 1
โครงสร้างและความบกพร่อง
ของวัสดุ
อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น
19

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

002202
003201
246212
246221
246222
246223
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี
โลหะและกระบวนการผลิต
เซรามิกส์และกระบวนการผลิต
พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
246301
246302
246303
246304
246xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส
สมบัติทางกลและความร้อน
ของวัสดุ
สมบัติทางไฟฟ้า แสง
และแม่เหล็กของวัสดุ
ระบบบริหารคุณภาพ
และการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
15

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

246305
246306
246xxx
246xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เครื่องมือและการหาลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ 1
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

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

3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
246401
246xxx
261101
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เครื่องมือและการหาลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ 2
วิชาเอกเลือก
เขียนแบบวิศวกรรม
วิชาเลือกเสรี
12

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
246491 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
246492 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
School of Medical Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ได้แก่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี
และสาขาวิ ชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการตามแผนพัฒนาสาธารณสุขและ
แผนพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศ
ตลอดจนเพื่อจัดการเรียนการสอน ในระดับพื้นฐานทาง
การแพทย์ (Pre-Clinic) และวิทยาศาสตร์ พื้นฐานในระดั บ
ปริญญาตรี ให้แก่นิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ได้แก่
แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สหเวช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ แ ก่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ และคณะ
เกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ยั ง
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
ทางด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2. สาขาวิชาชีวเคมี
3. สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
นักจุลชีววิทยา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ผูป้ ฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพ ด้าน
ประกั น คุ ณ ภาพ และด้ า นวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผูป้ ระกอบการธุรกิจ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
นั ก วิ ชาการ ผู้ ช่ว ยนั ก วิ จั ย ผู้ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพ พนั ก งาน
ท างานในแผนกวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ พนั ก งาน
ตั ว แทนขายเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ สารเคมี ท างวิ ท ยาศาสตร์

พนั ก งานตั ว แทนขายยา เครื่ อ งส าอาง และผลิ ต ภั ณฑ์
ศึกษาต่อในสาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาในระดับที่สูงขึ้น ที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ
การกาหนดอาหาร
นั ก โภชนาการและนั ก ก าหนดอาหาร นั ก วิ ช าการ
และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3811-12
โทรสาร 0 5446 6663
E-mail : medsci.up@gmail.com
Facebook : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชือ่ ปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
242103

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
Bachelor of Science (Microbiology)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
B.Sc. (Microbiology)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
127 หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวนไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จานวน
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101 ชีววิทยา 1
Mathematics I
Biology I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry

91
22
11

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
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242120
247111

361101
361151

361201
361202
361204

361205
361206
361281

361301
361311

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
ชีวสถิติ
Biostatistics

4(3-3-8)

365215

จานวน
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

11

หน่วยกิต
4(3-3-8)

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introductory Medical Microbiology
แบคทีเรียวิทยา
3(2-3-6)
Bacteriology
ปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Parasitology
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
3(2-3-6)
สาหรับจุลชีววิทยา
Science Communication for Microbiology
ไวรัสวิทยา
3(2-3-6)
Virology
ราวิทยา
3(2-3-6)
Mycology
เทคนิคและการใช้เครื่องมือ
3(2-3-6)
ทางจุลชีววิทยา
Techniques and Instrumentation in
Microbiology
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(1-6-5)
Research Methodology
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Genetics

จานวน
69
หน่วยกิต
จานวน
57
หน่วยกิต
361331 สรีรวิทยาจุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Physiology
361341 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6)
Immunology
361352 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6)
Medical Bacteriology
361371 จุลชีววิทยาอาหาร
3(2-3-6)
Food Microbiology
361401 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
2(1-3-4)
Introduction to Bioinformatics
361481 การจัดการและการประเมิน
2(2-0-4)
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
Management and Laboratory Assessment
361491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
361492 ฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
361493 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co – operative Education
361494 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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361302
361303
361304
361342

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกรายวิชา ดังต่อไปนี้
ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์
3(2-3-6)
Yeast and Yeast Technology
สาหร่ายวิทยา
3(2-3-6)
Phycology
ชีววิทยาและเทคโนโลยีของเห็ด 3(2-3-6)
Biology and Technology of Mushroom
จุลชีววิทยาการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Microbiology

จานวนไม่น้อยกว่า
361359
361372
361451

361452

12

หน่วยกิต

เทคนิคทางปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Techniques in Parasitology
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Microbiology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
วินิจฉัย
Diagnostic Medical Microbiology
โรคติดเชือ้ อุบัติใหม่และอุบัติซ้า 3(3-0-6)
Emerging and Re - emerging Infectious
Diseases

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241111
242103
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ชีววิทยา 1
17

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

001101
001103
003202
242120
361101
361151
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
จุลชีววิทยาทั่วไป
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบื้องต้น
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
361201
361205
361281
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
แบคทีเรียวิทยา
ไวรัสวิทยา
เทคนิคและการใช้เครื่องมือ
ทางจุลชีววิทยา
18

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

002202
003201
361202
361204
361206
365215
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ปรสิตวิทยา
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
สาหรับจุลชีววิทยา
ราวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
19

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

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
361311
361331
361341
361351
361xxx
361xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
สรีรวิทยาจุลินทรีย์
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
วิทยาภูมิคุ้มกัน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
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

247111
361301
361352
361371
361xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวสถิติ
ระเบียบวิธีวิจัย
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
จุลชีววิทยาอาหาร
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

ชั้นปีที่ 4
361401
361481
361491
361xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ชีวสารสนเทศเบือ้ งต้น
การจัดการและการประเมิน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
11

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
361492 การฝึกงาน
361493 สหกิจศึกษา
361494 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
241112
242101
243101

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)
Bachelor of Science (Biochemistry)
วท.บ. (ชีวเคมี)
B.Sc. (Biochemistry)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
128
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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)

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

386 | คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

146200

242111
242120

365222
365323
365324
365335

365341
365351

365371

365331
365332

365333

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis

242141
361101

จานวน
เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

19

หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
หลักการของชีวเคมี
4(3-3-8)
Principles of Biochemistry
เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี
3(1-6-5)
Basic Biochemical Instruments
โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี 3(2-3-6)
Biochemical Disorders and Diseases
เทคนิคปฏิบัติการทาง
3(1-6-5)
อณูชีววิทยา
Laboratory Techniques in Molecular Biology
เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์
3(1-6-5)
Techniques in Cell Culture
ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จาก
3(2-3-6)
ธรรมชาติ
Biochemistry of Natural Products
ชีวเคมีเทคโนโลยี
2(2-0-4)
Biochemical Technology

จานวนไม่น้อยกว่า
49
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
37
หน่วยกิต
365390 ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
365442 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี
3(1-6-5)
Biochemical Laboratory Techniques
365472 ชีวเคมีของเวชสาอาง
3(2-3-6)
Biochemistry of Cosmeceuticals
365491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
365492 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
365493 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
365494 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

วิชาเอกเลือก
ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Biochemistry
ชีวเคมีของสุขภาวะ
3(2-3-6)
และการมีอายุยืน
Biochemistry of Wellness and Longevity
ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Biochemistry

จานวนไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
ชีวเคมีของภาวะเครียด
3(2-3-6)
ออกซิเดชัน
Biochemistry of Oxidative Stress
ชีวเคมีการกีฬา
3(2-3-6)
และการออกกาลังกาย
Biochemistry of Sports and Exercise

365436

365437
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365334
365361

ชีวสารสนเทศศาสตร์พื้นฐาน
Basic Bioinformatics
ชีวเคมีพันธุศาสตร์
Biochemical Genetics

3(1-6-5)

365438

3(2-3-6)

พิษวิทยาเชิงชีวเคมี
3(2-3-6)
และการเกิดมะเร็ง
Biochemical Toxicology and Carcinogenesis

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241111
242101
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
หลักเคมี
ชีววิทยา 1
17

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

001101
001103
003202
241112
242141
243211
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ 2
เคมีอนิ ทรีย์
เซลล์และชีววิทยา
ระดับโมเลกุล
19

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ชีวสถิติ
เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี
20

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

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
244103
361101
365222
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ฟิสิกส์เบื้องต้น
จุลชีววิทยาทั่วไป
หลักการของชีวเคมี
21

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

002202
003201
242111
242120
247111
365323
รวม
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ชั้นปีที่ 3
146200
365324
365335
365341
365390
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
โรคและความผิดปกติ
ทางชีวเคมี
เทคนิคปฏิบัติการทาง
อณูชีววิทยา
เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์
ระเบียบวิธวี ิจัย
15

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ
ชีวเคมีเทคโนโลยี
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
14

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
365492 การศึกษาอิสระ
365493 การฝึกงาน
365494 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

3(3-0-6)

365351

3(2-3-6)

365371
3653XX
365XXX
XXXXXX
รวม

3(1-6-5)
3(1-6-5)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

3(2-3-6)

ชั้นปีที่ 4
365442
365472
365491
3654XX
3654XX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี
ชีวเคมีของเวชสาอาง
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
16

3(1-6-5)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
242103
243211
244104

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกาหนดอาหาร)
Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
วท.บ. (โภชนาการและการกาหนดอาหาร)
B.Sc. (Nutrition and Dietetics)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
128
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics

จานวนไม่น้อยกว่า

361203
363221
365212
366213

94

จานวน
34
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
พยาธิวิทยา
Pathology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
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247111
341334

368110
368111
368212
368213
368214

368320
368321

368322
368323
368324

368325

ชีวสถิติ
Biostatistics
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacology
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
อาหารและโภชนาการพืน้ ฐาน
Food and Basic Nutrition
โภชนาการในวัฏจักรชีวิต
Nutrition in Life Cycle
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
Science of Cooking
หลักการประกอบอาหาร
Principle of cooking
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
Food Science and Technology

3(2-2-5)

367201

สรีรวิทยาพืน้ ฐานของมนุษย์
Basic Human Physiology

3(2-3-6)

จานวน
24
โภชนาการมนุษย์และ
เมแทบอลิซึม
Human Nutrition and Metabolism
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology
อาหารปลอดภัยและ
สุขาภิบาลอาหาร
Food Safety and Food Sanitation

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

368315

3(3-0-6)
368330
3(2-3-6)
368316
3(2-3-6)

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

3(2-3-6)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
การประเมินภาวะโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Assessment
โภชนาการและการกาหนด
3(2-3-6)
อาหาร
Nutrition and Dietetics
การจัดการบริการอาหาร
3(2-3-6)
Food Service Management
การให้คาปรึกษาด้านโภชนาการ 3(2-3-6)
Nutritional Counseling
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1(1-0-2)
นักโภชนาการและนักกาหนดอาหาร
Professional Ethics of Nutritionists and
Dietitians
โภชนาการชุมชน
3(2-3-6)
Community Nutrition

368426
368427
368433

368434
368435

จานวน
30
หน่วยกิต
โภชนาการทางคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Nutrition
โภชนบาบัดทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Nutrition Therapy
ปัญหาพิเศษทางอาหาร
1(0-3-2)
และโภชนาการ
Special Problem in Food and Nutrition
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การฝึกงานด้านโภชนาการ
6 หน่วยกิต
และการกาหนดอาหาร
ไม่น้อยกว่า
Professional Training in
400 ชั่วโมง
Nutrition and Dietetics
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368331

368332

368340
368341
368342

การฝึกประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า
โภชนาการชุมชน
150 ชั่วโมง
Field Experience in Community Nutrition
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
โภชนาการและการกาหนดอาหาร 350 ชั่วโมง
Field Experience in Nutrition and Dietetics
วิชาเอกเลือก
การกาหนดอาหารอาเซียน
Asian Food Dietetics
โภชนาการสาหรับนักกีฬา
Sports Nutrition
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
Health Food Products

368436

การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
368437 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(2-3-6)

368343

3(2-3-6)

368344

จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
องค์การและการจัดการ
3(2-3-6)
Organization and Management
โภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ
3(2-3-6)
Nutrition for Aging

3(2-3-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241111
242103
368110
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
คณิตศาสตร์
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
อาหารและโภชนาการพืน้ ฐาน
15

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

001103
001101
003202
243211
244104
368111
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การใช้ภาษาไทย
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
เซลล์และชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
โภชนาการในวัฏจักรชีวิต
18

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

368213

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
พลเมืองใจอาสา
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
วิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร
หลักการประกอบอาหาร

รวม

21

001204
004201
002201
361203
365212
368212

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

003201
002202
341334
363221
367201
368214
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
สังคมพหุวัฒนธรรม
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
สรีรวิทยาพืน้ ฐานของมนุษย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
18

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

3(2-3-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
247111
366213
368315
368320
368321
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ชีวสถิติ
พยาธิวิทยา
โภชนาการมนุษย์และ
เมแทบอลิซึม
การประเมินภาวะโภชนาการ
โภชนาการและการกาหนด
อาหาร
วิชาเลือกเสรี
18

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

368316
368322
368323
368324
368325
368330
368331
368xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
อาหารปลอดภัยและ
2(1-3-64)
สุขาภิบาลอาหาร
การจัดการบริการอาหาร
3(2-3-6)
การให้คาปรึกษาด้าน
3(2-3-6)
โภชนาการ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพนัก
1(1-0-2)
โภชนาการ และนักกาหนดอาหาร
โภชนาการชุมชน
3(2-3-6)
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-3-6)
การฝึกประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า
โภชนาการชุมชน
150 ชั่วโมง
วิชาเอกเลือก
3(2-3-6)
18
หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
โภชนาการและการกาหนดอาหาร 350 ชั่วโมง
หมายเหตุ นิ สิ ต ต้ อ งผ่ า นรายวิ ช า 368331 การฝึ ก
ประสบการณ์ โภชนาการชุ ม ชน และรายวิ ช า 368332
การฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ โภชนาการและการกาหนด
อาหาร รวมกันไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง
368332

ชั้นปีที่ 4
368426
368427
368433
368434
368xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
โภชนาการทางคลินิก
โภชนบาบัดทางการแพทย์
ปัญหาพิเศษทางอาหารและ
โภชนาการ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
14

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

ภาคการศึกษาปลาย
* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
368435 การฝึกงานด้านโภชนาการ
6 หน่วยกิต
และการกาหนดอาหาร* ไม่น้อยกว่า 400 ชม.
368436 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
368437 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
นิสิตที่เลือกเรียนรายวิชา 368435 การฝึกงานด้าน
โภชนาการและการกาหนดอาหาร ต้องผ่านรายวิชาเอก
จานวน 30 หน่วยกิต ผ่านรายวิชา 368331 การฝึก
ประสบการณ์โภชนาการชุมชน และรายวิชา 368332
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการกาหนด
อาหาร
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
School of Engineering
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ไ ด้ ย กฐานะขึ้ น จาก ส านั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยสานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา การจัดการเรียนการสอนของสานัก
วิชาวิศ วกรรมศาสตร์ในสมั ยนั้ นเปิด สอนหลั กสู ต รวิศวกรรม
ศาสตรบั ณฑิ ต เพียง 5สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิ ศวกรรมโยธา สาขาวิชา
วิศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม และสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
โดยจัดการเรียนการสอนเพียง ชั้นปีที่ 1 และ 2 เมื่อนิสิตต้องเรียนใน
ชั้น ปี ที่ 3 และ 4 ทางส านั ก วิช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ จะส่ งนิ สิ ต
ไปเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก
ต่อ มามหาวิท ยาลัยนเรศวร วิท ยาเขตสารสนเทศพะเยา
ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา เพื่ อ เตรี ย ม
ยกฐานะเป็ นมหาวิ ทยาลั ยเอกเทศ และเมื่ อมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร
พะเยา ได้ ยกฐานะขึ้นเป็ นมหาวิทยาลั ยเอกเทศ คื อ มหาวิทยาลั ย
พะเยา เมื่ อ วั น ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 แล้ ว ส านั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ปั จ จุ บั น คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์ เ ปิ ด สอนทั้ ง หมด 9
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 หลักสูตร
คือ วิศวกรรมเครื่อ งกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และ
วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ แล ะหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 4 หลักสูตร คือ การบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนี้ยังได้
เปิ ด สอนหลั ก สู ต รปรั ช ญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 1 หลั ก สู ต ร คื อ
วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
เครื่องกล
วิ ศ วกรเครื่ อ งกล ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นฝ่ า ยสาธารณู ปโภค
ฝ่ า ยซ่ อ มบ ารุ ง หรื อ ฝ่ า ยผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรม เช่ น
โรงไฟฟ้ า โรงกลั่ น น้ ามั น โรงงานผลิ ต หรื อ ประกอบชิ้ น ส่ ว น

ยานยนต์ โรงงานผลิ ต อาหาร วิ ศ วกรเครื่ อ งกล ที่ ท าหน้ า ที่
ควบคุมการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในอาคารที่กาลัง
ก่อสร้าง เช่น งานระบบท่อในอาคารสูง งานระบบปรับอากาศ
วิศ วกรเครื่อ งกล ในบริ ษั ท ต่ า ง ๆ ข้ า ราชการ หรื อ พนั ก งาน
ของรัฐ ในตาแหน่งวิศวกรเครื่องกลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เช่น เทศบาลเมื อ ง องค์ การบริห ารส่ วนต าบล ผู้ ช่ วยนั กวิ จั ย
ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง : ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง
บารุงรักษา เกี่ยวกับ ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจ่ายไฟฟ้า
กาลัง การตรวจสอบ การวางแผนโครงการ และให้คาปรึกษา
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า สื่ อ สาร : ออกแบบ ควบคุ ม
ติ ด ตั้ ง บ ารุ ง รั ก ษา เกี่ ย วกั บ ระบบเครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ โทรทั ศ น์
โทรศั พ ท์ การตรวจสอบ ซ่ อ ม และใช้ ง านอุ ป กรณ์ ส่ื อ สาร
การหาต าแหน่ ง ติ ด ตั้ ง สถานี รั บ -ส่ ง สั ญ ญาณระบบสื่ อ สาร
และให้คาปรึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ก่ อ สร้ า งและออกแบบงานอาคาร อาคารสาธารณะ
คลั ง สิ น ค้ า โครงสร้ างที่ มี ลั ก ษณะเป็ น หอ ปล่ อ ง โครงสร้ า ง
สะพาน ชิน้ ส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อสาเร็จ เสาเข็มคอนกรีต
โครงสร้า งใต้ ดิ น สิ่ งก่ อ สร้ า งชั่ ว คราว ทางสาธารณะ ระบบ
ชลประทาน โครงสร้างที่มีการกักของไหล ท่อส่งน้า ท่อระบายน้า
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
อุตสาหการ
งานเกี่ย วกั บ การลดเวลาการปฏิ บัติงาน ค่าใช้จ่าย วัส ดุ
พลั ง งาน และทรั พ ยากรอื่ น ๆ รวมไปถึ ง งานการควบคุ ม
คุณ ภาพของการผลิต งานด้านระบบการผลิต และเครื่อ งจักร
งานด้านการบริหารงานทางวิศวกรรม
สถานที่ตงั้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3389
โทรสาร 0 5446 6662
E-mail : Engineering@up.ac.th
Facebook : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
: งานวิชาการและพัฒนานิสติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
Line : @engup
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

241151
241152
242101
244101

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
B.Eng. (Mechanical Engineering)

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

จานวนไม่น้อยกว่า
147 หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 1
3(3-0-6) 244102
Calculus I
แคลคูลัส 2
3(3-0-6) 261203
Calculus II
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I

จานวน
21 หน่วยกิต
ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics II
แคลคูลัสประยุกต์
3(3-0-6)
ในงานวิศวกรรมเครื่องกล
Applied Calculus in Mechanical Engineering
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
261211 เทอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
Thermodynamics
261212 เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Thermodynamics
226101

261191
261221
261321
261322

261323

261324
261391

261331

วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
กลุ่มวิชาแกน
ปฏิบัติการยานยนต์
1(0-3-2)
Automotive Workshop
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mechanics II
เขียนแบบเครื่องกล
2(1-3-4)
Mechanical Drawing
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขในงาน
3(2-3-6)
วิศวกรรมเครื่องกล
Numerical Methods in Mechanical Engineering
สถิติและการวัดในงาน
3(2-3-6)
วิศวกรรมเครื่องกล
Statistics and Measurement in Mechanical
Engineering
แมคคาทรอนิกส์
3(2-3-6)
Mechatronics
ปฏิบัติการสาหรับวิศวกร
1(0-3-2)
เครื่องกล 1
Laboratory for Mechanical Engineers I
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
Heat Transfer

261213
261311
264201
264209

261392

361393

261491

261492

262201

261336

จานวน
27 หน่วยกิต
กลศาสตร์ของของไหล
3(3-0-6)
Mechanics of Fluids
กลศาสตร์ของของแข็ง
3(3-0-6)
Mechanics of Solids
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
พืน้ ฐานกรรมวิธกี ารผลิต
3(2-3-6)
Fundamental of Manufacturing Processes

จานวน
27 หน่วยกิต
ปฏิบัติการสาหรับวิศวกร
1(0-3-2)
เครื่องกล 2
Laboratory for Mechanical Engineers II
ฝึกงานด้านวิศวกรรม
3(0-9-5)
เครื่องกล
Training in Mechanical Engineering
การเตรียมโครงงาน
1(0-3-2)
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Pre-Project
โครงงานทางวิศวกรรม
2(0-6-3)
เครื่องกล
Mechanical Engineering Project
วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
4(3-3-8)
Fundamental of Electrical Engineering

รวม
24
การออกแบบระบบความร้อน
Thermal System Design

หน่วยกิต
3(3-0-6)
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261332
261333
261334
261335

กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design
การสั่นสะเทือนทางกล
Mechanical Vibration
การปรับอากาศ
Air-Conditioning

3(3-0-6)

261431

3(3-0-6)

261432

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

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
กลุ่มวิชาชีพเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้

261440
261441
261442

261443

261450

261451
261452
261453

การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control
การออกแบบทางวิศวกรรม
3(2-3-6)
เครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
Computer Aided Mechanical Engineering
Design

กลุ่มวิชาการอนุรักษ์พลังงานและระบบสาธารณูปโภค
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(2-3-6) 261444
Energy Conservation and Management
อาคารใช้พลังงานสุทธิศูนย์
3(2-3-6)
Net-Zero Energy Building
261445
โครงข่ายอัจฉริยะสาหรับระบบ
3(3-0-6)
การจัดการพลังงานในชุมชน
Smart Grid for Community Energy
Management Systems
261490
การออกแบบระบบท่อในอาคาร
3(3-0-6)
Design of Plumbing System

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และพลังงานเพื่ออนาคต
แหล่งพลังงานทางเลือกและ
3(3-0-6) 261454
แหล่งพลังงานหมุนเวียน
Alternative and Renewable Energy Resources 261455
ระบบกักเก็บพลังงานเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introduction to Energy Storages
261456
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงาน 3(2-3-6)
Energy Harvesting Technology
261457
วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
3(3-0-6)
Power Plant Engineering

จานวน

12

หน่วยกิต

การระบายอากาศเฉพาะที่
3(3-0-6)
และการออกแบบห้องสะอาด
Local Ventilation and Clean Room Design
การบริหารงานระบบและ
3(3-0-6)
การประเมินราคา
Building Service Construction Management
and Cost Estimation
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
เครื่องกล
Selected Topics in Mechanical Engineering

ไฮโดรเจนและเซลล์เชือ้ เพลิง
Hydrogen and Fuel Cells
อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น
Basic Aerodynamics
เทคโนโลยีกังหันลม
Wind Turbines Technology
เทคโนโลยีของฮีทไปป์
Heat Pipe Technology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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261460
261461

261462

261463

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6) 261464 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยน 3(3-0-6)
Fluid Machinery
ความร้อน
การออกแบบอุปกรณ์แปรรูป
3(2-3-6)
Heat Exchanger Design
อาหาร
261465 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
3(3-0-6)
Design of Food Processing Equipment
Internal Combustion Engine
การอบแห้งและการเก็บรักษา
3(2-3-6) 261466 การออกแบบระบบท่อ
3(3-0-6)
ผลผลิตการเกษตร
Design of Piping Systems
Drying and Storage of Agricultural Products
261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
การทาความเย็นและระบบห้อง
3(3-0-6)
เครื่องกล
เย็น
Selected Topics in Mechanical Engineering
Refrigeration and Cold Storage Systems

กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์สาหรับการออกแบบอุปกรณ์ออกกาลังกายและอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกสาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
261470 พืน้ ฐานชีวกลศาสตร์สาหรับ
3(3-0-6) 261474 กลศาสตร์การแตกหัก
3(3-0-6)
การออกแบบทางวิศวกรรม
Fracture Mechanics
Basic Biomechanics for Engineering Design
261475 วัสดุเชิงประกอบ
3(3-0-6)
261471 การออกแบบอุปกรณ์
3(2-3-6)
Composite materials
ออกกาลังกาย
261476 หลักของกลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
Fitness Equipment Design
Principles of Solid Mechanics
261472 เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
3(2-3-6) 261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
สะดวกเบื้องต้น
เครื่องกล
Introduction to Assistive Technologies
Selected Topics in Mechanical Engineering
261473 ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
3(2-3-6)
Finite Element Method

261480

261481
261482
261483

กลุ่มวิชาหุ่นยนต์ อากาศยานไร้คนขับและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัด
3(2-3-6) 261455 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
ในหุ่นยนต์
Basic Aerodynamics
Robot Actuators and Sensors
261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
หุ่นยนต์เคลื่อนที่เบื้องต้น
3(2-3-6)
เครื่องกล
Introduction to Mobile Robots
Selected Topics in Mechanical Engineering
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
3(2-3-6) 262300 ความคิดสร้างสรรค์และ
3(2-3-6)
Introduction to Industrial Robots
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
หุ่นยนต์อากาศยานเบื้องต้น
3(2-3-6)
Creativity and Innovation for Community
Introduction to Flying Robots
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
241151
242101
244101
261101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
20

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

001103
004101
004201
241152
244102
261111
261191
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
ปฏิบัติการยานยนต์
20

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

ชั้นปีที่ 2
001204
003201
003202
262201
261211
261221
264101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
เทอร์โมไดนามิกส์
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
วัสดุวิศวกรรม
22

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

002201
002202
226101
261203
261212
261213
264209
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
สังคมพหุวัฒนธรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แคลคูลัสประยุกต์ใน
งานวิศวกรรมเครื่องกล
เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์
กลศาสตร์ของของไหล
พืน้ ฐานกรรมวิธกี ารผลิต
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
261311
261321
261322
261331
261332
261391
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กลศาสตร์ของของแข็ง
เขียนแบบเครื่องกล
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขในงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
การถ่ายเทความร้อน
กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
ปฏิบัติการสาหรับวิศวกร
เครื่องกล 1
วิชาเลือกเสรี
18

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

261323
261324
261333
261334
261335
261336
261392
รวม

261393

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สถิติและการวัดในงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
แมคคาทรอนิกส์
การออกแบบเครื่องจักรกล
การสั่นสะเทือนทางกล
การปรับอากาศ
การออกแบบระบบความร้อน
ปฏิบัติการสาหรับวิศวกร
เครื่องกล 2
19

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

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงานด้านวิศวกรรม
3 หน่วยกิต
เครื่องกล
(ไม่น้อยกว่า 240 ชม.)
Training in Mechanical Engineering
6

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
11

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

ชั้นปีที่ 4
261431
261432
261491
2614XX
2614XX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การควบคุมอัตโนมัติ
การออกแบบทางวิศวกรรม
เครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรม
เครื่องกล
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
13

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

261492
2614XX
2614XX
XXXXXX
รวม
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

241151
241152
241253

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
B.Eng. (Electrical Engineering)

3(2-2-5)

002202

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)

004101

3(2-2-5)

004201

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 1
3(3-0-6) 242101
Calculus I
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
244101
Calculus II
แคลคูลสั 3
3(3-0-6) 244102
Calculus III

จานวนไม่น้อยกว่า
147
จานวนไม่น้อยกว่า
30
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality
จานวน
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

21

หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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226101
261101
261111
261211
261212
262215

262213
262214
262221
262322

262391

หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Electric Circuit Analysis I
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1(0-3-2)
Electric Circuits Laboratory
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
กลุ่มวิชาบังคับ
การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(3-2-6)
Digital Circuit Design
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electric Circuit Analysis II
เครือ่ งวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
3(2-3-6)
ประยุกต์ใช้
Microcontrollers and Applications
ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
3(0-9-5)
Training in Electrical Engineering

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะงาน
งานไฟฟ้ากาลัง
262241 เครือ่ งจักรกลไฟฟ้า 1
Electrical Machines I
262342 เครือ่ งจักรกลไฟฟ้า 2
Electrical Machines II

262216
262323
264109

จานวน
75
จานวน
30
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
ระบบควบคุม
Control Systems
ปฏิบัติการเครื่องมือพืน้ ฐาน
ทางวิศวกรรมและการใช้งาน

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

Engineering Tools and Operations
Laboratory
264101
264312

262492
262493

262494

3(3-0-6)

262347

3(3-0-6)

262348

วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
การจัดการทางวิศวกรรม
Engineering Management

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

จานวน
45 หน่วยกิต
จานวน
18 หน่วยกิต
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-2)
Electrical Engineering Project I
กฎหมายและจรรยาบรรณ
1(1-0-2)
สาหรับวิศวกรไฟฟ้า
Laws and Ethics for Electrical Engineers
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
1(0-3-2)
Electrical Engineering Project II

จานวน
27
ระบบไฟฟ้ากาลัง
Electrical Power System
โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
Power Plant and Substation

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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262343
262345
262346

262271
262372
262373
262374
262375
262376

อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
4(3-3-8)
Power Electronics
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 1 1(0-3-2)
Electrical Power Engineering Laboratory I
การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical System Design
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
การสื่อสารดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Communication

262448
262449
262450

262377

262477
262478
262480
262481

หมวดวิชาเฉพาะเลือก
1) กลุ่มวิชางานไฟฟ้ากาลัง
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต่อไปนี้
262424
262425

262426

กลุ่มวิศวกรรมควบคุม (Control Engineering)
ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ
3(3-0-6) 262431
Sensors and Transducers
การควบคุมสาหรับ
3(3-0-6) 262441
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Control in Power Electronics
262454
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Automation Systems

ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 2

1(0-3-2)
Electrical Power Engineering Laboratory II
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Power System Protection
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
จานวน
27 หน่วยกิต
ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 1(0-3-2)
ประยุกต์สาหรับวิศวกรรมสื่อสาร
Computer Programming and Application
Software for Communication Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2
1(0-3-2)
Communication Engineering Laboratory II
วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
Antenna Engineering
การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
Optical Communication
โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6)
Communication Network and Transmission
Lines
จานวนไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

การควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Control
ยานยนต์ไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Vehicles
การประมาณและออกแบบ
3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้า
Electrical Estimation and System Design
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262427

การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า

3(3-0-6)

262429

Electrical Machine Design
การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
Electric Drives

3(3-0-6)

262427
262441
262453
262454

262461

262454

262455

262456
262457

กลุ่มวิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering)
การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Machine Design
ยานยนต์ไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Vehicles
วิศวกรรมการส่องสว่าง
3(3-0-6)
Illumination Engineering
การประมาณและออกแบบ
3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้า
Electrical Estimation and System Design
สมาร์ตกริดเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Smart Grid
กลุ่มวิศวกรรมกาลัง (Power Engineering)
การประมาณและออกแบบ
3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้า
Electrical Estimation and System Design
การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
ในระบบไฟฟ้ากาลัง
Computer Analysis in Electrical Power System
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Safety
การป้องกันฟ้าผ่า
3(3-0-6)
Lightning Protection

262459

262497

262462
262463
262464

262498

262458

262461
262462
262495

วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
แบบสวิตชิง
Power Switching Converters
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
ควบคุม
Selected Topics in Control Engineering

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
3(3-0-6)
Distributed Generation Systems
พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
Renewable Energy
การอนุรักษ์และการจัด
3(3-0-6)
การพลังงาน
Energy Conservation and Management
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
พลังงาน
Selected Topics in Energy Engineering

วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบ
3(3-0-6)
ไฟฟ้ากาลัง
Artificial Intelligence Techniques in Power
Systems
สมาร์ตกริดเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Smart Grid
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
3(3-0-6)
Distributed Generation Systems
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
ไฟฟ้ากาลัง
Selected Topics in Electrical Power Engineering
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262475

262485
262488
262496

262472

กลุ่มวิชางานไฟฟ้าสื่อสาร
ให้นิสิตเลือกเรียนโดยหน่วยกิตรวมต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาการ 3(3-0-6)
262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
คานวณ
Microwave Engineering
Introduction to Computational Intelligence
262473 การสื่อสารบรอดแบนด์
3(3-0-6)
การเข้ารหัสประยุกต์
3(3-0-6)
Broadband Communication
Applied Coding
262483 การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
การสื่อสารเชิงภาพ
3(3-0-6)
Satellite Communication
Visual Communications
262484 การสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
Mobile Communication
สื่อสาร
262300 ความคิดสร้างสรรค์และ
3(2-3-6)
Selected Topics in Communication
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
Engineering
Creativity and Innovation for Community
อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Electronics
หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
241151
242101
244101
261101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
20

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

001103
004101
226101
241152
244102
261111
264109
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมและการใช้งาน
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003202
241253
262211
262212
262213
262215
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แคลคูลัส 3
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
การออกแบบวงจรดิจิทัล
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
22

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

ภาคการศึกษาปลาย
งานไฟฟ้ากาลัง
002201 พลเมืองใจอาสา
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
รวม
19
งานไฟฟ้าสื่อสาร
002201 พลเมืองใจอาสา
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
262216 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
262271 สัญญาณและระบบ
รวม
19

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
งานไฟฟ้ากาลัง
262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า
262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
ประยุกต์ใช้
262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
262343 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
262347 ระบบไฟฟ้ากาลัง
264201 วัสดุวิศวกรรม
รวม

19

งานไฟฟ้าสื่อสาร
262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า
262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
ประยุกต์ใช้
262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
262373 หลักการสื่อสาร
264201 วัสดุวิศวกรรม
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
18

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

ภาคการศึกษาปลาย
งานไฟฟ้ากาลัง
262323 ระบบควบคุม
262345 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 1
262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า
262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
264312 การจัดการทางวิศวกรรม
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
16

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

หน่วยกิต

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

งานไฟฟ้าสื่อสาร
262323 ระบบควบคุม
4(3-3-8)
262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1
1(0-3-2)
262375 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6)
262376 การสื่อสารดิจิทัล
3(3-0-6)
262377 ภาษาคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
และซอฟต์แวร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรรมสื่อสาร
264312 การจัดการทางวิศวกรรม
2(2-0-6)
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
3(x-x-x)
รวม
17
หน่วยกิต

262391
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-9-5)
(ไม่น้อยกว่า 240 ชม.)
3
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
งานไฟฟ้ากาลัง
262448 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 2
262449 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
262493 กฎหมายและจรรยาบรรณ
สาหรับวิศวกรไฟฟ้า
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
รวม
15
งานไฟฟ้าสื่อสาร
262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2
262478 วิศวกรรมสายอากาศ
262480 การสื่อสารทางแสง
262481 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
262493 กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับ
วิศวกรไฟฟ้า
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
รวม
15

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

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

ภาคการศึกษาปลาย
งานไฟฟ้ากาลัง
262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
รวม
13

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

งานไฟฟ้าสื่อสาร
262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
262xxx วิชาเฉพาะเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
13

1(0-3-2)
3(x-x-x)
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
001101
001102
001103
001204
002201

241151
241152
241253

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
3(2-2-5)

002202

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)

004101

3(2-2-5)

004201

หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะบังคับ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III

242101
244101
244102

147
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
จานวน
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

111
99
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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226101
261101
263101
263103
263202

263213
263216
263314
263315

263317
263318

263331
263333
263342

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statics
เขียนแบบก่อสร้าง
2(1-2-3)
Construction Drawing
คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง
3(3-0-6)
วิศวกรรมโยธา
Applied Mathematics in Civil Engineering
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6)
Structural Analysis I
คอนกรีตเทคโนโลยี
4(3-3-8)
Concrete Technology
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6)
Structural Analysis II
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการ
2(1-3-4)
ทดสอบ
Civil Engineering Materials and Testing
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8)
Reinforced Concrete Design
การออกแบบโครงสร้างไม้
4(3-3-8)
และเหล็ก
Design of Timber and Steel Structures
ปฐพีกลศาสตร์
4(3-3-8)
Soil Mechanics
วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-8)
Foundation Engineering
วิศวกรรมการทาง
4(3-3-8)
Highway Engineering

263211
263261
263271
263262
264101

263354
263373
263391
263452
263453

263475
263494
263495

จานวน
28 หน่วยกิต
กาลังวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
การสารวจ
3(2-3-6)
Surveying
ชลศาสตร์
4(3-3-8)
Hydraulics
ค่ายฝึกงานสารวจ
1 หน่วยกิต
Survey Camp
(ไม่น้อยกว่า 80 ชม.)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials

จานวน
50 หน่วยกิต
การประมาณราคาก่อสร้าง
2(1-2-3)
Construction Cost Estimation
หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6)
Principle of Hydrology
การฝึกงาน
3 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 240 ชม.)
การบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
กฎหมายและจรรยาบรรณ
2(1-2-3)
สาหรับวิศวกรโยธา
Laws and Ethics for Civil Engineers
วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
1(0-3-2)
Civil Engineering Project I
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
2(0-6-3)
Civil Engineering Project II
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263419
263420
263425
263426
263455

หมวดวิชาเฉพาะเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2-5) 264456
Prestressed Concrete Design
การออกแบบอาคาร
3(2-2-5)
Building Design
ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต 3(3-0-6)
264457
Durability of Concrete Structures
วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบือ้ งต้น
3(2-2-5) 264458
Introduction to Earthquake Engineering
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
263493
Real Estate Development

กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมการทาง
การปรับปรุงดินเบือ้ งต้น
3(3-0-6) 263463
Introduction to Soil Improvement
263441 วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6) 263464
Transportation Engineering
263443 วัสดุการทาง
3(2-2-5)
Highway Materials
263445 การออกแบบผิวทาง
3(2-2-5) 263465
Pavement Design
263435

263493

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

การจัดการผลิตภาพและ
3(3-0-6)
คุณภาพในงานก่อสร้าง
Productivity and Quality Management in
Construction
ธุรกิจก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Business
วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Material and Construction Technology
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering

การสารวจเส้นทาง
3(2-2-5)
Route Surveying
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
สาหรับวิศวกรรมโยธา
Geographic Information System for Civil
Engineering
การสารวจด้วยภาพถ่ายทาง
3(2-2-5)
อากาศ
Photogrammetric Surveying
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering
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264456

263464

263465

263474

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
การจัดการผลิตภาพและ
3(3-0-6)
คุณภาพในงานก่อสร้าง
Productivity and Quality Management in
Construction
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
สาหรับวิศวกรรมโยธา
Geographic Information System for Civil
Engineering
การสารวจด้วยภาพถ่ายทาง
3(2-2-5)
อากาศ
Photogrammetric Surveying
วิศวกรรมการประปาและ
3(3-0-6)
สุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering

263476
263478
263479
263493

วิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
Water Resources Engineering
วิศวกรรมการระบายน้า
3(3-0-6)
Drainage Engineering
วิศวกรรมชลประทาน
3(3-0-6)
Irrigation Engineering
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
241151
242101
244101
261101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
20

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

001103
004101
004201
241152
244102
263101
263103
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
เขียนแบบก่อสร้าง
21

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

ชั้นปีที่ 2
001204
003202
002202
241253
263211
263261
264201
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
สังคมพหุวัฒนธรรม
แคลลูลัส 3
กาลังวัสดุ
การสารวจ
วัสดุวิศวกรรม
21

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

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง
3(3-0-6)
วิศวกรรมโยธา
263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6)
263216 คอนกรีตเทคโนโลยี
4(3-3-8)
263262* ค่ายฝึกงานสารวจ(80 ชม.)
1 หน่วยกิต
263271 ชลศาสตร์
4(3-3-8)
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ*จัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคการศึกษา 2
สัปดาห์
002201
003201
263202
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ชั้นปีที่ 3
226101
263314
263315
263317
263331
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการ
ทดสอบ
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปฐพีกลศาสตร์
16

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

263318
263333
263342
263354
263373
รวม

263391
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การออบแบบโครงสร้างไม้
และเหล็ก
วิศวกรรมฐานราก
วิศวกรรมการทาง
การประมาณราคาก่อสร้าง
หลักอุทกวิทยา
16

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

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงาน
3 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 240 ชม.)
3
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
263452
263475
263494
263xxx
263xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การบริหารงานก่อสร้าง
วิศวกรรมชลศาสตร์
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

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

263453
263495
263xxx
263xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายและจรรยาบรรณ
สาหรับวิศวกรโยธา
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
13

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

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

241151
241152
241153

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
B.Eng. (Industrial Engineering)

3(2-2-5)

002202

3(2-2-5)

003102

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III

004201

242101
244101
244102

จานวนไม่น้อยกว่า
147
หน่วยกิต
จานวน
30
หน่วยกิต
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality
ไม่น้อยกว่า
จานวน
จานวน
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

111
50
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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146200

226101
261101
261111
261230
261394

264211
264212
264311

264312
264313
264314
264315

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
ความร้อนและของไหล
3(3-0-6)
Thermofluids
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-2)
Mechanical Engineering Laboratory
วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
3(2-3-6)
advanced Manufacturing Processes
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
การเขียนโปรแกรมวิศวกรรม
3(2-3-6)
อุตสาหการ
Industrial Engineering Programming
การจัดการทางวิศวกรรม
2(2-0-6)
Engineering Management
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-3-6)
Tool Engineering
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
การออกแบบโรงงาน
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Industrial Plant Design

262201
264101
264201
264202

264391

264411
264412
264413

264414
264491

จานวน
26 หน่วยกิต
วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
4(3-3-8)
Fundamental of Electrical Engineering
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
กรรมวิธีการผลิต
3(2-3-6)
Manufacturing Processes
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics

จานวนไม่น้อยกว่า
61 หน่วยกิต
จานวน
31
หน่วยกิต
โครงงานทางวิศวกรรม
1(0-3-2)
อุตสาหการ 1
Industrial Engineering Project I
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรม
2(0-4-2)
อุตสาหการ
Industrial Engineering Laboratory
การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Cost Analysis
โครงงานทางวิศวกรรม
1(0-3-2)
อุตสาหการ 2
Industrial Engineering Project II
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264321
264322

กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
กลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต
วิชาชีพบังคับกลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต
การวิจัยดาเนินงาน
3(3-0-6) 264323
Operations Research
การศึกษาการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
264221
ทางอุตสาหการ
Industrial Work Study
วิชาชีพเลือกกลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต

262300

ความคิดสร้างสรรค์และ
3(2-3-6)
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
Creativity and Innovation for Community
264331 การออกแบบและวิเคราะห์การ
3(3-0-6)
ทดลอง
Design and Analysis of Experiments
264332 การจาลองสถานการณ์
3(2-3-6)
Simulation
264333 การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Productivity Improvement
264399 อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร 3(2-3-6)
Community Development Voluntary for Engineers
264431 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Psychology
264432 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
3(2-3-6)
ออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม
Computer Aided Design, Manufacturing and
Engineering
หมายเหตุ * บังคับเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง

264433
264434

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

จานวน
12
วิศวกรรมการบารุงรักษา
Maintenance Engineering
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
การยศาสตร์
3(3-0-6)
Ergonomics
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
สาหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ
Computer Application for Industrial Engineering

264435

264392

264492
264493

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
อุตสาหการกลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
และระบบการผลิต
Selected topics of Industrial Engineering in
Engineering Management and Production
System
ทักษะและประสบการณ์
3 หน่วยกิต
ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ*
Skills and Experience in Industrial Engineering
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
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264341

264342

กลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
วิชาชีพบังคับกลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
การจัดการสินค้าคงคลังและ
3(3-0-6) 264343
คลังสินค้า
Inventory and Warehouse Management
การขนส่งและกระจายสินค้า
3(3-0-6) 264344
Transportation and Distribution

วิชาชีพเลือกกลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ความคิดสร้างสรรค์และ
3(2-3-6) 264453
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
Creativity and Innovation for Community
264351 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 264454
Legal Aspects for Logistics
264352 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
3(3-0-6) 264455
โลจิสติกส์
Information Technology for Logistics
264353 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics
264399 อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร 3(2-3-6) 264392
Community Development Voluntary for
Engineers
264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6) 264492
Game Theory and Business Strategy
264452 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6) 264493
Multimodal Transport
หมายเหตุ * บังคับเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
262300

จานวน
12 หน่วยกิต
การออกแบบระบบขนถ่าย
3(3-0-6)
วัตถุดิบ
Material Handling Systems Design
การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
การขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
และการบรรจุภณ
ั ฑ์
Material Handling and Packaging
การจัดการการจัดหา
3(3-0-6)
Procurement Management
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
อุตสาหการกลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์
Selected topics of Industrial Engineeering in
Supply Chain Management and Logistics
ทักษะและประสบการณ์ใน
3 หน่วยกิต
วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ*
Skills and Experience in Industrial Engineering
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
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264361

264362

262300

264371
264372
264373

264399
264471
264472

กลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ
วิชาชีพบังคับกลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและ
3(3-0-6) 264363
เครื่องกลวิทัศน์
Industrial Robotics and Machine Vision
264364
ระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
และการเชื่อมต่อ
Computer System and Interfacing

จานวน
12
หน่วยกิต
ระบบควบคุมและแบบจาลอง
3(3-0-6)
Modeling and Control Systems
การผลิตอัตโนมัติ
3(2-3-6)
Manufacturing Automation

วิชาชีพเลือกกลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ
จานวนไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
ความคิดสร้างสรรค์และ
3(2-3-6) 264473 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
อุตสาหการกลุ่มวิชาการควบคุมและการผลิต
Creativity and Innovation for Community
อัตโนมัติ
ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
3(2-3-6)
Selected topics of Industrial Engineering in
Flexible Manufacturing System
Automatic Production and Control
อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล
3(3-0-6) 264392 ทักษะและประสบการณ์ใน
3 หน่วยกิต
Electronic and Digital Circuit
วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ*
ปัญญาประดิษฐ์สาหรับ
3(3-0-6)
Skills and Experience in Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ
264492 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Artificial Intelligence for Industrial Engineering
Professional Training
อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร
3(2-3-6) 264493 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Community Development Voluntary for Engineers
Co-operative Education
การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanical Design
หมายเหตุ * บังคับเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-3-6)
Microprocessor Application

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
241151
242101
244101
261101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม
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

001103
003202
004101
241152
244102
261111
264101
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
วัสดุวิศวกรรม
22

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003102
241253
264201
264202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
แคลคูลัส 3
กรรมวิธีการผลิต
สถิติวิศวกรรม
18

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

002201
004201
226101
261230
262201
264211
264212
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ความร้อนและของไหล
วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน
กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
การควบคุมคุณภาพ
22

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
264311
2643XX
2643XX
2643XX
2643XX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเขียนโปรแกรมวิศวกรรม
อุตสาหการ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาเลือกเสรี
18

3(2-3-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
หน่วยกิต

261394
264312
264313
264314
264315
264391
2643XX
2643XX
262300
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
การจัดการทางวิศวกรรม
วิศวกรรมเครื่องมือ
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
โครงงานทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 1
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
19

1(0-3-2)
2(2-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
หรือ
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
264392 ทักษะและประสบการณ์ใน
3 หน่วยกิต
วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
รวม
3
หน่วยกิต
หมายเหตุ - สาหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะ
และประสบการณ์ ใ นวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ เป็ น
วิชาชีพเลือก
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
สาหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิชาชีพเลือก
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
2644XX วิชาชีพเลือก
3(X-X-X)
เฉพาะ
2644XX วิชาชีพเลือก
3(X-X-X)
264411 สัมมนา
1(0-3-2)
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
264412 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
รวม
9
หน่วยกิต
264413 ปฏิบัติการวิศวกรรม
2(0-4-2)
อุตสาหการ
264414 การวิเคราะห์ต้นทุนทาง
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
264491 โครงงานทางวิศวกรรม
1(0-3-2)
อุตสาหการ 2
2644XX วิชาชีพเลือก
3(X-X-X)
รวม
16
หน่วยกิต
หรือ
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
สาหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264492 การฝึกงาน หรือรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา เป็นวิชาชีพเลือก
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
264492 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
เฉพาะ
264493 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
264411 สัมมนา
1(0-3-2)
รวม
6
หน่วยกิต
264412 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6) หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-4-2)
264414 การวิเคราะห์ต้นทุนทาง
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
264491 โครงงานทางวิศวกรรม
1(0-3-2)
อุตสาหการ 2
2644XX วิชาชีพเลือก
3(X-X-X)
2644XX วิชาชีพเลือก
3(X-X-X)
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
รวม
22
หน่วยกิต

คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เปิ ดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิ จ
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ และหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในวันเสาร์
และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทาการชั่วคราววิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ทาการมายัง ตาบล
แม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ในปี การศึ กษา 2544 ได้ จั ดตั้ งกลุ่ มวิ ชาต่ างๆ เป็ น 3 กลุ่ มวิ ชา
คือ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้าง
การบริหารออกเป็นสาขาวิชา สาหรับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย
4 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช าพื้ นฐาน สาขาวิ ชาการจั ด การธุ ร กิ จ
สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ต่ อ มาปี ก ารศึ ก ษา 2545 กลุ่ ม วิช าศิ ล ปศาสตร์ ได้ จั ด ให้ มี
การเรียนการสอนเพิ่ มขึ้นอีก 3 สาขาวิ ชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ ยว
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม
ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็นสานัก
วิช าศิ ล ปศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 3 สาขาวิช าเดิ ม คื อ สาขาวิ ช า
พื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒ นาสังคม และ
ได้ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี ส าขาวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบคื อ
สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ และสาขาวิ ช าภาษาจี น ส่ ว นสาขาวิ ช า
การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากสานักวิชาศิลปะศาสตร์
ไปสังกัดสานักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึน้ ใหม่
ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา
2548 ได้ เปิ ดสอนหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาญี่ ปุ่ น
ในปี การศึกษา 2550 เปิ ดหลักสู ตร คื อ หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 มหาวิท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ได้ รั บ
การยกฐานะ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ส านั ก วิ ช าศิ ล ปะศาสตร์
จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาภาษาจีน
2. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
3. สาขาวิชาภาษาไทย
4. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
อาชีพในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและ
การประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น มั ค คุ เทศก์ พนั ก งานต้ อ นรั บ ส่ ว นหน้ า
พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เลขานุการ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่

ในองค์ ก รรั ฐ และเอกชน ล่ า ม นั ก แปล นั ก เขี ย น บรรณาธิ ก าร
เจ้าหน้าที่สายการบิน พนักงานบริการบนเครื่องบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
บุ ค ลากรหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ช้ ภ าษาญี่ ปุ่ น ในการท างาน
ของหน่ว ยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ล่าม เลขานุการ บุ คลากร
ในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม สายการบิน นักแปล ประกอบ
อาชีพอิสระที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
บุ ค ลากรองค์ ก รสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ อาทิ นั ก เขี ย น บรรณาธิ ก าร
เป็นต้น นักธุรการวิชาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ช่วย
วิจัย ในสาขาที่เกี่ย วข้องกับภาษา สังคม วัฒ นธรรมไทย บุ คลากร
ในองค์ ก รสื่ อ สารมวลชนและประชาสั ม พั น ธ์ อาทิ ผู้ สื่ อข่ าว
ผูป้ ระกาศข่าว พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
เจ้าหน้าที่ในสถานทู ตหรือองค์กรระหว่างประเทศ นักวิเทศ
สัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เลขานุการและเจ้าหน้า ที่
ฝ่ายบุคคลของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนบุคลากรในวงการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสายการบิน อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในบริษัทนาเข้าและส่งออกสินค้า พนักงาน
ประชาสั มพั น ธ์ข องทุ ก หน่ ว ยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน นั กเขีย น
นักวิชาการ และนักแปล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นการต่ า งประเทศที่ เน้ น การใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของทุ ก หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุ กหน่ว ยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม
สายการบิ น การประชาสั ม พั น ธ์ การน าเข้ า และส่ ง ออกสิ น ค้ า
การห นั ง สื อ พิ ม พ์ และสื่ อ สิ่ ง พิ มพ์ ล่ า ม นั ก แปล นั ก เขี ย น
บรรณาธิการ บุคลากรทางการศึกษา (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติม หลั งสาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
สถานที่ตั้ง
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1382
โทรสาร.0 5446 6660
E-mail : libarts@up.ac.th
www.libarts.up.ac.th
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

146201

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
English for Phayao Studies

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
B.A. (Chinese)

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

จานวนไม่น้อยกว่า
123 หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(3-0-6)

142398

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

87
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
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142101
142111
142112
142121

142122

142213
142214
142223

142301
142302
142303
142318
142342

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ประวัติศาสตร์และสังคมจีน
Chinese History and Society
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication l
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication ll
การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking
Development I
การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking
Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
Chinese for Communication III
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร4
Chinese for Communication IV
การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน3
Chinese Listening and Speaking
Development III
วิชาเอกเลือก
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
Chinese Arts and Culture
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
Evolution of Chinese Characters
วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย
Chinese Culture in Thailand
การแปลภาษาจีน 2
Chinese Translation II
ไวยากรณ์จนี 2
Chinese Grammar II

3(3-0-6)

142224

3(2-2-5)
142231
3(2-2-5)
3(2-2-5)

142232

142315
3(2-2-5)
142317
142341
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
57
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
42
หน่วยกิต
การพัฒนาทักษะการฟัง
3(2-2-5)
และการพูดภาษาจีน 4
Chinese Listening and Speaking Development IV
การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
และการเขียนภาษาจีน1
Chinese Reading and Writing Development I
การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
และการเขียนภาษาจีน 2
Chinese Reading and Writing Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
Chinese for Communication V
การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Translation I
ไวยากรณ์จนี 1
3(3-0-6)
Chinese Grammar I

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

3(3-0-6)

142351

3(3-0-6)

142429

3(3-0-6)

142461

3(2-2-5)

142462

3(3-0-6)

142463

จานวนไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
3(3-0-6)
Introduction to Chinese Literature
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
Chinese for Standard Tests
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
Chinese for Tour Guide
3(2-2-5)
ภาษาจีนธุรกิจ
Chinese for Business
3(2-2-5)
การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Chinese as a Foreign Language
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143371
143372
143373

144113

144114
144130

145103
145104
145111

กลุ่มวิชาโท
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 1
3(2-2-5)
Basic Japanese 1
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1
3(2-2-5)
Japanese Conversation I
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น2
3(2-2-5)
Basic Japanese 2
2) กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Effective Communication Skills
การพูด
Speaking
วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature

3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
143374
143471
143472

144210
144211

3(2-2-5)
144221
3(3-0-6)

3) กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-3-5)
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(2-2-5)
French Listening and Speaking I

145112

145221

145222

18

หน่วยกิต

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation 2
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 3
Basic Japanese 3
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese Conversation 3

3(2-2-5)

การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
การอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading
ไวยากรณ์ไทย
Grammar in Thai Language

3(2-2-5)

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

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

การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 3(2-2-5)
French Listening and Speaking II
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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146113

146114
146132

142481
142482

4) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และ
3(3-0-6)
การอ่านสะท้อนคิด
Strategic and Reflective Reading
ไวยากรณ์เพื่อการเขียน
3(3-0-6)
Grammar for Writing
การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน 3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life

วิชาการฝึกงาน/สหกิจศึกษา/การศึกษาอิสระ
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

146133

146212
146233

การฟังและการพูดเพื่อแสดง
3(2-2-5)
ความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion Expression
การเขียนย่อหน้า
3(3-0-6)
Paragraph Writing
การฟังและการพูดประเด็นทาง
3(2-2-5)
สังคมปัจจุบัน
Listening and Speaking on Current Issues
จานวนไม่น้อยกว่า

142483

6 หน่วยกิต

การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
142101
142111
142121
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ประวัติศาสตร์และสังคมจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 1
15

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

001101
001103
003202
142112
142122

หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 2
15

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

คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 431

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
142213
142223
142231
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 3
การพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาจีน 1
18

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

002202
003201
142214
142224
142232
146201
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน 4
การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาจีน 2
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
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)
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
142315
142341
142xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
ไวยากรณ์จนี 1
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาโท
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

142317
142398
142xxx
142xxx
14xxxx
14xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การแปลภาษาจีน 1
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาโท
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

ชั้นปีที่ 4
142xxx
142xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
15

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา
142481
การฝึกงาน
142482 สหกิจศึกษา
142483 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

143398

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
Bachelor of Arts (Japanese)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
B.A. (Japanese)

3(2-2-5)

002202

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201

3(3-0-6)

146201

จานวนไม่น้อยกว่า
120
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality
จานวนไม่น้อยกว่า
90
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสาหรับพะเยาศึกษา 3(3-0-6)
English for Phayao Studies
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143101
143102
143111
143112
143151

143301

143311

143331
143332
143341

143342
143351

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ภาษาญี่ปนุ่ 1
Japanese l
ภาษาญี่ปนุ่ 2
Japanese 2
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication l
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication ll
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese Studies

3(2–2-5)

143201

3(2–2-5)

143202

3(2–2-5)

143211

3(2-2-5)

143212

3(3-0-6)

143321

จานวนไม่น้อยกว่า
90 หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ภาษาญี่ปุ่น 3
3(2–2-5)
Japanese III
ภาษาญี่ปุ่น 4
3(2–2-5)
Japanese IV
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 3(2–2-5)
Japanese for Communication III
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4 3(2–2-5)
Japanese for Communication IV
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Japanese Linguistic

วิชาเอกบังคับเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
เลือกกลุ่มรายวิชา 1 กลุ่ม จากกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาไวยากรณ์ญี่ปุ่น
ไวยากรณ์ญี่ปุ่น 1
3(2–2-5)
143302 ไวยากรณ์ญี่ปุ่น 2
Japanese Grammar ll
Japanese Grammar II
กลุ่มวิชาทักษะภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ กลาง 1
Intermediate Japanese I

3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก
สังคมและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
3(3-0-6)
Japanese Society and Culture
วรรณกรรมญี่ปนุ่ เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Japanese Literature
ภาษาญี่ปนุ่ เชิงสังคม
3(2-2-5)
และวัฒนธรรม
Japanese Language in Social and Cultural
Aspects
ภาษาญี่ปนุ่ ที่ใช้ในสื่อปัจจุบัน
3(2-2-5)
Japanese in Current media
สถานการณ์ญี่ปนุ่ ปัจจุบัน
3(3-0-6)
Japan Today

143312

143461

143462
143463
143464
143465

ภาษาญี่ปนุ่ ขัน้ กลาง 2
Intermediate Japanese II

6

หน่วยกิต

3(2–2-5)

3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
การสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
เชิงธุรกิจ
Japanese Communication for Business
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3(2–2-5)
Japanese for Tourism
การแปลภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
Japanese Translation
การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม
3(2-2-5)
Japanese Interpreter
การสอนภาษาญี่ปนุ่ ในฐานะ
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ
Teaching Japanese as a Foreign Language
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143361

142111
142112
142121

144113
144114
144130

145103
145104
145111

การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
Japanese Writing for Business

3(2-2-5)

143491 สัมมนาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่น
3(3-0-6)
ศึกษา
Seminar in Japanese and Japanese Studies

กลุ่มวิชาโท
จานวนไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด 3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ภาษาจีน 2
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development II
Chinese for Communication II
142213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด 3(2-2-5)
Chinese for Communication IIl
ภาษาจีน 1
142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและ 3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development I
การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I
กลุ่มภาษาไทย
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Effective Communication Skills
การพูด
Speaking
วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature
กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I

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

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

144210 การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading
144221 ไวยากรณ์ไทย
Grammar in Thai Language

145112 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II
145221 การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
145222 การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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146113

146115
146132

143481
143482

กลุ่มภาษาอังกฤษ
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และ
3(3-0-6)
การอ่านสะท้อนคิด
Strategic and Reflective Reading
ไวยากรณ์เพื่อการเขียน
3(3-0-6)
Grammar for Writing
การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน 3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life

146133

146212
146233

กลุ่มวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษาอิสระ
ให้นิสิตเลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 143483
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

การฟังและการพูดเพื่อแสดง
3(2-2-5)
ความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion Expression
การเขียนย่อหน้า
3(3-0-6)
Paragraph Writing
การฟังและการพูดประเด็นทาง
3(2-2-5)
สังคมปัจจุบัน
Listening and Speaking on Current Issues
จานวน

6

การศึกษาอิสระ
Independent Study

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
143101
143111
143151
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ภาษาญี่ปนุ่ 1
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 1
ญี่ปุ่นศึกษา
15

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

001101
001103
003202
143102
143112
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ภาษาญี่ปนุ่ 2
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 2
15

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2–2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
143201
143211
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ภาษาญี่ปนุ่ 3
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 3
15

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

002202
003201
143202
143212
146201
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ภาษาญี่ปนุ่ 4
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 4
ภาษาอังกฤษสาหรับพะเยาศึกษา
15

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

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
143321
143xxx
143xxx
143xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
วิชาเอกบังคับเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาโท
กลุ่มวิชาโท
18

143xxx
143xxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาโท
กลุ่มวิชาโท
วิชาเลือกเสรี
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

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกบังคับเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาโท
กลุ่มวิชาโท
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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
143481 การฝึกงาน
143482 สหกิจศึกษา
143483 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

143398
143xxx
143xxx
143xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ชั้นปีที่ 4
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
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
Bachelor of Arts (Thai)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
B.A. (Thai)
จานวนไม่น้อยกว่า
120
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
3(2-2-5)
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
3(2-2-5)
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
3(2-2-5)
003202 การจัดการสุขภาพและ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
146201

ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
English for Phayao Studies

3(3-0-6)

144398

จานวน
84
จานวน
6
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
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144111
144112
144121
144122
144131
144213

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะหลัก
ทักษะภาษาไทยเพื่อการรับสาร
3(2-2-5)
Thai Languages Skills for Receiving Messages
ทักษะภาษาไทยเพื่อการส่งสาร
3(2-2-5)
Thai Languages Skills for Sending Messages
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Linguistics
ไวยากรณ์ไทย
3(3-0-6)
Thai Grammar
วรรณกรรมศึกษา
3(3-0-6)
Literary Study
การเขียนเอกสารสานักงาน
3(2-2-5)
Office Document Writing

144223

144232
144233
144341
144342

วิชาเฉพาะเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มดังต่อไปนี้

144224

144325

144214
144315
144316

จานวน

ก. กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร์
การวิเคราะห์ความหมายของคา
3(3-0-6) 144326
ในภาษาไทย
Analysis of Meaning of Thai Words
144427
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Language in Thai
ข. กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษาไทย
การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(2-2-5)
Speaking for Specific Purposes
วรรณศิลป์ไทย
3(2-2-5)
Thai Literary Conventions
การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Writing

จานวน
54
หน่วยกิต
จานวน
33
หน่วยกิต
การวิเคราะห์ข้อความ
3(3-0-6)
ในภาษาไทย
Analysis of Thai Discourse
วรรณกรรมปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literature
วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
Literary Criticism
คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
ภาษาในบริบทสังคม
3(3-0-6)
และวัฒนธรรมสมัยใหม่
Language in Modern Society and Culture

144417
144418

21

หน่วยกิต

ภาษาไทยถิ่น
3(3-0-6)
Thai Dialects
อักษรและอักขรวิธีล้านนา
3(3-0-6)
Lanna Alphabets and Orthography

การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี 3(2-2-5)
Non-Fiction and Fiction Writing
การอ่านวิเคราะห์สื่อสมัยใหม่
3(2-2-5)
Analytical Reading of Modern Media
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144334

144343
144444

142111
142112
142121

143371
143372
143373

ค. กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
Children and Adolescents Literature

144435

วรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature

ง. กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
ภาษาในสื่อสมัยใหม่
3(3-0-6) 144445 ภาษาไทยเพื่อการสร้าง
Language in Modern Media
นวัตกรรม
ภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ
3(2-2-5)
Thai for Innovation
Thai for Foreigners

3(3-0-6)

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาอื่น (วิชาโท)
จานวน
18
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนตามลาดับรายวิชาที่กาหนดในโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
การพูดภาษาจีน 2
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese Listening and Speaking Development II
Chinese for Communication II
3(2-2-5) 142213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
การพัฒนาทักษะการฟังและการ
Chinese for Communication III
พูด
ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและ
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development I
การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 1
Basic Japanese 1
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1
Japanese Conversation I
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 2
Basic Japanese 2

3(2-2-5)

143374

3(2-2-5)

143471

3(2-2-5)

143472

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation 2
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 3
Basic Japanese 3
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese Conversation 3

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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145103
145104
145111

146113

146115
146132

144451
144452

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I

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

กลุ่มภาษาอังกฤษ
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และ
3(3-0-6)
การอ่านสะท้อนคิด
Strategic and Reflective Reading
ไวยากรณ์เพื่อการเขียน
3(3-0-6)
Grammar for Writing
การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน 3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life

145112 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II
145221 การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
145222 การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

146133

146212
146233

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

การฟังและการพูดเพื่อแสดง
3(2-2-5)
ความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion Expression
การเขียนย่อหน้า
3(3-0-6)
Paragraph Writing
การฟังและการพูดประเด็นทาง
3(2-2-5)
สังคมปัจจุบัน
Listening and Speaking on Current Issues

กลุ่มวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษาอิสระ
จานวน
ให้นิสิตเลือก 1 รายวิชา จากวิชาต่อไปนี้
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
144453 การศึกษาอิสระ
Professional Training
Independent Study
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
144111
144121
144131
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ทักษะภาษาไทยเพื่อการรับสาร
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
วรรณกรรมศึกษา
15

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

144112
144122
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ทักษะภาษาไทยเพื่อการส่งสาร
ไวยากรณ์ไทย
15

3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

002202
003201
144213
144233
144xxx
146201
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การเขียนเอกสารสานักงาน
วรรณกรรมวิจารณ์
วิชาเฉพาะเลือก
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
18

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

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาอื่น (วิชาโท)
วิชาอื่น (วิชาโท)
วิชาเลือกเสรี
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

001101
001103
003202

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
144223
144232
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การวิเคราะห์ขอ้ ความในภาษาไทย
วรรณกรรมปัจจุบัน
15

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

ชั้นปีที่ 3
144341
144342
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
คติชนวิทยา
ภาษาในบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมสมัยใหม่
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาอื่น (วิชาโท)
วิชาอื่น (วิชาโท)
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

144398
144xxx
144xxx
14xxxx
14xxxx
xxxxxx
รวม
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ชั้นปีที่ 4
144xxx
144xxx
144xxx
14xxxx
14xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาอื่น (วิชาโท)
วิชาอื่น (วิชาโท)
15

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
144481
การฝึกงาน
144482 สหกิจศึกษา
144483 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

146201

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
English for Phayao Studies

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
Bachelor of Arts (French)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
B.A. (French)

3(2-2-5)

002202

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201

3(3-0-6)

145398

จานวนไม่น้อยกว่า
126
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality
จานวนไม่น้อยกว่า
90
จานวนไม่น้อยกว่า
6
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
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145103
145104
145111

145112

145141
145201
145202

145311

145321
145332
145341

145361
145362

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II
สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
French Phonetics
ภาษาฝรั่งเศส 3
French III
ภาษาฝรั่งเศส 4
French IV

3(2-2-5)

145221

3(2-2-5)
145222
3(2-2-5)
145241
3(2-2-5)
145251
3(2-2-5)

145301

3(2-2-5)

145331

3(2-2-5)

145371

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
การสนทนาภาษาฝรั่งเศสและ
3(2-2-5)
การอภิปราย
French Conversation and Discussion
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
French Printed Media Reading
วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary French Literature
การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะ
3(2-2-5)
ภาษาต่างประเทศ
Teaching French as a Foreign Language
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
French for Hotel
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
French for Tourism

จานวนไม่น้อยกว่า
60
หน่วยกิต
จานวน
42
หน่วยกิต
การอ่านและการเขียนภาษา
3(2-2-5)
ฝรั่งเศส1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
3(2-2-5)
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II
ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to French Linguistic
อารยธรรมฝรั่งเศส
3(3-0-6)
French Civilization
ภาษาฝรั่งเศส 5
3(2-2-5)
French V
วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to French Literature
การแปลภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to French Translation
จานวน

145421
145441

145461

145462
145463

145471

18

หน่วยกิต

การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
French for Academic Writing
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดในการใช้
3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศส
Error Analysis in French Usage
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับงาน
3(2-2-5)
มัคคุเทศก์
French for Tourist Guides
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
French for Business
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากร
3(2-2-5)
สายการบิน
French for Airline Personnel
การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย
3(2-2-5)
French – Thai Translation
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142111
142112
142121

143371
143372
143373

144113

144114
144130

146113

146114

กลุ่มวิชาโท
ให้นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5) 142122
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
3(2-2-5) 142213
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
142231
Chinese Listening and Speaking Development I

จานวน

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 1
Basic Japanese 1
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1
Japanese Conversation I
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 2
Basic Japanese 2

จานวน
18
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation 2
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 3
Basic Japanese 3
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese Conversation 3

หน่วยกิต
3(2-2-5)

จานวน
18
การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
การอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading
ไวยากรณ์ไทย
Grammar in Thai Language

หน่วยกิต
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาภาษาไทย
ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Effective Communication Skills
การพูด
Speaking
วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature

3(2-2-5)

143374

3(2-2-5)

143471

3(2-2-5)

143472

3(2-2-5)

144210
144211

3(2-2-5)
144221
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และ
3(3-0-6)
การอ่านสะท้อนคิด
Strategic and Reflective Reading
ไวยากรณ์เพื่อการเขียน
3(3-0-6)
Grammar for Writing

146133

146212

18

หน่วยกิตา

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
การพัฒนาทักษะการอ่านและ
3(2-2-5)
การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I

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

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

จานวน
18
หน่วยกิต
การฟังและการพูดเพื่อแสดง 3(2-2-5)
ความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion Expression
การเขียนย่อหน้า
3(2-2-5)
Paragraph Writing
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146132

การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน 3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life

146233

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
145481 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต 145482
Professional Training
145483 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

การฟังและการพูดประเด็นทาง 3(2-2-5)
สังคมปัจจุบัน
Listening and Speaking on Current Issues
จานวนไม่น้อยกว่า
6
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
145103
145111
145141
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ภาษาฝรั่งเศส 1
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
15

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

001101
001103
003202
145104
145112
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ภาษาฝรั่งเศส 2
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
15

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
004201
002201
145201
145221
145241
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
พลเมืองใจอาสา
ภาษาฝรั่งเศส 3
การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น
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)
หน่วยกิต

002202
003201
145202
145222
145251
146201

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
ภาษาฝรั่งเศส 4
การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
อารยธรรมฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา

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

รวม

18

หน่วยกิต

145371
145398
145xxx
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การแปลภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาโท
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

ชั้นปีที่ 3
145301
145331
145xxx
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาฝรั่งเศส 5
วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
18

145xxx
145XXX
145XXX
145XXX
XXXXXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาโท
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

ชั้นปีที่ 4
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
145481
การฝึกงาน
145482 สหกิจศึกษา
145483 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

146132

146161
146201

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)

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

จานวนไม่น้อยกว่า
129
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
การฟังและการพูดใน
3(2-2-5)
ชีวิตประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
3(3-0-6)
English for Phayao Studies

146242
146398

จานวนไม่น้อยกว่า
93
จานวน
15
วรรณคดีเบื้องต้น
Introduction to Literature
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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146113
146115
146133

146212

146264
146265

146345
146346

146323
146324

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาทักษะภาษา
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Reading
ประโยคภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Sentences
การฟังและการพูดเพื่อแสดง
3(2-2-5)
ความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion Expression
การเขียนย่อหน้า
3(2-2-5)
Paragraph Writing
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
สัทศาสตร์และสรวิทยา
Phonetics and Phonology
วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
Morphology and Syntax

กลุ่มวิชาวรรณคดี
วรรณกรรมร้อยแก้ว
Prose
กวีนิพนธ์
Poetry
กลุ่มวิชาการแปล
การแปลเบื้องต้น
Introduction to Translation
การแปลวรรณกรรม
Translation of Literary Works

3(2-2-5)

146233

146234
146311

146364

3(2-2-5)
146465

3(3-0-6)

146347

3(3-0-6)

146444

3(3-0-6)

146424

3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
54 หน่วยกิต
จานวน
21 หน่วยกิต
การฟังและการพูดประเด็น
3(2-2-5)
ปัจจุบัน
Listening and Speaking on Current Issues
การฟังและการพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-5)
Listening and Speaking in Public
การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Writing

จานวน
12
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์
Semantics and Pragmatics
นานาภาษาอังกฤษโลก
World Englishes

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(3-0-6)

จานวน
12 หน่วยกิต
บทละคร
3(2-2-5)
Drama
วรรณกรรมโลกร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary World Literature
จานวน
9
การแปลเฉพาะทาง
Translation of Specific Texts

หน่วยกิต
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มวิชาโท
นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้

142111
142112
142121

143371
143372
143373

144113

144114
144130

กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 1
Basic Japanese 1
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1
Japanese Conversation I
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 2
Basic Japanese II
กลุ่มภาษาไทย
ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Effective Communication Skills
การพูด
Speaking
วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature

142122

142213
142231

3(2-2-5)

143374

3(2-2-5)

143471

3(2-2-5)

143472

3(2-2-5)

144210
144211

3(2-2-5)
144221
3(3-0-6)

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า

18
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
และการเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I
จานวน
18
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II
ภาษาญี่ปนุ่ เบื้องต้น 3
Basic Japanese III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese Conversation III

หน่วยกิต
3(2-2-5)

การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
การอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading
ไวยากรณ์ไทย
Grammar in Thai Language

3(2-2-5)

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

3(2-2-5)
3(3-0-6)
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145103
145104
145111
145112

100004
121201
122130

123110

123111
123112
123113

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II
กลุ่มบริหารธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
การเงินธุรกิจ
Business Finance
หลักการจัดการ
Principles of Management

3(2-2-5)

145221

3(2-2-5)
145222
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(3-0-6)

122232

3(2-2-5)
124151
3(3-0-6)

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
3(3-0-6)
บริการ
Tourism and Hospitality Industry
จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ 3(2-2-5)
Psychology and Art of Services
แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Tourist Destination
ประวัติศาสตร์ไทยโบราณคดี
3(3-0-6)
และประวัติศาสตร์ศิลปะ
Thai History Archaeology and Arts History

128120

123214

123215

การจัดการการผลิตและ
3(2-2-5)
การปฏิบัติ
Production and Operations Management
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principle of Marketing

จรรยาบรรณวิชาชีพและ
3(3-0-6)
กฎหมายสาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Professional Ethics and Laws for Tourism
and Hotel
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและ
3(3-0-6)
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Tourist Behavior and Cross Cultural
Communication
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221110

222122

222241

146481
146482

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in
Business
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์
3(2-2-5)
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction Design
เทคโนโลยีเครือข่าย
3(2-2-5)
Network Technology

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระและการฝึกงาน
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education

224334

226444

229381

การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
Geoinformatics Application for Natural
Resources and Environmental Management
อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
และการประยุกต์
Internet of Everything and Applications
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ
3(2-2-5)
การสื่อสาร
Computer Graphic for Communication
จานวนไม่น้อยกว่า

146483

การศึกษาอิสระ
Independent Study

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
146113
146132
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์
การฟังและการพูดใน
ชีวิตประจาวัน
15

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

001103
004101
146115
146133

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

146161
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ประโยคภาษาอังกฤษ
การฟังและการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
15

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

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
146212 การเขียนย่อหน้า
146233 การฟังและการพูดประเด็น
ปัจจุบัน
146264 สัทศาสตร์และสรวิทยา
รวม
18

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

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
การฟังและการพูดในที่
สาธารณะ
146242 วรรณคดีเบื้องต้น
146265 วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
รวม
18

002202
003201
146201
146234

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การเขียนเชิงวิชาการ
การแปลเบื้องต้น
วรรณกรรมร้อยแก้ว
อรรถศาสตร์และวัจนปฎิบัติ
ศาสตร์
xxxxxx วิชาโท
xxxxxx วิชาโท
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
21

146311
146323
146345
146364

ภาคการศึกษาปลาย
การแปลวรรณกรรม
กวีนิพนธ์
บทละคร
ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาโท
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
21

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
146481 การฝึกงาน
146482 สหกิจศึกษา
146483 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

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

146324
146346
146347
146398
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
146424
146444
146465
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การแปลเฉพาะทาง
วรรณกรรมโลกร่วมสมัย
นานาภาษาอังกฤษโลก
วิชาโท
วิชาโท
15

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
School of Architecture and Fine Arts
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ก่อตั้ง
ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2553 โดยมี
ปรัชญาของคณะ คือ ปัญญาสร้างสรรค์สังคม ใช้สีประจาคณะ
คือ สี ซิลเวอร์ ในปี การศึกษา 2553 เปิ ดหลั กสูตรศิ ลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2555 ได้ เปิ ด การเรี ย นการสอนใน 2
หลักสูตร 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรสถาปัตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2556 ได้ เปิ ด การเรี ย นการสอนใน 2
หลักสูตร 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรดุริยางคศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดุ ริ ย างคศาสตรสากล และหลั ก สู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดการเรียนการสอน จานวน 1
หลั ก สู ต ร 1 สาขาวิ ช า คื อ หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาดนตรีและนาฎศิลป์
1.2 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
3.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฎศิลป์
ศิ ล ปิ น สร้ า งสรรค์ ท างด้ า นศิ ล ปะการแสดง นั ก ธุ ร กิ จ
ทางด้ า นการจั ด การแสดง นั ก วิ ช าการในองค์ ก รทางด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม นั ก วิ เคราะห์ วิ จ ารณ์ ด้ า นศิ ล ปะการแสดง
นักวิจัยทางด้านศิลปะการแสดง บุคลากรทางการศึกษา
หลั ก สู ตรศิล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าศิ ล ปะและ
การออกแบบ
นั กออกแบบ ได้ แก่ การออกแบบ ผลิ ตภั ณฑ์ บรรจุ ภั ณ ฑ์
กราฟิ ก เครื่องประดับ สิ่ งทอ เครื่ องปั้ นดินเผา, ตกแต่ งภายใน
ภู มิ ทั ศ น์ สื่ อ การแสดง ผู้ ป ระกอบการในสายศิ ล ปะและ

การออกแบบ พนั กงานหน่ วยงานราชการตามกรอบคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษา นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านศิลปกรรม ศิลปิน
หลั กสู ต รสถ าปั ตย กรรมศาสต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรม
สถาปนิ ก , นั ก ออกแบบ นั ก เขี ย นแบบ นั ก ธุ ร กิ จ ด้ า น
การออกแบบ ผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง นักพัฒนาชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อ ม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อ าศัย
ผู้ป ระมาณราคาและประเมินราคาอสังหาริม ทรัพย์ ผู้ ควบคุ ม
การก่ อสร้ างอาคารและสิ่ งก่ อสร้ างผู้ รั บเหมาก่ อสร้ างนั ก วิ จั ย
งานด้านสถาปัตยกรรม
หลั กสู ต รสถ าปั ตย กรรมศาสต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมภายใน
มัณฑนากร นักออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน นักเขียน
แบบสถาปั ต ยกรรมภายใน นั ก ธุ ร กิ จ ด้ า นการออกแบบ
สถาปั ตยกรรมภายใน ผู้รับ เหมาก่อ สร้างงานสถาปั ตยกรรม
ภายใน นั ก ออกแบบเครื่ อ งเรื อ น นั ก ออกแบบแสงสว่ า ง
ที่ ป รึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารและอ านวยการก่ อ สร้ า ง นั ก ออกแบบ
นิทรรศการ นักออกแบบกราฟิก นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม
ภายใน วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน และมัณฑนศิลป์
สถานที่ตงั้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3362
โทรสาร 0 5446 6715

E-mail : safa@up.ac.th
Website : safa.up.ac.th

คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 457

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

:
:
:
:

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์)
Bachelor of Fine Arts (Music and Dance)
ศป.บ. (ดนตรีและนาฏศิลป์)
B.F.A (Music and Dance)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
127
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ
วิชาแกน
183111 ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์
3(3-0-6)
Introduction to Music and Dance
183226 หลักการสร้างงานดนตรีและ
3(2-2-5)
นาฏศิลป์
Principle of Music and Dance Creation
183311 ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่ 3(2-2-5)
Music and Dance in Modern media

183312

183313
183314

จานวนไม่น้อยกว่า
91
หน่วยกิต
จานวน
18
หน่วยกิต
การบริหารงานดนตรี
3(2-2-5)
และนาฏศิลป์
Music and Dance Administration
ละครเพลง
Musical theatre
ระเบียบวิธวี ิจัย
Research Methodology

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
183121 คีย์บอร์ดขัน้ พืน้ ฐาน
Basic of Keyboard Skills
183122 นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
Basic Classical Thai Dance

จานวน
จานวน
พืน้ ฐานการเคลื่อนไหว
ทางด้านนาฏศิลป์
Kinetic Arts
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
Traditional Thai Dance

18
12

กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์ดนตรี
183341 การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี 3(2-2-5)
สากล
Western Music Composition and Arrangement

จานวน

3

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี
183342 เทคโนโลยีและการบันทึกเสียง
3(2-2-5)
สาหรับดนตรี
Technology and Recording for Music

จานวน

3

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกดนตรี
183131 ทฤษฎีดนตรีสากล
3(3-0-6)
Theory of Western Music
183221 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1 3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble I
183223 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2 3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble II

จานวน
45 หน่วยกิต
จานวน
15 หน่วยกิต
การอ่านโน้ตสากลและ
3(2-2-5)
การฝึกโสตประสาท
Sight-Singing and Aural Training
ทฤษฎีการประสานเสียง
3(2-2-5)
Theory of Harmony

3(2-2-5)

183123

3(2-3-6)

กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์
183125 องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง 3(2-2-5)
Elements and Techniques of Performance
183222 ราและระบามาตรฐาน
3(2-3-6)
Ram and Classical Rabam
183225 นาฏศิลป์พืน้ เมืองล้านนา 1
3(2-3-6)
Northern Thai Folk Dance l

183124

183224

183231

183322
183324

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)

3(2-3-6)

จานวน
15 หน่วยกิต
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
3(2-3-6)
Production of Dramatic Excerpts
นาฏศิลป์ร่วมสมัย
3(2-3-6)
Contemporary Dance l
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กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชา

จานวน

กลุ่มวิชาเอกเลือกดนตรี
183321 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3 3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble III
183323 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4 3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble IV
183325 การขับร้องประสานเสียง
3(2-2-5)
Chorus
กลุ่มวิชาเอกเลือกนาฏศิลป์
183326 ราหน้าพาทย์
Ram Napat
183327 การออกแบบทางนาฏศิลป์
Choreography
183328 นาฏศิลป์พืน้ เมืองล้านนา 2
Northern Thai Folk Dance II

183423

3(2-3-6)

183329

3(2-2-5)

183424

หน่วยกิต

จานวน
15 หน่วยกิต
ประวัติและวรรณกรรม
3(3-0-6)
ดนตรีสากล
History and Literature of Western Music
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
3(2-2-5)
Thai and Folk Music

จานวน
15
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2
Contemporary Dance II
วรรณกรรมและการประพันธ์บท
Literature and Script Writing

หน่วยกิต
3(2-3-6)

จานวน

หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(2-3-6)

กลุ่มวิชาดุรยิ นิพนธ์และศิลปนิพนธ์
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
183421 การแสดงผลงานดนตรี
3(1-4-4)
Music Presentation
กลุ่มวิชาสัมมนาและหัวข้อพิเศษ
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
183451 สัมมนา
Seminar

183331

15

183422

3

ศิลปนิพนธ์
Arts Thesis
จานวน

3(2-2-5)

1

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการฝึกงาน สหกิจศึกษา และการศึกษาค้นคว้าอิสระ จานวน
6
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
183452 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 183454 สหกิจศึกษา
Professional Training
Co-operative Education
183453 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study

หน่วยกิต

1(0-2-1)

6 หน่วยกิต
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
183111
183121
183122
183123
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์
คีย์บอร์ดขัน้ พืน้ ฐาน
นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
พืน้ ฐานการเคลื่อนไหว
ทางนาฏศิลป์
18

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

001101
001103
003202
183124
183131
183125

หน่วยกิต
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ทฤษฎีดนตรีสากล
องค์ประกอบและเทคนิค
การแสดง
18

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
183221
183222
183231
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ทักษะและการรวมวงดนตรี
สากล 1
ราและระบามาตรฐาน
ทฤษฎีการประสานเสียง
18

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

002202
003201
183223

3(1-4-4)

183224

3(2-3-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

183225
183226
รวม

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ทักษะและการรวมวงดนตรี
สากล 2
การอ่านโน้ตสากลและการฝึก
โสตประสาท
นาฏศิลป์พืน้ เมืองล้านนา 1
หลักการสร้างงานดนตรี
และนาฏศิลป์
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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183311
183312
183324
183322
183XXX
183XXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อ
สมัยใหม่
การบริหารงานดนตรี
และนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
เอกเลือก
เอกเลือก
18

3(2-2-5)

183314
183341

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

183313
183342
183XXX
183XXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธวี ิจัย
การประพันธ์และเรียบเรียง
ดนตรีสากล
ละครเพลง
เทคโนโลยีและการบันทึกเสียง
สาหรับดนตรี
เอกเลือก
เอกเลือก
18

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

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
183421
การแสดงผลงานดนตรี*
183422
ศิลปนิพนธ์*
183451
สัมมนา
183XXX
เอกเลือก
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี
รวม
13
*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(1-4-4)
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
183452 การฝึกงาน
183453 การศึกษาอิสระ
183454 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

181111
181112
181113
181114

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 1
Fundamental Art and Design I
วาดเส้น
Drawing
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 2
Fundamental Art and Design II

:
:
:
:

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Art and Design)
ศป.บ. (ศิลปะและการออกแบบ)
B.F.A. (Art and Design)

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

จานวนไม่น้อยกว่า
129 หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(3-0-6)

181117

3(1-4-4)
181211
3(1-4-4)
3(1-4-4)

181212

จานวนไม่น้อยกว่า
93 หน่วยกิต
จานวน
34 หน่วยกิต
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
3(2-2-5)
และการออกแบบตะวันตก
History of Western Art and design
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
3(2-2-5)
และการออกแบบตะวันออก
History of Oriental Art and design
ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรม
3(2-2-5)
ท้องถิ่น
Thai Wisdom and Indigenous Arts
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181115

181116

146200

181221
181222
181223

181224

181225
181226
181321

181431

การวิเคราะห์และพัฒนาแนวคิด
1(0-3-2)
เบื้องต้น
Analysis and development of basic concepts
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์
3(2-2-5)
และการนาเสนอ
Computer for Creative and Presentation
วิชาเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
วัสดุและการสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Materials and Creative
ทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ
1(0-3-2)
Theory of Conceptual and Materials
การสร้างสรรค์ภาพถ่าย
3(2-2-5)
และภาพยนตร์
Creative Photography and Film
หลักการแนวคิดการสร้างสรรค์
3(2-2-5)
ศิลปะและการออกแบบ
Principles of Creative Concepts, Art and Design
การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์
1(0-3-2)
Creative Thinking Development
สื่อผสม
3(2-2-5)
Mix Media
การตลาดสาหรับศิลปะ
3(2-2-5)
และการออกแบบ
Marketing for Art and Design

วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ศิลปนิพนธ์
Art Thesis

181311
181312
181411

181322

181323
181324
181325

181326

181421
181422
181423

วัฒนธรรมทางสายตา
Visual Culture
ปรัชญาศิลป์
Art Philosophy
ศิลปวิจารณ์
Art Criticism

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

จานวนไม่น้อยกว่า
38 หน่วยกิต
การบูรณาการข้ามศาสตร์กับ
3(2-2-5)
ศิลปะและการออกแบบ
Integrating Multidisciplinary with Art and
Design
การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
1(0-3-2)
Integrating Creative
จิตวิทยาในศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5)
Psychology in Art Design
การสร้างสรรค์ศิลปะ
3(2-2-5)
และการออกแบบกับชุมชน
Art and design with community
การบริหารและจัดการโครงงาน 1(0-3-2)
สร้างสรรค์กับชุมชน
Creative Project Administration and
Management in community
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน 3(2-2-5)
project management
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

3(2-2-5)

21
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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181331
181332
181333
181334

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้
เครื่องปั้นดินเผา
Ceramic
จิตรกรรม
Painting
ประติมากรรม
Sculpture
ภาพพิมพ์
Printmaking

จานวนไม่น้อยกว่า
3(2-2-5)

181335

3(2-2-5)
181336
3(2-2-5)
3(2-2-5)

181337

9

หน่วยกิต

การออกแบบผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
และบรรจุภัณฑ์
Product and Packaging Design
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
3(2-2-5)
และเครื่องประดับ
Fashion and Jewelry Design
การออกแบบกราฟิก
3(2-2-5)
และตัวอักษร
Graphic and Typography Design

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
181111
181112
181113
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
สุนทรียศาสตร์
พืน้ ฐานศิลปะและการออกแบบ 1
วาดเส้น
15

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

001103
001101
003202
181114
181115
181116
181117
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การใช้ภาษาไทย
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
พืน้ ฐานศิลปะ
และการออกแบบ 2
การวิเคราะห์และพัฒนา
แนวคิดเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์
และการนาเสนอ
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการ
ออกแบบตะวันตก
19

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
181211
181221
181222
181223
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
และการออกแบบตะวันออก
วัสดุและการสร้างสรรค์
ทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ
การสร้างสรรค์ภาพถ่าย
และภาพยนตร์
19

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

004201

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

181224

หน่วยกิต

181226

ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
พลเมืองใจอาสา
ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรม
ท้องถิ่น
หลักการแนวคิดการสร้างสรรค์
ศิลปะและการออกแบบ
การพัฒนาแนวคิด
การสร้างสรรค์
สื่อผสม

รวม

16

002201
181212

181225

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

ชั้นปีที่ 3
146200
181311
181321
181322
181323
181xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วัฒนธรรมทางสายตา
การตลาดสาหรับศิลปะ
และการออกแบบ
การบูรณาการข้ามศาสตร์
กับศิลปะและการออกแบบ
การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
วิชาเอกเลือก
16

3(3-0-6)

181312
181324

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

181325

3(2-2-5)

181326

1(0-3-2)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

181xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ปรัชญาศิลป์
จิตวิทยาในศิลปะ
และการออกแบบ
การสร้างสรรค์ศิลปะ
และการออกแบบกับชุมชน
การบริหารและจัดการโครงงาน
สร้างสรรค์กับชุมชน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
181411
181421
181422
181423
181xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ศิลปวิจารณ์
ระเบียบวิธวี ิจัย
การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
16

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

181431
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปนิพนธ์
12

12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

182111
182112
182113
182114

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การเขียนภาพสถาปัตยกรรม
Architectural Drawing
เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง
Construction Technical Drawing
ออกแบบพื้นฐาน
Fundamental Design
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
History of Thai Architecture

:
:
:
:

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Bachelor of Architecture (Architecture)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
B.Arch. (Architecture)
จานวนไม่น้อยกว่า
172 หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
3(2-2-5) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality
3(2-2-5)

3(1-4-4)

182211

3(1-4-4)
182212
3(2-2-5)
182311
3(3-0-6)

182312

จานวนไม่น้อยกว่า
136 หน่วยกิต
จานวน
24 หน่วยกิต
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
ล้านนา
History of Lanna Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1 3(3-0-6)
History of Architecture I
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อ
3(1-4-4)
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
Fundamental Computer for Architectural
Drawing
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2
3(3-0-6)
History of Architecture II
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146200

182121
182221
182222
182321

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาหลักสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ออกแบบพื้นฐานสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Fundamental Architectural Design
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
182131 วัสดุก่อสร้างเบื้องต้น
3(2-2-5)
Fundamental Building Materials
182132 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Structure and System in Architecture
182231 การก่อสร้างและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ทางอาคาร 1
Construction and Building Technology I
182232 การก่อสร้างและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ทางอาคาร 2
Construction and Building Technology II
กลุ่มวิชาสนับสนุน
182341 คอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอ
3(1-4-4)
แบบทางสถาปัตยกรรม
Computer for Architectural Presentation
182342 การออกแบบภายในขัน้ พืน้ ฐาน
3(1-4-4)
Fundamental Interior Design
182343 พืน้ ฐานการออกแบบ
3(1-4-4)
ภูมิสถาปัตยกรรม
Fundamental Landscape Design

182322
182421
182521
182522

182233
182331

182332
182431

182442
182443
182444
182445

จานวนไม่น้อยกว่า
112
จานวนไม่น้อยกว่า
106
จานวน
48
ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architectural Design IV
ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
Architectural Design V
เตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation
วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
6(1-10-7)
6(1-10-7)
3(1-4-4)
9 หน่วยกิต

จานวน
24 หน่วยกิต
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1 3(2-2-5)
Building Systems and Environment I
การก่อสร้างและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ทางอาคาร 3
Construction and Building Technology III
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2 3(2-2-5)
Building Systems and Environment II
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในงาน 3(2-2-5)
สถาปัตยกรรม
Applied Materials for Architecture
จานวน
34
กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
Law and Professional Practice
การบริหารการก่อสร้าง
Construction Management
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
Architectural Conservation
สถาปัตยกรรมพืน้ ถิ่นประยุกต์
Applied Vernacular Architecture

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
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182344 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
Building Cost Estimation
182441 ผังเมืองและการออกแบบผังเมือง
Urban Planning and Design

3(3-0-6)

182446

3(2-2-5)

182447

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้
182551 การออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
เพื่อคนทัง้ มวล
Universal Design
182552 การออกแบบอาคารเพื่อรองรับ
3(2-2-5)
ภัยพิบัติ
Building Design for Disaster Supporting

182553

182554

สัมมนา
Seminar
การฝึกงาน
(ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง)
Professional Training

6 หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต

6

1(0-2-1)

การออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
ไทยและล้านนา
Thai and Lanna Architecture Design
ภูมิสถาปัตยกรรมและการวาง
3(2-2-5)
ผังบริเวณ
Landscape Architecture and Site Planning

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
182111
182112
182113
182131
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
การเขียนภาพสถาปัตยกรรม
เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง
ออกแบบพื้นฐาน
วัสดุก่อสร้างเบื้องต้น
18

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

001103
001101
003202
146200
182114
182121
182132
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
การจัดการสุขภาพและ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย 3(3-0-6)
ออกแบบพื้นฐานสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
21
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
182211
182221
182231
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
การก่อสร้างและเทคโนโลยี
ทางอาคาร 1
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6(1-10-7)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

004201
002201
182212
182222
182232
182233
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
พลเมืองใจอาสา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1
ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
การก่อสร้างและเทคโนโลยี
ทางอาคาร 2
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6(1-10-7)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
182311 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
182312 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2
182321 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
182331 การก่อสร้างและเทคโนโลยี
ทางอาคาร 3
182332 ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2
รวม
18

3(1-4-4)
3(3-0-6)
6(1-10-7)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

182322
182341
182342
182343
182344
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
คอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอ
แบบทางสถาปัตยกรรม
พืน้ ฐานการออกแบบภายใน
พืน้ ฐานการออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรม
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
วิชาเลือกเสรี
21

6(1-10-7)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
182421 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
182431 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในงาน
สถาปัตยกรรม
182441 ผังเมืองและการออกแบบผังเมือง
182442 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
182443 การบริหารการก่อสร้าง
รวม
18

6(1-10-7) 182447
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง)
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182444
182445
182446
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมพืน้ ถิ่นประยุกต์
สัมมนา
7

3(1-4-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
9

9 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
182521
182xxx
182xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เตรียมวิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
12

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

182522
รวม
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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

ว่ายน้า
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกร้อ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
กลุ่มวิชาบูรณาการ
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดาเนินชีวิต
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
ศิลปะในชีวิตประจาวัน
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(3-0-6)
พืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
กลุ่มวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

006143
006144
006145
006245

ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน 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
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
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(3-0-6)
Basic Interior Architecture
การเขียนแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
Basic Drafting

184221

184321

184322

จานวน
21
หน่วยกิต
เทคนิคการแสดงแบบทาง
3(1-4-4)
สถาปัตยกรรมภายใน
Presentation Techniques for Interior
Architecture
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
ภายใน
History of Interior Architecture
พืน้ ฐานสถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Basic Thai Architecture
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วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ

184111
184211
184212
184213
184311
184312

184231
184232
184233
184331

184332

กลุ่มวิชาหลักสาขา
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Design
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Design II
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Design III
แนวความคิดในการออกแบบ
Design Concepts
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architectural Design IV
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architectural Design V

จานวน
จานวน

4(1-6-5)

184411

4(1-6-5)

184412

4(1-6-5)

184413

3(2-2-5)
184511
4(1-6-5)
184512
4(1-6-5)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1 3(1-4-4)
Interior Structure I
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2
3(1-4-4)
Interior Structure II
โครงสร้างอาคาร
3(2-2-5)
Building Structure
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
อาคาร 1
Materials and Technologies Building I
ออกแบบเครื่องเรือน
3(1-4-4)
และเทคโนโลยีเครื่องเรือน
Furniture Design and Furniture Technology

184333

184431

184432

100
94

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวน
46
หน่วยกิต
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 4(1-6-5)
Interior Architectural Design VI
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7 4(1-6-5)
Interior Architectural Design VII
ออกแบบตกแต่งแบบไทย
3(1-4-4)
และล้านนา
Thai and Lanna Decoration Design
เตรียมวิทยานิพนธ์
3(0-6-3)
Thesis Preparation
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Thesis

จานวน
24
หน่วยกิต
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
อาคาร 2
Materials and Technologies Building II
แสงเพื่อการออกแบบ
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมภายใน
Lighting for Interior Architectural Design
การปรับปรุงอาคาร
3(2-2-5)
Building Renovation
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146200

184241
184242

184341

184342

182553
184351

184352

184443

กลุ่มวิชาสนับสนุน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Design
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
3(1-4-4)
เขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Basic Computer Drafting for Interior
Architecture
ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับ 3(2-2-5)
ในอาคาร
Landscape and Interior Planting
การประมาณราคาและการ
2(2-0-4)
บริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น
Cost Estimate and Fundamental in
Construction Management
วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Architecture
การถ่ายภาพในงาน
3(1-4-4)
สถาปัตยกรรมภายใน
Photography for Interior Architecture
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3(1-4-4)
กราฟิกและการสร้างภาพ 3 มิติ
Computer Graphic and Generated 3D Model
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง)

184441
184442

184541

184542

จานวน
24
หน่วยกิต
วัฒนธรรมและคติความเชื่อล้านนา 3(3-0-6)
Lanna Culture and Belief
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
ขัน้ พืน้ ฐาน
Fundamental in Architectural Conservation
กฎหมายและการปฏิบัติ
3(3-0-6)
วิชาชีพ
Law and Professional Practice
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar

จานวนไม่น้อยกว่า
184551

184552

6

หน่วยกิต

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
พืน้ ถิ่นล้านนา
Arts and Vernacular Architecture of Lanna
ออกแบบนิทรรศการและ
3(1-4-4)
พิพิธภัณฑ์
Exhibition and Museum Design

จานวน

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
การจัดการการดาเนินชีวิต
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(3-0-6)
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
แสงเพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
การปรับปรุงอาคาร
วัฒนธรรมและคติความเชื่อ
ล้านนา
13

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

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

3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

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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คณะสหเวชศาสตร์
School of Allied Health Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ในปี พ.ศ. 2550 คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
มหาวิท ยาลั ยพะเยา ถู กจั ดตั้ งขึ้น เพื่ อขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเขตพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งครอบคลุม
6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงราย, จังหวัด
แม่ฮ่องสอน, จังหวัดลาปาง, จังหวัดลาพูน, จังหวัดน่าน
ซึ่งในปีนั้นได้มีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน 3 หลักสูตร
คือ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ,หลักสูตรกายภาพบาบัด
แล ะหลั ก สู ต รสาธารณ สุ ข ศาสต ร์ ต่ อ มาได้ มี ก าร
ปรับ เปลี่ ยนโครงสร้า งการบริห ารงานภายในวิท ยาเขต
เพื่ อให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารงาน แล ะ
เตรียมพร้อมกับการแยกเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ จึงได้
เปลี่ ย นชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิท ยาเขตสารสนเทศ
พะเยา เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พร้ อ มทั้ ง ได้ จั ด ตั้ ง
คณะสหเวชศาสตร์ แยกตัวออกจากคณะวิท ยาศาสตร์
การแพทย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 คณะสหเวชศาสตร์
ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะเย า ท าห น้ าที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ าน
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ อั น ได้ แ ก่ เทคนิ ค การแพทย์ แ ละ
กายภาพบ าบั ด ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานในประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้ นการกระจาย
บั ณ ฑิ ต ในสาขาดั ง กล่ า วสู่ ภ าคเหนื อ ตอนบนอั น เป็ น
การเพิ่ ม บุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ ห้ แ ก่ ภู มิ ภ าคซึ่ ง จะมี
บทบาทส าคั ญ ในการให้ ค วามรู้ ส่ ง เสริ ม และป้ อ งกั น
สุ ข ภาพแก่ ชุม ชน บุ ค ลากรทางการแพทย์ ผู้ ป่ ว ย และ
ประชาชนทั่วไป
หลักสูตรคณะสหเวชศาสตร์
1. หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
1. นักกายภาพบาบัด ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือเปิดคลินิกกายภาพบาบัด
2. นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย
3. นั ก วิ ช าการด้ า นสุ ข ภาพ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
4. นักกายภาพบาบัดในสโมสรกีฬา/สถานเสริมความงาม
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคนิ ค
การแพทย์บัณฑิต
1. นั ก เทคนิ ค การแพทย์ ใ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
เอกชน หรือเปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์
2. นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย
3. นักวิชาการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์
4. นักวิชาการด้านการประเมินสภาวะสุขภาพ ในบริษัท
ประกันชีวิต
5. นักวิชาการในสถาบันวิทยาศาสตร์ หรือสถานศึกษา
6. ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ ในและต่างประเทศ
สถานที่ตั้ง
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6697
โทรสาร 0 5446 6697
Website : www.ahs.up.ac.th
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หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

243211
244104

341334
363201

: กายภาพบาบัดบัณฑิต
: Bachelor of Physical Therapy
: กภ.บ.
: B.PT.

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
140
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6) 247111
Cell and Molecular Biology
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6) 365212
Life Science Physics

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
จานวน
ชีวสถิติ
Biostatistics
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
Basic Biochemistry

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacology
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
Human Gross Anatomy

จานวน
18
กายวิภาคศาสตร์พืน้ ฐาน
Basic Anatomy
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology

3(3-0-6) 363221
4(3-3-8) 367200

104
30
12

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

หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-2-5)
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363209

381110
381111

381211

381212

381220

381230

381301

381213
381321

381331
381340

ประสาทกายวิภาคศาสตร์
Human Neuroanatomy

4(3-3-8) 382271

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
บทนาวิชาชีพกายภาพบาบัด
1(1-0-2)
Introduction Physical Therapy
การประเมินความแข็งแรง
3(2-3-6)
กล้ามเนือ้ และช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
Assessment of Muscle Strength and Joint
Range of Motion
ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว
2(1-2-3)
ของมนุษย์
Biomechanics of Human Movement
สมรรถภาพทางกายและ
2(1-3-4)
การนวดเพื่อการบาบัด
Physical Performance and Therapeutic Massage
การบาบัดด้วยการ
2(1-3-4)
ออกกาลังกาย 1
Exercise Therapy I
การบาบัดด้วยความร้อน
2(1-3-4)
และความเย็น
Thermotherapy
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
2(2-0-4)
สาหรับกายภาพบาบัด
Exercise Physiology for Physical Therapy
อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย
2(1-3-4)
Assistive Devices and Transferring
การบาบัดด้วยการ
2(1-3-4)
ออกกาลังกาย 2
Exercise Therapy II
การรักษาด้วยไฟฟ้า
2(1-3-4)
Electrotherapy
การบาบัดด้วยการจัด ดัด ดึง
2(1-3-4)
Manipulative Therapy

381346

381347

381348
381350

381351

381352

381360
381370
381453

381461
381462
381471

เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ ฐาน
Basic Laboratory Medicine

1(1-0-2)

จานวน
74
หน่วยกิต
จานวน
71
หน่วยกิต
กายภาพบาบัดในระบบ
3(2-2-5)
ประสาท 2
Neurological Physical Therapy II
กายภาพบาบัดในระบบ
3(2-2-5)
ทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 2
Cardiopulmonary Physical Therapy II
กายภาพบาบัดในเด็ก 2
2(1-3-4)
Pediatric Physical Therapy II
การฝึกปฏิบัติทาง
1(0-4-2)
กายภาพบาบัด 1
Practice in Physical Therapy I
การฝึกปฏิบัติทาง
2(0-6-3)
กายภาพบาบัด 2
Practice in Physical Therapy II
การฝึกปฏิบัติทาง
3(0-35-18)
กายภาพบาบัด 3 (ไม่น้อยกว่า350 ชั่วโมง)
Practice in Physical Therapy III
ระเบียบวิธวี ิจัย
2(2-0-4)
Research Methodology
กายภาพบาบัดในชุมชน 1
2(1-3-4)
Physical Therapy in Community I
การฝึกปฏิบัติทาง
5(0-35-18)
กายภาพบาบัด 4 (ไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง)
Practice in Physical Therapy IV
สัมมนาทางกายภาพบาบัด
1(0-3-2)
Seminar in Physical Therapy
ภาคนิพนธ์
1(0-3-2)
Term Paper
กายภาพบาบัดในชุมชน 2
1(0-3-2)
Physical Therapy in Community II
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381341

381342
381343

381344
381345

381484

กายภาพบาบัดในระบบ
3(2-2-5)
โครงร่างและกล้ามเนือ้ 1
Musculoskeletal Physical Therapy I
กายภาพบาบัดในระบบประสาท 1
3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy I
กายภาพบาบัดในระบบทางเดิน
3(2-2-5)
หายใจและไหลเวียนโลหิต 1
Cardiopulmonary Physical Therapy I
กายภาพบาบัดในเด็ก 1
3(2-2-5)
Pediatric Physical Therapy I
กายภาพบาบัดในระบบ
3(2-2-5)
โครงร่างและกล้ามเนือ้ 2
Musculoskeletal Physical Therapy II
วิชาเอกเลือก
กายภาพบาบัดกับความงาม
Aesthetic Physical Therapy

3(2-2-5)

381480
381481
381482

381483

381485

กายภาพบาบัดในการกีฬา
2(1-2-3)
Physical Therapy in Sports
กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ
2(2-0-4)
Physical Therapy in Special Conditions
การบริหารและจรรยาบรรณ
2(2-0-4)
วิชาชีพ
Administration and Professional Ethics
กายภาพบาบัดในสุขภาพสตรี
2(2-0-4)
และผูส้ ูงอายุ
Physical Therapy in Woman Health and
Geriatrics

จานวนไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
กายภาพบาบัดในผูป้ ว่ ย
3(2-2-5)
เบาหวาน
Physical Therapy in Diabetes Mellitus

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
รวม
18

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

001103
004101
247111
363221
381110
381111
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(3-2-6)
บทนาวิชาชีพกายภาพบาบัด 1(1-0-2)
การประเมินความแข็งแรง
3(2-3-6)
กล้ามเนือ้ และช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
16
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
363201
367200
381212
382271
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
สมรรถภาพทางกาย
และการนวดเพื่อการบาบัด
เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ ฐาน
19

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
2(1-3-4)

002201
004201

1(1-0-2)
หน่วยกิต

381220

341334
363209
381211

381230
381213
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว
ของมนุษย์
การบาบัดด้วยการ
ออกกาลังกาย 1
การบาบัดด้วยความร้อน
และความเย็น
อุปกรณ์ช่วยและ
การเคลื่อนย้าย
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
2(1-2-3)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การบาบัดด้วยการ
ออกกาลังกาย 2
381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า
381340 การบาบัดด้วยการจัด ดัด ดึง
381341 กายภาพบาบัดในระบบโครงร่าง
และกล้ามเนือ้ 1
381342 กายภาพบาบัดในระบบประสาท 1
381343 กายภาพบาบัดในระบบทางเดิน
หายใจและไหลเวียนโลหิต 1
381344 กายภาพบาบัดในเด็ก 1
381350 การฝึกปฏิบัติทาง
กายภาพบาบัด 1
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
22
381321

2(1-3-4)

381301

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

381345

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

381347

3(2-2-5)
1(0-4-2)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

381346

381348
381351
381360
381370
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
2(2-0-4)
สาหรับกายภาพบาบัด
กายภาพบาบัดในระบบ
3(2-2-5)
โครงร่างและกล้ามเนือ้ 2
กายภาพบาบัดในระบบ
3(2-2-5)
ประสาท 2
กายภาพบาบัดในระบบ
3(2-2-5)
ทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 2
กายภาพบาบัดในเด็ก 2
2(1-3-4)
การฝึกปฏิบัติทาง
2(0-6-3)
กายภาพบาบัด 2
ระเบียบวิธวี ิจัย
2(2-0-4)
กายภาพบาบัดในชุมชน 1
2(1-3-4)
หน่วยกิต
19

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
381352 การฝึกปฏิบัติทาง
3(0-35-18)
กายภาพบาบัด 3
Practice in Physical Therapy III
รวม
3
หน่วยกิต
หมายเหตุ รายวิ ชา 381352 การฝึ ก ปฏิ บั ติท างกายภาพ
บาบัด 3 มีการจัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วม
ด้วย เพื่อให้นิสิตมีจานวนชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 350
ชั่วโมง โดยฝึก 7 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัป ดาห์ รวมทั้งสิ้ น
10 สัปดาห์
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนาทางกายภาพบาบัด
ภาคนิพนธ์
กายภาพบาบัดในชุมชน 2
กายภาพบาบัดในการกีฬา
กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ
การบริหารและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
381483 กายภาพบาบัดในสุขภาพสตรี
และผูส้ ูงอายุ
3814xx วิชาเอกเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
17
381461
381462
381471
381480
381481
381482

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

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกปฏิบัติทาง
5(0-35-18)
กายภาพบาบัด 4
Practice in Physical Therapy IV
รวม
5
หน่วยกิต
หมายเหตุ : รายวิชา 381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพ
บาบัด 4 มีการจัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษา
ร่วมด้วย เพื่อให้นิสิตมีจานวนชั่วโมงการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า
560 ชั่วโมง โดยฝึก 7 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์
รวมทั้งสิน้ 16 สัปดาห์
381453
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
242103
242120

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
: Bachelor of Science (Medical Technology)
: วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
: B.Sc. (Medical Technology)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
145
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
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

243101
244104
247112

จานวนไม่น้อยกว่า
109
จานวน
20
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
สถิติประยุกต์เบื้องต้น
Introduction to Applied Statistics

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
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146200

330201
361102
363218

382101

พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หลักพยาธิวิทยา
Principle of Pathology
จุลชีววิทยาเบื้องต้น
Introductory Microbiology
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy
กลุ่มวิชาเอก (วิชาเอกบังคับ)
เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ทางเทคนิคการแพทย์

จานวน

2(2-0-4)

365212

3(2-3-6)

367202

382203
382211
382221
382231
382304
382305

หน่วยกิต

จานวน
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

14

หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)

3(2-3-6)

1(0-3-2)

Technology and Instruments in Medical Technology

382102

3

3(3-0-6)

พืน้ ฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2(1-3-4)
Fundamental of Medical Technology
เทคนิคพืน้ ฐานทางอณูชีววิทยา 2(1-3-4)
Basic Techniques in Molecular Biology
เคมีคลินิก 1
3(2-3-6)
Clinical Chemistry I
โลหิตวิทยาพืน้ ฐาน
2(1-3-4)
Basic Hematology
จุลชีววิทยาคลินิก 1
3(2-3-6)
Clinical Microbiology I
ระเบียบวิธวี ิจัย
1(1-0-2)
Research Methodology
การบริหารจัดการ
2(2-0-2)
ทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Administration

382334
382335
382341
382342
382343

382351
382352
382353

จานวน
72
ปรสิตวิทยาคลินิก
Clinical Parasitology
ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก
Practice in Clinical Microbiology
ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Immunology
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
Clinical Immunology
ฝึกปฏิบัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิก
Practice in Clinical Immunology
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
Transfusion Science I
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
Transfusion Science II
ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
การบริการโลหิต
Practice in Transfusion Science

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

3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
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382312
382313
382314
382322
382323
382324

382325

382332
382333

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
โลหิตวิทยาคลินิก 1
4(2-6-7)
Clinical Hematology I
โลหิตวิทยาคลินิก 2
2(1-3-4)
Clinical Hematology II
การตรวจปัสสาวะและสารน้า
2(1-3-4)
ร่างกาย
Urinalysis and Body Fluids Analysis
ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยาคลินิก 1(0-3-2)
และจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
Practice in Clinical Hematology and Clinical
Microscopy
จุลชีววิทยาคลินิก 2
3(2-3-6)
Clinical Microbiology II
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้
3(1-6-5)
จุลชีพทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Diagnosis of Infectious Disease

382406

กฎหมายวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
Medical Technology Law

382407

สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้

382415
382461

382462
382463

382464
382465

1(1-0-2)

2(2-0-4)
Medical Information System and applications
พิษวิทยาเบื้องต้น
2(1-3-4)
Basic Toxicology
ฝึกงานห้องปฏิบัติการ
6 หน่วยกิต
ทางการแพทย์
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)
Clinical Laboratory Practice
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การวิเคราะห์ผล
2(2-0-4)
ทางห้องปฏิบตั ิการและคลินิกสัมพันธ์
Laboratory Interpretation and Clinical
Correlation
ภาคนิพนธ์
1(0-3-2)
Term Paper
เทคนิคการแพทย์ชุมชน
2(1-3-4)
Community Medical Technology

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
241111
242103
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ชีววิทยา 1
20

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

001103
004101
242120
244104
363218
382101
382102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ทางเทคนิคการแพทย์
พืน้ ฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
19

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
361102
365212
367202
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
จุลชีววิทยาเบื้องต้น
ชีวเคมีพื้นฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
วิชาเลือกเสรี
21

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

002202
003201
330201
382203
382211
382221
382231
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
หลักพยาธิวิทยา
เทคนิคพืน้ ฐานทางอณูชีววิทยา
เคมีคลินิก 1
โลหิตวิทยาพืน้ ฐาน
จุลชีววิทยาคลินิก 1
วิชาเลือกเสรี
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
382312
382322
382332
382334
382341
382351
146200
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เคมีคลินิก 2
โลหิตวิทยาคลินิก 1
จุลชีววิทยาคลินิก 2
ปรสิตวิทยาคลินิก
ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ ฐาน
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
22

3(2-3-6)
4(2-6-7)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

247112
382304
382313
382323
382324

หน่วยกิต

382342
382352
รวม

382333

382305
382314
382325
382335
382343
382353
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สถิติประยุกต์เบื้องต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
เคมีคลินิก 3
โลหิตวิทยาคลินิก2
การตรวจปัสสาวะและสารน้า
ร่างกาย
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชือ้
จุลชีพทางห้องปฏิบตั ิการ
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
18

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

ภาคฤดูร้อน
การบริหารจัดการทางห้อง
2(2-0-4)
ปฏิบัติการ
ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินิก
1(0-3-2)
ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยา
1(0-3-2)
คลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก 1(0-3-2)
ฝึกปฏิบัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา
1(0-3-2)
คลินิก
ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์
1(0-3-2)
การบริการโลหิต
7
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
382461
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ฝึกงานห้องปฏิบัติการ
6 หน่วยกิต 382406
ทางการแพทย์
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)
6
หน่วยกิต 382407
382415
382462
382463
382464
382465
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้

พิษวิทยาเบื้องต้น
สัมมนา
การวิเคราะห์ผลทางห้อง
ปฏิบตั ิการและคลินิกสัมพันธ์
ภาคนิพนธ์
เทคนิคการแพทย์ชุมชน
11

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

วิทยาลัยการศึกษา
School of Education
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิทยาลัยการศึกษา เดิม เป็นบัณ ฑิตวิทยาลัยในสังกั ด
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
ได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 7
(3) ม าต รา 8 แล ะม าต รา 21 แห่ ง พ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิท ยาลั ยพะเยา 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 การบริ ห าร
จัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรด้านการศึกษา
ของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเป็นหลักสูตร
ที่ ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นามาจากหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมและมีช่ือเสียงเป็น
ที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาโดยทั่วไป
หลักสูตรวิทยาลัยการศึกษา
หลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (4 ปี )
จัดการศึกษาเป็นหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ใน 10 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา
ฟิสิกส์ พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สังคม
ศึกษา และดนตรีและนาฏศิลป์ กับหลักสูตรดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.1 หลั กสู ตรการศึ กษาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการศึ กษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.2 หลั กสู ตรการศึ กษาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการศึ กษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
1.3 หลั กสู ตรการศึ กษาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการศึ กษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

1.4 หลั กสู ตรการศึ กษาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการศึ กษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
1.5 หลั กสู ตรการศึ กษาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการศึ กษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2.1 หลักสู ตรการศึกษาบัณฑิ ต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2.2 หลักสู ตรการศึกษาบัณฑิ ต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.3 ห ลั ก สู ต ร ก าร ศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
การศึ ก ษา และหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
พัฒนาสังคม
2.4 ห ลั ก สู ต ร ก าร ศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
การศึ ก ษา และหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาจีน
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
1.1 หลักสู ตรการศึกษาบัณฑิ ต สาขาวิชาการศึกษา
และหลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ชาดนตรี
และนาฎศิลป์
จุดเด่นของหลักสูตร
1. ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี 2 ปริ ญ ญา
ได้แก่ ปริญญาการศึกษาบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต หรือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ของหลักสูตรที่จัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
2. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุรุสภาใน
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1374
โทรสาร 0 5446 6691
E-mail : Se@up.ac.th
Website : se.up.ac.th
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน (วิชาเอกการสอน)
161231 วิทยาการจัดการเรียนรู้พนื้ ฐาน
Basic of Learning Management

:
:
:
:

การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา)
Bachelor of Education (Education)
กศ.บ. (การศึกษา)
B.Ed. (Education)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า 152
หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวน
3(2-2-5)

116
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ในรายวิชาต่อไปนี้ ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชาเท่านั้น
161431 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5)
161436
Science of Thai Learning Management
161432 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษ
161437
Science of English Learning Management
161433 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5) 161438
สังคมศึกษา
Science of Social Learning Management
161434 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์
161439
Science of Mathematics Learning Management
161435 วิทยาการจัดการเรียนรู้เคมี
3(2-2-5)
161440
Science of Chemistry Learning Management

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (วิชาชีพครู)
161111 จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ
3(2-2-5)
Spirituality in Professional Teachers
161112 จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
161113 บริบทการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Context
161141 การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 1
(4 สัปดาห์)
Teaching Practice in educational institutions I
161211 การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
3(2-2-5)
เพื่อการศึกษา
Communication and Digital Technologies for
Education
161241 การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 2
(4 สัปดาห์)
Teaching Practice in educational institutions II

วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ชีววิทยา
Science of Biology Learning Management
วิทยาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์
3(2-2-5)
Science of Physics Learning Management
วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
พลศึกษา
Science of Physical Education Learning
Management
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
3(2-2-5)
Science of Chinese Learning Management
วิทยาการจัดการเรียนรู้ดนตรี
3(2-2-5)
และนาฏศิลป์
Science of Music and Dance Learning
Management

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
30
หน่วยกิต
161311 การวัดและประเมินผล
3(2-2-5)
การวิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา
Measurement and Evaluation, Research,
and Quality Assurance in Education
161312 การสร้างความสัมพันธ์
3(2-2-5)
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
Building Relationships with Parents and
Communities
161341 การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 3
(4 สัปดาห์)
Teaching Practice in educational institutions III
161441 การปฏิบัติการสอน
6 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 4
(18 สัปดาห์)
Teaching Practice in educational institutions IV
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาภาษาไทย ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาแกนเฉพาะด้าน (แขนงวิชา)
146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
3(3-0-6)
English for Phayao Studies

144111
144112
144121
144122
144131
144213
144214
144223

วิชาชีพ (วิชาเอก)
วิชาเอกเดี่ยว
วิชาเอกบังคับ
ทักษะภาษาไทยเพื่อการรับสาร
3(2-2-5)
Thai Languages Skills for Receiving Messages
ทักษะภาษาไทยเพื่อการส่งสาร
3(2-2-5)
Thai Languages Skills for Sending Messages
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Linguistics
ไวยากรณ์ไทย
3(3-0-6)
Thai Grammar
วรรณกรรมศึกษา
3(3-0-6)
Literary Study
การเขียนเอกสารสานักงาน
3(2-2-5)
Office Document Writing
การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(2-2-5)
Speaking for Specific Purposes
การวิเคราะห์ข้อความใน
3(3-0-6)
ภาษาไทย
Analysis of Thai Discourse

144232
144233
144341
144342

144398
144445

จานวน

3

หน่วยกิต

จานวน

81

หน่วยกิต

จานวน
42
หน่วยกิต
วรรณกรรมปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literature
วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
Literary Criticism
คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
ภาษาในบริบทสังคมและ
3(3-0-6)
วัฒนธรรมสมัยใหม่
Language in Modern Society and Culture
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ภาษาไทยเพื่อการสร้าง
3(2-2-5)
นวัตกรรม
Thai for Innovation

วิชาเอกเลือก
จานวน
39
หน่วยกิต
วิชาเลือก
จานวน
21
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มดังต่อไปนี้
กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร์
144224 การวิเคราะห์ความหมายของคา
3(3-0-6) 144326 ภาษาไทยถิ่น
3(3-0-6)
ในภาษาไทย
Thai Dialects
Analysis of Meaning of Thai Words
144427 อักษรและอักขรวิธีล้านนา
3(3-0-6)
144325 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Lanna Alphabets and Orthography
Foreign Language in Thai
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กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษาไทย
144315 วรรณศิลป์ไทย
Thai Literary Conventions
144316 การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing

3(2-2-5) 144417
3(2-2-5)

กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย
144334 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
Children and Adolescents Literature

การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี
3(2-2-5)
Non-Fiction and Fiction Writing
144418 การอ่านวิเคราะห์สื่อสมัยใหม่
3(2-2-5)
Analytical Reading of Modern Media

144435 วรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature

กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
144343 ภาษาในสื่อสมัยใหม่
3(3-0-6) 144444
ภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ
Language in Modern Media
Thai for Foreigners

3(3-0-6)

3(2-2-5)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
จานวน
18
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามลาดับที่กาหนดในโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้
กลุ่มภาษาจีน
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142122 การพัฒนาทักษะการฟัง
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
และการพูดภาษาจีน 2
142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Chinese for Communication II
Development II
142121 การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
142213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 1
Chinese for Communication III
Chinese Listening and Speaking Development I
142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและ
3(2-2-5)
การเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I
กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
143371 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 1
Basic Japanese 1
143372 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
143373 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 2
Basic Japanese 2

3(2-2-5) 143374
3(2-2-5)
3(2-2-5)

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation 2
143471 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 3
Basic Japanese 3
143472 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese Conversation 3

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
145111 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I
145112 การฟังและการพูดภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II

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

145221 การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
145222 การอ่านและการเขียนภาษา
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

กลุ่มภาษาอังกฤษ
146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์
3(3-0-6)
และการอ่านสะท้อนคิด
Strategic and Reflective Reading
146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขียน
3(3-0-6)
Grammar for Writing
146132 การฟังและการพูดใน
3(2-2-5)
ชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life

146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง
3(2-2-5)
ความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion
Expression
146212 การเขียนย่อหน้า
3(2-2-5)
Paragraph Writing
146233 การฟังและการพูดประเด็น
3(2-2-5)
ทางสังคมปัจจุบัน
Listening and Speaking on Current Issues
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาแกนเฉพาะด้าน (แขนงวิชา)
146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
3(3-0-6)
English for Phayao Studies
วิชาชีพ (วิชาเอก)
วิชาเอกเดี่ยว
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาทักษะภาษา
146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์
Strategic Reading
146115 ประโยคภาษาอังกฤษ
English Sentences

3(3-0-6) 146133
3(3-0-6)
146212

146264
146265

146345
146346

146323
146324

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
สัทศาสตร์และสรวิทยา
Phonetics and Phonology
วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
Morphology and Syntax

กลุ่มวิชาวรรณคดี
วรรณกรรมร้อยแก้ว
Prose
กวีนิพนธ์
Poetry
กลุ่มวิชาการแปล
การแปลเบือ้ งต้น
Introduction to Translation
การแปลวรรณกรรม
Translation of Literary Works

3(2-2-5) 146364
3(2-2-5)
146465

3(3-0-6) 146347
3(3-0-6) 146444

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

146424

จานวน

3

หน่วยกิต

จานวน

84

หน่วยกิต

จานวน
45
หน่วยกิต
จานวน
12
หน่วยกิต
การฟังและการพูดเพื่อ
3(2-2-5)
แสดงความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion
Expression
การเขียนย่อหน้า
3(2-2-5)
Paragraph Writing
จานวน
12
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์
Semantics and Pragmatics
นานาภาษาอังกฤษโลก
World Englishes

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(3-0-6)

จานวน
12
หน่วยกิต
บทละคร
3(2-2-5)
Drama
วรรณกรรมโลกร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary World Literature
จานวน
9
การแปลเฉพาะทาง
Translation of Specific Texts

หน่วยกิต
3(3-0-6)
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146234
146132

146161
146242

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือก
การฟังและการพูดในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Public
การฟังและการพูดใน
3(2-2-5)
ชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
ภาษาศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
วรรณคดีเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Literature

146398
146233

146311

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
39
หน่วยกิต
จานวน
21
หน่วยกิต
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(3-0-6)
Research Methodology
การฟังและการพูดประเด็น
3(2-2-5)
ปัจจุบัน
Listening and Speaking on Current Issues
การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Writing

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
จานวน
18
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามลาดับที่กาหนดในโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้

142111
142112
142121

143371
143372
143373

กลุ่มภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 1
Basic Japanese I
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 2
Basic Japanese II

142122

142213
142231

3(2-2-5)

143374

3(2-2-5)

143471

3(2-2-5)

143472

หน่วยกิต

การพัฒนาทักษะการฟังและ
3(2-2-5)
การพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking
Development II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
และการเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II
ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 3
Basic Japanese III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese Conversation III

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ่มภาษาไทย
144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Effective Communication Skills
ฃ144114 การพูด
Speaking
144130 วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature
กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
145111 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I

3(2-2-5)

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

144210 การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading
144221 ไวยากรณ์ไทย
Grammar in Thai Language

3(2-2-5) 145112
3(2-2-5)
145221
3(2-2-5)
145222

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

การฟังและการพูดภาษา
3(2-2-5)
ฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II
การอ่านและการเขียนภาษา
3(2-2-5)
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
3(2-2-5)
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาภาษาจีน ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาแกนเฉพาะด้าน (แขนงวิชา)
142398 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(3-0-6)
Research Methodology
วิชาชีพ (วิชาเอก)
วิชาเอกเดี่ยว
วิชาเอกบังคับ
142101 ประวัติศาสตร์และสังคมจีน
3(3-0-6)
Chinese History and Society
142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
142121 การพัฒนาทักษะการฟัง
3(2-2-5)
และการพูดภาษาจีน 1
Chinese Listening and Speaking Development I
142122 การพัฒนาทักษะการฟัง
3(2-2-5)
และการพูดภาษาจีน 2
Chinese Listening and Speaking Development II
142213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
142214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
Chinese for Communication IV

จานวน
6
146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
English for Phayao Studies
จานวน

75

หน่วยกิต
3(3-0-6)

หน่วยกิต

จานวน
42
หน่วยกิต
142223 การพัฒนาทักษะการฟัง
3(2-2-5)
และการพูดภาษาจีน 3
Chinese Listening and Speaking Development III
142224 การพัฒนาทักษะการฟัง
3(2-2-5)
และการพูดภาษาจีน 4
Chinese Listening and Speaking Development IV
142231 การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
และการเขียนภาษาจีน 1
Chinese Reading and Writing Development I
142232 การพัฒนาทักษะการอ่าน
3(2-2-5)
และการเขียนภาษาจีน 2
Chinese Reading and Writing Development II
142315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
Chinese for Communication V
142317 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Translation I
142341 ไวยากรณ์จนี 1
3(3-0-6)
Chinese Grammar I
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142301
142302
142303
142318
142342

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือก
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
Chinese Arts and Culture
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
Evolution of Chinese Characters
วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย
Chinese Culture in Thailand
การแปลภาษาจีน 2
Chinese Translation II
ไวยากรณ์จนี 2
Chinese Grammar II

3(3-0-6)

142351

3(3-0-6)
142429
3(3-0-6)
3(2-2-5)

142461

3(3-0-6)

142462
142463

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้

143371
143372
143373

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 1
Basic Japanese I
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
Japanese Conversation I
ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 2
Basic Japanese II

กลุ่มภาษาไทย
144113 ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Effective Communication Skills
ฃ144114 การพูด
Speaking
144130 วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature

จานวน

3(2-2-5)

143374

3(2-2-5)

143471

3(2-2-5)

143472

3(2-2-5)

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

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
33
หน่วยกิต
จานวน
15
หน่วยกิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
3(3-0-6)
วรรณคดีจนี
Introduction to Chinese Literature
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบ
3(2-2-5)
มาตรฐาน
Chinese for Standard Tests
ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
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
18

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
Japanese Conversation II
ภาษาญี่ปุ่นเบือ้ งต้น 3
Basic Japanese III
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
Japanese Conversation III

144210 การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
144211 การอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading
144221 ไวยากรณ์ไทย
Grammar in Thai Language

หน่วยกิต

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
French I
145104 ภาษาฝรั่งเศส 2
French II
145111 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
French Listening and Speaking I

3(2-2-5) 145112
3(2-2-5)
145221
3(2-2-5)
145222

กลุ่มภาษาอังกฤษ
146113 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์
3(3-0-6)
และการอ่านสะท้อนคิด
Strategic and Reflective Reading
146114 ไวยากรณ์เพื่อการเขียน
3(3-0-6)
Grammar for Writing
146132 การฟังและการพูดใน
3(2-2-5)
ชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life

การฟังและการพูดภาษา
3(2-2-5)
ฝรั่งเศส 2
French Listening and Speaking II
การอ่านและการเขียนภาษา
3(2-2-5)
ฝรั่งเศส 1
French Reading and Writing I
การอ่านและการเขียนภาษา
3(2-2-5)
ฝรั่งเศส 2
French Reading and Writing II

146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง
3(2-2-5)
ความคิดเห็น
Listening and Speaking for Opinion
Expression
146212 การเขียนย่อหน้า
3(2-2-5)
Paragraph Writing
146233 การฟังและการพูดประเด็น
3(2-2-5)
ทางสังคมปัจจุบัน
Listening and Speaking on Current Issues
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาสังคมศึกษา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาแกนเฉพาะด้าน (แขนงวิชา)
100001 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6) 191201
Introduction to Law
126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6) 192101
Introduction to Economics
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
เฉพาะ
English for Specific Purposes

191100

191101
191102

191103
191200
191202

191203
191204

วิชาชีพ (วิชาเอก)
วิชาเอกเดี่ยว
วิชาเอกบังคับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
ขั้นพืน้ ฐาน
Fundamental Humanities and Social Sciences
ปรัชญาสังคม
3(3-0-6)
Social Philosophy
ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาทางสังคม
3(2-2-5)
วิทยาและมานุษยวิทยา 1
Sociological and Anthropological Theory and
Methodology I
การประกอบการทางสังคม
3(2-2-5)
Social Entrepreneurship
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Concept and Theory
ทฤษฎีและวิธีวทิ ยาทางสังคม
3(2-2-5)
วิทยาและมานุษยวิทยา 2
Sociological and Anthropological Theory and
Methodology II
โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่นนิยม
3(3-0-6)
Globalization and Localism
ปัญหาสังคมกับการพัฒนาใน
3(2-2-5)
ประชาคมอาเซียน
Social Problems and Development in ASEAN

จานวน
15
หน่วยกิต
จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Sociological Social Psychology
รัฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science

จานวน

191205

191300
191301
191302

191303

191304

191400

67

หน่วยกิต

จานวน
43
หน่วยกิต
ระบบบริหารราชการไทยกับ
3(2-2-5)
การพัฒนาสังคม
Thai Public Administration System and
Social Development
ระเบียบวิธีวจิ ัยและสถิติ
3(2-2-5)
Research Methodology and Statistics
การดาเนินงานพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Social Development Operation
สังคมสงเคราะห์และ
3(2-2-5)
สวัสดิการสังคมเบือ้ งต้น
Fundamental Social Work and Social Welfare
การบริหารนโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
กับการพัฒนาสังคม
Public Policy Administration and Social
Development
การวางแผน และการประเมิน
3(2-2-5)
โครงการ
Development Plan and Development
Project Evaluation
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
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191341
191342
191343
191344
191445

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ดังนี้
ประวัติศาสตร์กับการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
History and Applications
ภูมิศาสตร์กับการพัฒนา
3(2-2-5)
Geography and Development
ศาสนากับการพัฒนา
3(3-0-6)
Religion and Development
ศาสตร์แห่งพระราชา
3(2-2-5)
Science of the King
พลเมืองกับการพัฒนา
3(2-2-5)
Citizenship and Development

จานวน
จานวน

24
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต

191446 มโนทัศน์และวิธีการสอนสังคม
3(2-2-5)
ศึกษา
Paradigm and Methodology of Social Study
191447 สื่อกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Media and Social Development
191448 ท้องถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
Local Studies
191449 การสอนสอดแทรกคุณธรรม
3(2-2-5)
จริยธรรม
Moral Teaching
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาคณิตศาสตร์ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาแกนเฉพาะด้าน (แขนงวิชา)
จานวน
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
244101 ฟิสิกส์ 1
เฉพาะ
Physics I
English for specific purpose
244102 ฟิสิกส์ 2
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
Physics II
Chemistry I
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I

241111
241112
241211
241121
241221
241222
241223

วิชาชีพ (วิชาเอก)
วิชาเอกเดี่ยว
วิชาเอกบังคับ
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
แคลคูลัส
Calculus
หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra I
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Analysis I
ทฤษฎีเซต
Set Theory

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
241321 แคลคูลัสขั้นสูง
Advanced Calculus

จานวน

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

3(2-2-5)

19

หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)

61

หน่วยกิต

จานวน
40
หน่วยกิต
241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Variables
241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
241325 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Methods
241326 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
241421 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
241422 โครงงาน
2(0-4-2)
Senior Project
247221 สถิติวเิ คราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis

241322

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
21
หน่วยกิต
จานวน
6
หน่วยกิต
อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(2-2-5)
Fourier Series and Applications
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241331
241332

241333
241334
241335

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
พีชคณิตนามธรรม 2
3(2-2-5)
Abstract Algebra II
เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทาง
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์
Computer Tools in Mathematics
หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Current Topics in Mathematics
คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
ทฤษฎีกราฟ
3(2-2-5)
Graph Theory

กลุ่มวิชาสถิติ
247223 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
Nonparametric Statistics
247231 ทฤษฎีสถิติ 1
Statistical Theory I
247324 การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
247341 การเสี่ยงและการประกันภัย
เบือ้ งต้น
Introduction to Risk and Insurance
247351 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
Sampling Techniques

จานวน

241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2
Mathematical Analysis II
241337 ทฤษฎีจานวน
Theory of Numbers
241431 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบือ้ งต้น
Introduction to Complex Analysis
241432 ทอพอโลยีเบือ้ งต้น
Introduction to Topology
241433 พีชคณิตเชิงเส้น 2
Linear Algebra II

3(2-2-5)

247361

3(3-0-6)

247371

3(2-2-5)

247381

3(2-2-5)

247425
247441

3(2-2-5)

15

จานวน
15
การวางแผนการทดลอง
Design of Experiment
การวิจัยดาเนินการ
Operation Research
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Statistical Package Program
ระเบียบวิธีวจิ ัย
Research Methodology
สถิติสาหรับการควบคุม
คุณภาพ
Statistics for Quality Control

หน่วยกิต

3(2-2-5)
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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาเคมี ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาแกนเฉพาะด้าน (แขนงวิชา)
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
241221 แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I

242221
242222
242241
242242
242311
242312
242102

242105

วิชาชีพ (วิชาเอก)
วิชาเอกเดี่ยว
วิชาเอกบังคับ
เคมีวิเคราะห์ 1
Analytical Chemistry I
เคมีวิเคราะห์ 2
Analytical Chemistry II
เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry I
เคมีอินทรีย์ 2
Organic Chemistry II
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
Physical Chemistry I
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
Physical Chemistry II
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
เคมี
Chemical Laboratory Safety
เคมี 2
Chemistry II

จานวน
243101 ชีววิทยา 1
Biology I
244103 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
247221 สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

25

จานวน

68

หน่วยกิต

จานวน
เคมีอนินทรีย์ 1
Inorganic Chemistry I
เคมีอนินทรีย์ 2
Inorganic Chemistry II
สเปกโทรสโกปี
Spectroscopy
สัมมนา
Seminar
โครงงานทางเคมี
Project in Chemistry
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
การศึกษาอิสระ
Independent Study

48

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(2-3-6)

242331

3(2-3-6)

242332

4(3-3-8)

242341

4(3-3-8)

242451

4(3-3-8)

242453

4(3-3-8)

365215

2(2-0-4)

242454

4(3-3-8)

หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)

4(3-3-8)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
2(0-6-3)
4(3-3-8)
6 หน่วยกิต
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วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
242251 ศัพท์วทิ ยาทางเคมี
3(3-0-6)
Terminology in Chemistry
242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ
2(2-0-4)
ห้องปฏิบัติการ
Quality System and Management in
Laboratory

242411

242412

242421
242422

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
การวิจัยแนวใหม่ทางเคมี
3(2-2-5)
เชิงฟิสิกส์
New Frontier of Researches in Physical Chemistry
เคมีพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยี 3(2-2-5)
พอลิเมอร์
Polymer Chemistry and Polymer Nanotechnology
หัวข้อปัจจุบันในเคมีวิเคราะห์
3(2-2-5)
Current Topics in Analytical Chemistry
เคมีสภาวะแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Chemistry

242321

242341

จานวน
20
หน่วยกิต
จานวน
11
หน่วยกิต
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
3(2-3-6)
ทางเคมี
Instrumentation for Chemical Analysis
สเปกโทรสโกปี
3(3-0-6)
Spectroscopy

จานวน
242431
242432
242441

242442

9

หน่วยกิต

การวิเคราะห์ทางเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5)
Inorganic Analysis
เคมีวัสดุอนินทรีย์
3(2-2-5)
Inorganic Material Chemistry
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ
3(2-2-5)
การประยุกต์
Natural Products and Application
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
3(2-2-5)
Organic Synthesis
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาชีววิทยา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้

241111
241112
242104
242105

วิชาแกนเฉพาะด้าน (แขนงวิชา)
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
เคมี 1
Chemistry I
เคมี 2
Chemistry II

วิชาชีพ (วิชาเอก)
วิชาเอกเดี่ยว
วิชาเอกบังคับ
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
242141 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
243212 ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
243251 นิเวศวิทยา
Ecology
243301 วิวัฒนาการ
Evolution
243341 พันธุศาสตร์
Genetics

จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
ชีววิทยา 2
Biology II
ชีววิทยา 3
Biology III
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics

28

จานวน

65

หน่วยกิต

จานวน
43
243401 ระเบียบวิธีวจิ ัย
Research Methodology
243461 สัมมนา
Seminar
243462 การศึกษาอิสระ
Independent Study
247111 ชีวสถิติ
Biostatistics
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
365215 ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

หน่วยกิต
3(3–0-6)

3(2-2-5)

243101

3(2-2-5)

243102

4(3-3-8)

243103

4(3-3-8)

244103

3(3-0-6)

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

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

1(0-2-2)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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243302
243321

243322

243323
243421
243422

243332
243333
243431
243432

243342
243441
243442

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
Taxonomy and Systematics
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology

4(3-3-8)

243331

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
จานวน
สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology

22
10

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)

3(2-3-6)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
12
หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
สัณฐานวิทยาและกายวิภาค
3(2–3-6)
243423 การเจริญเติบโตของพืช
3(2–3-6)
ศาสตร์ของพืช
Plant Growth
Plant Morphology and Anatomy
243424 ชีววิทยากล้วยไม้
3(2-3-6)
อนุกรมวิธานของพืช
3(2–3-6)
Orchid Biology
Plant Taxonomy
243425 การออกแบบการทดลอง
3(2-3-6)
พฤกษศาสตร์พ้นื บ้าน
3(2–3-6)
สาหรับพืชศาสตร์
Ethnobotany
Experimental Design for Plant Science
พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
3(2–3-6)
243426 การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช
3(2-3-6)
Economic Botany
Plant Tissue Culture
กลุ่มวิชาสัตววิทยา
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
ชีววิทยาของแมลง
Insect Biology
ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
Endocrinology
กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์ของเซลล์เบือ้ งต้น
Introductory Cytogenetics
พันธุศาสตร์ของมนุษย์
Human Genetics
ชีววิทยาโมเลกุล
Molecular Biology

3(2–3-6)

243433

3(2–3-6)

243434

3(2–3-6)

243435

3(2–3-6)

243436

3(2–3-6)

243444

3(2–3-6)

243445

3(2-3-6)

243446

ปรสิตวิทยาทั่วไป
General Parasitology
ปักษีวทิ ยา
Ornithology
ชีววิทยาของผึ้งและการเลี้ยงผึ้ง
Bee Biology and Apiculture
แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects

3(2–3-6)

เทคนิคทางชีววิทยา
Biological Techniques
เทคโนโลยีชวี ภาพเบือ้ งต้น
Introductory Biotechnology
หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
Current Topics in Biology

3(2-3-6)

3(2–3-6)
3(2–3-6)
3(2–3-6)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
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243443

243351
243352
243353
243451

พันธุศาสตร์ประชากรและ
3(3-0-6)
ปริมาณเบือ้ งต้น
Introduction to Population and Quantitative
Genetics
กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์
Animal Ecology and Behavior
นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว
Ecology and Tourism
นิเวศวิทยาเขตร้อน
Tropical Ecology
ชีววิทยาของมลพิษ
Pollution Biology

3(2-3-6)

243452

3(2-3-6)

243453

3(2-3-6)
243454
3(3-0-6)

ชลธีวทิ ยา
3(2-3-6)
Limnology
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและ
3(2-3-6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Environmental Biology and Local Wisdom
การติดตามตรวจสอบทาง
3(2-3-6)
ชีวภาพสาหรับการประเมินระบบนิเวศ
Biological Monitoring for Ecological Assessment
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาฟิสิกส์ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาแกนเฉพาะด้าน (แขนงวิชา)
241151 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
241152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
241253 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I

146200

244181

244201
244211
244221
244231
244232
244251

วิชาชีพ (วิชาเอก)
วิชาเอกเดี่ยว
วิชาเอกบังคับ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิง
ฟิสิกส์
Scientific Method in Physics
คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
Mathematics for Physics
กลศาสตร์
Mechanics
อุณหฟิสิกส์
Thermal Physics
การสั่นสะเทือนและคลื่น
Vibrations and Waves
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Theory
ฟิสิกส์ยุคใหม่
Modern Physics

3(3-0-6)

243101
247221
244101
244102

244281
244282

1(0-3-2)
244311
3(3-0-6)

244322

3(3-0-6)

244331

3(3-0-6)

244381

3(3-0-6)

244382

3(3-0-6)

244491

3(3-0-6)

244492

จานวน
ชีววิทยา 1
Biology I
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

28

หน่วยกิต
4(3-3-8)

จานวน

62

หน่วยกิต

จานวน
42
การทดลองฟิสิกส์ 1
Experimental Physics I
การทดลองฟิสิกส์ 2
Experimental Physics II
กลศาสตร์ควอนตัม
Quantum Mechanics
กลศาสตร์เชิงสถิติ
Statistical Mechanics
ทัศนศาสตร์
Optics
การทดลองฟิสิกส์ 3
Experimental Physics III
การทดลองฟิสิกส์ 4
Experimental Physics IV
สัมมนา
Seminar
การศึกษาอิสระ
Independent Study

หน่วยกิต
1(0-3-2)

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

1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
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วิชาเอกเลือก
วิชาเลือก
244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
สาหรับฟิสิกส์
Computer Programming for Physics
244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electric and Electronic Circuit
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
กลุ่มฟิสิกส์ทฤษฎี
244312 ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้าง
3(3-0-6)
อะตอม
Quantum Theory and atomic structures
244313 กลศาสตร์ลากรองจ์และ
3(3-0-6)
แฮมิลโตเนียน
Lagrangian and Hamiltonian Mechanics
244314 ของไหลจุลภาคเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introductory to microfluids
กลุ่มฟิสิกส์นวัตกรรมและการประดิษฐ์
244301 ฟิสิกส์เชิงคานวณ
3(2-2-5)
Computational Physics
244441 เครื่องมือวัดและระบบเฝ้า
3(2-2-5)
ตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์
Instrumentation and Data Acquisition System
244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
3(2-2-5)
การโปรแกรม
Microcontroller and Programming

จานวน
20
จานวน
11
244391 โครงงานฟิสิกส์
Project in Physics
244445 นวัตกรรมและการประดิษฐ์
Innovation and invention

จานวน

หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(0-6-3)
3(2-2-5)

9

หน่วยกิต

244351 ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค
Nuclear and Particles Physics
244412 ทฤษฎีสนามเบือ้ งต้น
Introduction to Field Theory
244451 ชีวฟิสิกส์
Biophysics
244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
Selected Topics in Physics

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

244443 ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับ
3(2-2-5)
ฟิสิกส์ประยุกต์
Embedded System for Applied Physics
244444 นวัตกรรมเพื่อการสอนฟิสิกส์
3(2-2-5)
Innovation for Physics Teaching
244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Selected Topics in Physics

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 519

244371
244411
244471

กลุ่มฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา
ดาราศาสตร์เบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introductory Astronomy
ทฤษฎีสัมพันธภาพไอน์สไตน์
3(3-0-6)
Einstein’s Theory of Relativity
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
3(2-2-5)
Astrophysics

กลุ่มฟิสิกส์วัสดุศาสตร์
244360 ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Material Physics
244361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
Solid State Physics
244362 เทคโนโลยีการปลูกผลึก
Crystal Growth Technology

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

244473 จักรวาลวิทยาเบือ้ งต้น
Introduction to Cosmology
244474 จักรวาลวิทยาและพลังงานมืด
Cosmology and Dark Energy
244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
Selected Topics in Physics

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

244363 ผลึกศาสตร์เบือ้ งต้นและ
3(2-2-5)
การเลีย้ วเบนรังสีเอกซ์
Introductory Crystallography and X-ray
Diffraction
244452 นาโนเทคโนโลยีเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Nanotechnology
244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Selected Topics in Physics

หมายเหตุ กรณีประสงค์จ ะเปลี่ยนกลุ่มวิชาเอกเลือก สามารถเปลี่ยนได้ แต่ จะต้องศึกษาให้ครบหน่วยกิ ต
ที่ระบุเงื่อนไขไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาพลศึกษา ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาแกนเฉพาะด้าน (แขนงวิชา)
244104 ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
363218 กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy

248111
248112

248113
248121
248122
248123
248211
248212
248213
248221

248222

วิชาชีพ (วิชาเอก)
วิชาเอกเดียว
วิชาเอกบังคับ
พลวัตวิชาชีพ
2(1-2-3)
Profession Dynamic
การปรับสมรรถภาพทางกาย
3(1-4-4)
และจิตอาสา
Physical Fitness Adjustment and Volunteer
การจัดการกีฬา
2(2-0-4)
Sport Management
ว่ายน้าและการช่วยชีวิตทางน้า
2(1-2-3)
Swimming and Life Saving
ยิมนาสติก โยคะ และฤาษีดัดตน
2(1-2-3)
Gymnastic Yoga and Thai Yoga
การฝึกด้วยแรงต้านและน้าหนักตัว 2(1-2-3)
Resistance and Callisthenic Training
เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sports Medicine
จิตวิทยาการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Psychology
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sport Biomechanics
การออกกาลังกายด้วยจังหวะ
2(1-2-3)
และการเต้น
Dance and Rhythmic Exercise
ศิลปะป้องกันตัวไทยและสากล
2(1-2-3)
Thai and International Martial Arts

จานวน
12
367200 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
Basic Physiology
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes
จานวน

248223
248224
248225
248226
248311
248312

248321
248331
248382
248401

72

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)

หน่วยกิต

จานวน
51
หน่วยกิต
ฟุตบอล
2(1-2-3)
Football
วอลเลย์บอล
2(1-2-3)
Volleyball
กรีฑา
2(1-2-3)
Track and Field
บาสเกตบอล
2(1-2-3)
Basketball
สรีรวิทยาของสรรถภาพทางกาย 3(2-2-5)
Physiology of Physical Fitness
โภชนาการของสมรรถภาพ
3(2-2-5)
ทางกาย
Nutrition for Physical Fitness
ลีลาศ
2(1-2-3)
Social Dance
กิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Activities and Sports for Health
ผู้กากับลูกเสือ
3(1-4-3)
Scout Director
นวัตกรรมและงานวิจัย
3(2-2-5)
ทางสุขภาพและกีฬา
Innovation and Research in Health and Sports
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248232
248344

248345

248381
248383

248384

248385

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือก
การนวดทางการกีฬาและสุขภาพ 3(2-2-5) 248431
Massage for Health and Sport
หลักการฝึกและการเป็น
3(1-4-4)
ผู้ฝึกสอนกีฬา
Principle of Sport Training and Coaching
248433
การจัดการแข่งขันกีฬา
3(1-4-4)
และการเป็นผู้ตัดสิน
Sport Competition Management and Referee
เพศศึกษาและสวัสดิศึกษา
3(3-0-6) 248434
Sex education and safety program
การฝึกออกกาลังกายและกีฬา
3(2-2-5)
ในโรงเรียน
Sport and Exercise Training in School
248435
การพัฒนาคลาสออกกาลังกาย
3(2-2-5)
ในโรงเรียน
Exercise Class Development in School
หลักสูตรพลศึกษาตามอัธยาศัย
3(2-2-5) 248436
Informal Physical Education Curriculum
248483

จานวน
21
หน่วยกิต
จานวน
21
หน่วยกิต
หลักวิทยาศาสตร์ในการปรับ
3(2-2-5)
สัดส่วนร่างกาย
Scientific Principles of Body Composition
Modification
ทักษะวิชาชีพ ฟิตเนส สปาร์
3(1-4-4)
และธุรกิจบริการสุขภาพเบือ้ งต้น
Professional experience in fitness, spa and
health service business
แนวทางและการเตรียมตัว
3(1-4-4)
สาหรับการประกอบวิชาชีพ
Guidelines and preparation for professional
practice
การเขียนบทความและรายงาน
3(2-2-5)
วิจัย สาหรับการศึกษาต่อ
Academic and research articles writing for
graduate study
การศึกษาตามอัธยาศัย
3(2-2-5)
ในขอบข่ายวิชาชีพ
Informal education in the professional area
วิถีสุขภาพ
3(2-2-5)
Healthy Lifestyle
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นิสิตที่เลือกเรียนแขนงวิชาดนตรีและนาฎศิลป์ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้
วิชาแกนเฉพาะด้าน (แขนงวิชา)
183111 ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์
3(3-0-6)
183311
Introduction to Music and Dance
183226 หลักการสร้างงานดนตรี
3(2-2-5)
และนาฏศิลป์
183312
Music and Dance Administration

วิชาชีพ (วิชาเอก)
วิชาเอกคู่
วิชาเอกดนตรี
183121 คีย์บอร์ดขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Basic of Keyboard Skills
183131 ทฤษฎีดนตรีสากล
3(3-0-6)
Theory of Western Music
183221 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1 3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble I
183223 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2 3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble II
183224 การอ่านโน้ตสากลและ
3(2-2-5)
การฝึกโสตประสาท
Sight-Singing and Aural Training
183231 ทฤษฎีการประสานเสียง
3(2-2-5)
Theory of Harmony
183321 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3 3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble III
183323 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4 3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble IV

จานวน
12
หน่วยกิต
ดนตรีและนาฏศิลป์
3(2-2-5)
ทางสื่อสมัยใหม่
Music and Dance in Modern media
การบริหารงานดนตรี
3(2-2-5)
และนาฏศิลป์
Music and Dance Administration
จานวน

183325
183331

183341

183342

183423
183313
183421

91

หน่วยกิต

จานวน
45
หน่วยกิต
การขับร้องประสานเสียง
3(2-2-5)
Chorus
ประวัติและวรรณกรรมดนตรี
3(3-0-6)
สากล
History and Literature of Western Music
การประพันธ์และเรียบเรียง
3(2-2-5)
ดนตรีสากล
Western Music Composition and Arrangement
เทคโนโลยีและการบันทึกเสียง 3(2-2-5)
สาหรับดนตรี
Technology and Recording for Music
ดนตรีไทยและดนตรีพ้นื บ้าน
3(2-2-5)
Thai and Folk Music
ละครเพลง
3(2-2-5)
Musical theatre
การแสดงผลงานดนตรี
3(1-4-4)
Music Presentation
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183122
183123

183124
183125

183222
183225
183322

83451

161321
161322
161323
161324

วิชาเอกนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Classical Thai Dance
พืน้ ฐานการเคลื่อนไหว
3(2-3-6)
ทางด้านนาฏศิลป์
Kinetic Arts
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
3(2-3-6)
Basic Classical Thai Dance
องค์ประกอบและเทคนิค
3(2-2-5)
การแสดง
Elements and Techniques of Performance
ราและระบามาตรฐาน
3(2-3-6)
Ram and Classical Rabam
นาฏศิลป์พ้นื เมืองล้านนา 1
3(2-3-6)
Northern Thai Folk Dance l
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
3(2-3-6)
Production of Dramatic Excerpts

สัมมนา
สัมมนา
Seminar

183324
183326
183327
183328
183329
183424

183314
183422

จานวน
45
หน่วยกิต
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1
3(2-3-6)
Contemporary Dance l
ราหน้าพาทย์
3(2-3-6)
Ram Napat
การออกแบบทางด้านนาฏศิลป์ 3(2-2-5)
Dance Choreography
นาฏศิลป์พ้นื เมืองล้านนา 2
3(2-3-6)
Northern Thai Folk Dance II
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2
3(2-3-6)
Contemporary Dance II
วรรณกรรมและ
3(2-2-5)
การประพันธ์บท
Literature and Script Writing
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ศิลปนิพนธ์
3(2-2-5)
Arts Thesis
จานวน

1

หน่วยกิต

จานวนไม่นอ้ ยกว่า

6

หน่วยกิต

1(0-2-1)

หมวดวิชาเลือกเสรี
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
จิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ
3(2-2-5) 161325
Psychology for Exceptional Children
ศิลปะการสอนของครูมืออาชีพ
3(2-2-5) 161326
Arts in Teaching
การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
Major Teaching in English
วิธีวทิ ยาการทางการคิด
3(2-2-5) 161327
Thinking Methodology

การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 3(2-2-5)
Inclusive Education Management
การใช้เทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
The Operation of Educational Technology
for enhancing learning efficiency
สะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
STEM Education
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001102
004101
144111
144121
144214
161111

รวม

แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
001101
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
001103
ทักษะภาษาไทยเพื่อการรับสาร
3(2-2-5)
003202
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(2-2-5)
144112
จิตวิญญาณความเป็นครูมือ
3(2-2-5)
161112
อาชีพ
161141
18

หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
ทักษะภาษาไทยเพื่อการส่งสาร 3(2-2-5)
จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 1
(4 สัปดาห์)
17
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
144xxx วิชาเอกเลือก
144xxx วิชาเอกเลือก
161113 บริบททางการศึกษา
รวม
9

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
144131
144232
161211

รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
วรรณกรรมศึกษา
วรรณกรรมปัจจุบัน
การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา
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)

002202
003201
144122
144213
146201
161231
161241

หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ไวยากรณ์ไทย
การเขียนเอกสารสานักงาน
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
วิทยาการจัดการเรียนรู้
พืน้ ฐาน
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2
20

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
144xxx วิชาเอกเลือก
144xxx วิชาเอกเลือก
รวม
6

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

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
144341
144342
144223
14xxxx
14xxxx
161311
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
คติชนวิทยา
ภาษาในบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมสมัยใหม่
การวิเคราะห์ข้อความในภาษาไทย
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
วิชาเลือกเสรี
21

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

144398
144233
14xxxx
14xxxx
161312
161341
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวจิ ัย
วรรณกรรมวิจารณ์
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
วิชาเลือกเสรี
20

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

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
144xxx วิชาเอกเลือก
144xxx วิชาเอกเลือก
รวม
6

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4
รวม
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
144445
144xxx
14xxxx
14xxxx
161431
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยเพื่อการสร้าง
นวัตกรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
15

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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001101
001102
003202
146113
146xxx
161111
รวม

แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
การจัดการสุขภาพและ
3(2-2-5)
146115 ประโยคภาษาอังกฤษ
สิ่งแวดล้อม
146xxx วิชาเอกเลือก
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์
3(3-0-6)
161112 จิตวิทยาสาหรับครู
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
161141 การปฏิบัติการสอน
จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5)
ในสถานศึกษา 1
18
หน่วยกิต
รวม
17
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น
146212 การเขียนย่อหน้า
161113 บริบททางการศึกษา
รวม
9

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
146264 สัทศาสตร์และสรวิทยา
146xxx วิชาเอกเลือก
161211 การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา
รวม

18

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

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6)
วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์ 3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
161241 การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 2
(4 สัปดาห์)
รวม
20
หน่วยกิต

002202
003201
146201
146265
146xxx
161231

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
146xxx วิชาเอกเลือก
146323 การแปลเบือ้ งต้น
รวม
6

3(x-x-x)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
146345
146364
146xxx
14xxxx
14xxxx
161311
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วรรณกรรมร้อยแก้ว
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
วิชาเลือกเสรี
21

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

146346
146xxx
14xxxx
14xxxx
161312
161341
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กวีนิพนธ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
วิชาเลือกเสรี
20

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
146347 บทละคร
146424 การแปลเฉพาะทาง
รวม
6

146324
146444
146465
14xxxx
14xxxx
161432
รวม

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
การแปลวรรณกรรม
3(3-0-6)
161441 การปฏิบัติการสอน
วรรณกรรมโลกร่วมสมัย
3(3-0-6)
ในสถานศึกษา 4
นานาภาษาอังกฤษโลก
3(3-0-6)
รวม
6
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x-x)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x-x)
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
18
หน่วยกิต

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

3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาจีน
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
142101
142111
161111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์และสังคมจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ
18

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

001103
004101
142112
142121

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

161112
161141
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 1
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
17

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
142122 การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน
161113 บริบททางการศึกษา
รวม
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
(4 สัปดาห์)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
142213

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3

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

142223 การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 3

3(2-2-5)

161211 การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา
รวม
18

3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
การพัฒนาทักษะการอ่านและ 3(2-2-5)
การเขียนภาษาจีน 1
146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6)
161231 วิทยาการจัดการเรียนรู้พนื้ ฐาน 3(2-2-5)
161241 การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 2
(4 สัปดาห์)
รวม
20
หน่วยกิต

002202
003201
142214
142231
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ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
142224 การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 4
142232 การพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาจีน 2
รวม
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
142315
142341
14xxxx
14xxxx
161311
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
ไวยากรณ์จนี 1
วิชาโท
วิชาโท
การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
วิชาเลือกเสรี
18

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

142317
142398
14xxxx
14xxxx
161312

3(x-x-x)
หน่วยกิต

161341
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(3-0-6)
วิชาโท
3(x-x-x)
วิชาโท
3(x-x-x)
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 3(2-2-5)
ผู้ปกครองและชุมชน
การปฏิบัติการสอนใน
2 หน่วยกิต
สถานศึกษา 3
(4 สัปดาห์)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
20
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
142xxx วิชาเอกเลือก
142xxx วิชาเอกเลือก
รวม
6

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 4
รวม
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
142xxx
142xxx
142xxx
14xxxx
14xxxx
161432
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาโท
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
18

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

530 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาสังคมศึกษา

001102
004101
100001
161111
191100
191101
192101
รวม

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5) 001101
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5) 001103
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6) 003202
จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0-6) 126100
ขั้นพืน้ ฐาน
161141
ปรัชญาสังคม
3(3-0-6)
รัฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
161112
191102
21
หน่วยกิต
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
จิตวิทยาสาหรับครู
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 1
20

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
161113 บริบททางการศึกษา
191103 การประกอบการทางสังคม
191201 จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา
รวม
9

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
161211
191202
191203
191204
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 2
โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่นนิยม
ปัญหาสังคมกับการพัฒนา
ในประชาคมอาเซียน
21

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

002201
004201

3(2-2-5)

161231

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

161241

146200

191205
หน่วยกิต
191200
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วิทยาการจัดการเรียนรู้
พืน้ ฐาน
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2
ระบบบริหารราชการไทยกับ
การพัฒนาสังคม
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
สังคม
20

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
191xxx วิชาเอกเลือก
191xxx วิชาเอกเลือก
รวม
6

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

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
161311 การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
191300 ระเบียบวิธีวจิ ัยและสถิติ
191302 สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมเบือ้ งต้น
191303 การบริหารนโยบายสาธารณะกับ
การพัฒนาสังคม
191xxx วิชาเอกเลือก
191xxx วิชาเอกเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
21

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

ภาคการศึกษาปลาย
161312 การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
161341 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
191301 การดาเนินงานพัฒนาสังคม
191304 การวางแผน และการประเมิน
โครงการ
191xxx วิชาเอกเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
17

3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
(4 สัปดาห์)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
191400 สัมมนา
รวม
1

1(0-3-2)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4
รวม
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
161433 วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา
191xxx วิชาเอกเลือก
191xxx วิชาเอกเลือก
191xxx วิชาเอกเลือก
รวม
12

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
161111
241111
244101
242104
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ 1
เคมี 1
20

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

001101
001103
003202
161112
161141
241121
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
หลักการทางคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ 2
21

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
161113 บริบททางการศึกษา
241112 คณิตศาสตร์ 2
รวม
6

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
161211 การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา
241223 ทฤษฎีเซต
243101 ชีววิทยา 1
รวม
19

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

ภาคการศึกษาปลาย
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
161231 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
161241 การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 2
(4 สัปดาห์)
241221 พีชคณิตนามธรรม 1
3(2-2-5)
241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
รวม
20
หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
241211 แคลคูลัส
247221 สถิติวิเคราะห์
รวม
7

4(3-2-7)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
161311 การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบือ้ งต้น
241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1
241326 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
24xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
24xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
21

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

ภาคการศึกษาปลาย
161312 การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
161341 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
241325 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
241xxx วิชาเอกเลือก
241xxx วิชาเอกเลือก
24xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
24xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม
20

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

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
241421 สัมมนา
241422 โครงงาน
รวม
3

1(0-2-1)
2(0-4-2)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4
รวม
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต

3(2-2-5)

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
24xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
9

161434

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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001102
004101
161111
241111
242102
242104
243101
รวม

แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเคมี
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
001101
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
001103
จิตวิญญาณความเป็นครูมือ
3(2-2-5)
003202
อาชีพ
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
161112
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2(2-0-4)
161141
เคมี
เคมี 1
4(3-3-8)
242105
ชีววิทยา 1
4(3-3-8) 244103
22
หน่วยกิต
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
เคมี 2
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
22

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
161113 บริบททางการศึกษา
241112 คณิตศาสตร์ 2
รวม
6

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
161211 การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา
242221 เคมีวิเคราะห์ 1
242241 เคมีอินทรีย์ 1
247221 สถิติวิเคราะห์
รวม
22

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

ภาคการศึกษาปลาย
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
161231 วิทยาการจัดการเรียนรู้
พืน้ ฐาน
161241 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2
242222 เคมีวิเคราะห์ 2
242242 เคมีอินทรีย์ 2
242XXX วิชาเอกเลือก
รวม
21

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

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
241221 แคลคูลัส
242XXX วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม
6

4(3-2-7)
2(x-x-x)
หน่วยกิต

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

536 | คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

ชั้นปีที่ 3
161311
242311
242331
24xxxx
242xxx
242xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
เคมีอนินทรีย์ 1
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
22

3(2-2-5)

161312

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

161341
242312
242332
365215
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
เคมีอนินทรีย์ 2
ชีวเคมีทั่วไป
วิชาเลือกเสรี
20

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

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
242453 โครงงานทางเคมี
24xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
24xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม
8

2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4
รวม
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
161435 วิทยาการจัดการเรียนรู้เคมี
242451 สัมมนา
242454 การศึกษาอิสระ
รวม
10

3(2-2-5)
1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา
ชั้นปีที่ 1
001102
002201
161111
241111
242104
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
พลเมืองใจอาสา
จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
20

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

001101
001103
003202
161112
161141
243102
242105
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
ชีววิทยา 2
เคมี 2
21

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
161113 บริบททางการศึกษา
241112 คณิตศาสตร์ 2
รวม
6

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
161211 การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา
242141 เคมีอินทรีย์
243103 ชีววิทยา 3
243301 วิวัฒนาการ
รวม
22

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

ภาคการศึกษาปลาย
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
161231 วิทยาการจัดการเรียนรู้
พืน้ ฐาน
161241 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2
243212 ชีววิทยาของเซลล์
243251 นิเวศวิทยา
รวม
19

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
(4 สัปดาห์)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
247111 ชีวสถิติ
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
9

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
146200
161311
243341
243401
244103
361101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
พันธุศาสตร์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
จุลชีววิทยาทั่วไป
21

3(3-0-6)

161312

3(2-2-5)

161341

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

243xxx
243xxx
243xxx
243xxx
365215
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
ชีวเคมีทั่วไป
22

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

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
243xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
243xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
243xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม
9

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4
รวม
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
161436 วิทยาการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
243461 สัมมนา
243462 การศึกษาอิสระ
รวม
10

3(2-2-5)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 539

แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาฟิสิกส์
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
161111
241151
242104
244101
244181
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ
แคลคูลัส 1
เคมี 1
ฟิสิกส์ 1
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์
เชิงฟิสิกส์
21

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

241152
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
21

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

161113
247221
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
บริบททางการศึกษา
สถิติวิเคราะห์
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

001101
O01103
003202
161112
161141

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

ชั้นปีที่ 2
001204
004201
002201
161211
241253
244201
244211
244281
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
พลเมืองใจอาสา
การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา
แคลคูลัส 3
คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
กลศาสตร์
การทดลองฟิสิกส์ 1
22

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(3-0-6)
1(0-3-2)
หน่วยกิต

002202
003201
146200
161231
161241
244231
244232
244282
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 2
(4 สัปดาห์)
การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
การทดลองฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
21
หน่วยกิต
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244251
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ฟิสิกส์ยุคใหม่
3

3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผล การวิจัย 3(2-2-5)
และประกันคุณภาพการศึกษา
244221 อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6)
244311 กลศาสตร์ควอนตัม
3(3-0-6)
244331 ทัศนศาสตร์
3(2-2-5)
244381 การทดลองฟิสิกส์ 3
1(0-3-2)
244xxx วิชาเอกเลือก*
3(x-x-x)
244xxx วิชาเอกเลือก*
3(x-x-x)
244XXX วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(X-X-X)
รวม
22
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้ลงทะเบียนรายวิชา 244241 และ 244341 เท่านั้น
161311

ภาคการศึกษาปลาย
การสร้างความสัมพันธ์
3(2-2-5)
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
161341 การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 3
(4 สัปดาห์)
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
244322 กลศาสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
244382 การทดลองฟิสิกส์ 4
1(0-3-2)
244xxx วิชาเอกเลือก
2(x-x-x)
244XXX วิชาเลือกเฉพาะสาขา*
3(X-X-X)
244XXX วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(X-X-X)
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้ลงทะเบียนรายวิชา 244391 เท่านั้น
161312

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
244xxx วิชาเอกเลือก*
2(x-x-x)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม
9
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้ลงทะเบียนรายวิชา 244445 เท่านั้น

ชั้นปีที่ 4
161437
244491
244492
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์
สัมมนา
การศึกษาอิสระ
10

3(2-2-5)
1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4
รวม
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
161111
244104
248111
248112
248113
248121
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
จิตวิญญาณความเป็นครู
มืออาชีพ
ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ
พลวัตวิชาชีพ
การปรับสมรรถภาพทางกายและ
จิตอาสา
การจัดการกีฬา
ว่ายน้าและการช่วยชีวิตทางน้า
21

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

001101
001103
003202

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

161112
161141

2(2-0-4)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

248122
248223
363218
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
การจัดการสุขภาพและ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 1
(4 สัปดาห์)
ยิมนาสติก โยคะ และฤาษีดัดตน 2(1-2-3)
ฟุตบอล
2(1-2-3)
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
3(2-3-6)
21
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
161113 บริบททางการศึกษา
248123 การฝึกด้วยแรงต้าน
และน้าหนักตัว
248221 การออกกาลังกายด้วยจังหวะ
และการเต้น
รวม
7

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
161211

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา

248211 เวชศาสตร์การกีฬา
248212 จิตวิทยาการกีฬา
367200 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
รวม
21

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

002202
003201
146200

3(2-2-5)

161231
161241

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

248213
248311
248225
รวม

248331
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
การสื่อสารในสังคมดิจิตตอล
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
วิทยาการจัดการเรียนรู้พนื้ ฐาน 3(2-2-5)
การปฏิบัติการสอนใน
2 หน่วยกิต
สถานศึกษา 2
(4 สัปดาห์)
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
สรีรวิทยาของสรรถภาพ
3(2-2-5)
ทางกาย
กรีฑา
2(1-2-3)
22
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
กิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
161311
248211
248222
248226
248312
248325
248xxx
248xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
วอลเลย์บอล
ศิลปะป้องกันตัวไทยและสากล
บาสเกตบอล
โภชนาการของสมรรถภาพ
ทางกาย
ตะกร้อ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

3(2-2-5)

161312

2(1-2-3)
1(1-2-1)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

161341

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

248321
248401
248xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 3(2-2-5)
ผู้ปกครองและชุมชน
การปฏิบัติการสอนใน
2 หน่วยกิต
สถานศึกษา 3
(4 สัปดาห์)
ลีลาศ
2(1-2-3)
นวัตกรรมและงานวิจัย
3(2-2-5)
ทางสุขภาพและกีฬา
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
16
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
248382 ผู้กากับลูกเสือ
248xxx วิชาเอกเลือก
รวม
6

3(1-4-3)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4
รวม
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
161438
248xxx
248xxx
248xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

3(2-2-5)
1(x-x-x)
1(x-x-x)
1(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาดนตรีและนาฎศิลป์
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
161111
183111
183121
183122
183123
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
จิตวิญญาณความเป็นครู
มืออาชีพ
ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์
คีย์บอร์ดขั้นพืน้ ฐาน
นาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน
พืน้ ฐานการเคลื่อนไหว
ทางนาฏศิลป์
21

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

001101
001103
003202

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

161112
161141

หน่วยกิต

183131
183124
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
ทฤษฎีดนตรีสากล
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
20

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
161113 บริบททางการศึกษา
183125 องค์ประกอบและเทคนิค
การแสดง
183331 ประวัติและวรรณกรรม
ดนตรีสากล
รวม
9

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
161211
183221
183222
183231
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1
ราและระบามาตรฐาน
ทฤษฎีการประสานเสียง
21

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

002202
003201
161231
161241

3(2-2-5)
183223
3(1-4-4)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

183224
183225
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
การสื่อสารในสังคมดิจิตตอล
3(2-2-5)
วิทยาการจัดการเรียนรู้พนื้ ฐาน 3(2-2-5)
การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 2
(4 สัปดาห์)
ทักษะและการรวมวงดนตรี
3(1-4-4)
สากล 2
การอ่านโน้ตสากล
3(2-2-5)
และการฝึกโสตประสาท
นาฏศิลป์พ้นื เมืองล้านนา 1
3(2-3-6)
20
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
183226 หลักการสร้างงานดนตรี
และนาฏศิลป์
183324 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1
183342 เทคโนโลยีและการบันทึกเสียง
สาหรับดนตรี
รวม
9

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
161311
183311
183312
183321
183322
183329
183423
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
ดนตรีและนาฏศิลป์
ทางสื่อสมัยใหม่
การบริหารงานดนตรี
และนาฏศิลป์
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2
ดนตรีไทยและดนตรีพ้นื บ้าน
21

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

161312
161341
183313
183314
183323
183325
183341
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
ละครเพลง
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ทักษะและการรวมวงดนตรี
สากล 4
การขับร้องประสานเสียง
การประพันธ์และเรียบเรียง
ดนตรีสากล
20

3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
(4 สัปดาห์)
3(2-2-5)
3(3-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
185326 ราหน้าพาทย์
3(2-3-6)
183327 การออกแบบทางด้านนาฏศิลป์ 3(2-3-6)
183328 นาฏศิลป์พ้นื เมืองล้านนา 2
3(2-3-6)
รวม
9
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
161431 วิทยาการจัดการเรียนรู้ดนตรี
และนาฎศิลป์
183421 การแสดงผลงานดนตรี
183422 ศิลปะนิพนธ์
183424 วรรณกรรมและการประพันธ์บท
183451 สัมมนา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
19

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

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4
รวม
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
การจั ด การเรี ย นการสอนในคณะเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ซึ่ ง เดิ ม คื อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ก่อตั้ง ขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิ .ย. 2538 โดยเปิดรับนิสิต
สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค รั้ ง แรกใน
ปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิ ช าการประมง และสาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมเกษตร
โดยด าเนิ น การจั ด การหลั ก สู ต รภายใต้ ค ณะเกษตรศาสตร์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
และบริหารหลักสูตรโดยสานักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศ
พะเยา
ต่ อ มา เมื่ อ วั น ที่ 28 มิ . ย. 2547 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งการ
บริ ห ารงานภายในวิ ท ยาเขตโดยมี ก ารปรั บ โครงสร้ า งด้ า น
วิ ช าการขึ้ น ใหม่ ประกอบด้ ว ย ส านั ก วิ ช าเกษตรศาสตร์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร ส านั ก วิ ช าวิ ทยาการจัด การและ
สารสนเทศศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สานักวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา
2553 มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ รั บ การยกฐานะให้ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยเปลี่ยนชื่อจากชื่อมหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และส านั ก วิ ช า
เกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยาก รธรรมชาติ จึ ง เปลี่ ย นเป็ น
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การน าองค์ ค วามรู้ นวั ต กรรมด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท างการเกษตร สั ต วศาสตร์
การประมง วิ ท ยาศาสต ร์ แ ละ เ ทค โ นโ ล ยี การ อ า ห า ร
เทคโนโลยีชีวภาพ และความปลอดภัยทางอาหาร มาผสมผสาน
กั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ านการเกษตรให้ เ หมาะสมกั บ สภาพ
ภู มิ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ และสั ง คมในเขตภาคเหนื อ ตอนบน
ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว
ยั ง ช่ ว ยลดความแออั ด และค่ า ใช้ จ่ า ยของนั ก เรี ย น ที่ ส าเร็ จ
การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคเหนื อ ตอนบนที่ ประสงค์ จะเข้ าศึ กษาใน
สาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้อง
เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่น

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
School of Management and Information Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้ง
ขึ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2547 ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 040/2546 เบื้ อ งต้ น ใช้ ช่ื อ ว่า
“กลุ่ ม วิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์ ” ซึ่ ง เป็ น การ
แยกตัวออกจาก “กลุ่มศิลปศาสตร์ ” หรือ “คณะศิลปศาสตร์”
ในปัจจุบัน ต่อมาในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร
พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และ
เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาวิทยาการจั ดการ
และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ปรับเปลี่ ยนเป็ นคณะวิท ยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์
การจัด การเรี ยนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สั ตวบาลประจ าหน่ ว ยงานของภาครั ฐ หรื อฟาร์ มเอกชน
นั กวิ ชาการสั ต วบาลประจ าหน่ ว ยงานของภาครั ฐ พนั กงาน
บริษัทเอกชน เช่น ฝ่ายส่งเสริมการขาย ฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
และฝ่ายควบคุมคุ ณภาพของสิ นค้าทางด้านปศุ สั ตว์ เป็นต้น และ
ตาแหน่ง/ฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ฟาร์มสัตว์
ปีก ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคเนื้ อ-โคนม และการทาเกษตรผสมผสาน
เป็นต้น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว , อาจารย์ , เลขานุ ก าร, นั ก ธุ ร กิ จ
นักการขาย, นักการตลาด และอื่นๆ
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3156 และ 0 5446 6666
ต่อ 1500,1508
โทรสาร 0 5446 6719 และ 0 5446 6692
E-mail : agri@up.ac.th
: mis@up.ac.th
Facebook : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
100004
241111
242101
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
คณิตศาสตร์ 1
หลักเคมี
ชีววิทยา 1
20

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

001101
001103
003202
122130
244103
361101
รวม

122131
122231
206151
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจเบื้องต้น
ฟิสิกส์เบื้องต้น
จุลชีววิทยาทั่วไป
20

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักการจัดการ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
การผลิตสัตว์เบื้องต้น
9

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
128120
206211
242141
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
หลักการตลาด
กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของปศุสัตว์
เคมีอนิ ทรีย์
19

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

002201
004201
206242
207211

4(3-3-8)
หน่วยกิต

221110
243261
365215
รวม

122210
122331
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5)
ในสังคม
การวางแผนการทดลอง
3(2-3-6)
ทางสัตวศาสตร์
ความปลอดภัยทางอาหาร
2(2-0-4)
และการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
20
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
พฤติกรรมองค์การ
และภาวะผู้นา
ธุรกิจระหว่างประเทศ
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
121211
126100
146474
206311
206321
206331
206341
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การสืบพันธุแ์ ละการผสมเทียม
ในปศุสัตว์
การปรับปรุงพันธุส์ ัตว์
โภชนศาสตร์สัตว์
การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ
21

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

122220

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

206332
206342

124151
146371

206351
206352
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ
การบัญชีการเงิน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 2
อาหารและการให้อาหารสัตว์
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ในฟาร์มปศุสัตว์
การผลิตสุกร
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต
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122230
206241
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การใช้ข้อมูลทางธุรกิจ
เพื่อการจัดการ
ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 1
5
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3(2-2-5)
2(0-6-3)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

122420

การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน

3(2-2-5)

122333
122433

122430
122xxx
206451
206xxx
รวม

การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาเอกเลือก
การผลิตสัตว์ปกี
วิชาเอกเลือก
18

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

122xxx
206491
206xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการเป็นผู้ประกอบการ
ระเบียบวิธวี ิจัย
นวัตกรรมทางธุรกิจและการ
จัดการความรู้
วิชาเอกเลือก
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
16

122330
206141
206441
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการคุณภาพโดยรวม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 2
6

122310

ภาคการศึกษาต้น
การสื่อสารในองค์การธุรกิจ

3(2-2-5)

122332

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

3(2-2-5)
1(1-0-2)
2(0-6-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
122410
122431
122432
122xxx
122xxx
206xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาความเป็นไปได้
ในการดาเนินธุรกิจ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
16

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
206493 การศึกษาอิสระ
206494 การฝึกงานวิชาชีพ
206495 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
School of Information and Communication Technology
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก าเนิด ขึ้น
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544 ใช้ชื่อว่า “กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ”
สั ง กั ด วิท ยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เปิ ด สอน
หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2545 เปลี่ยนชื่อ
เป็น “สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เปิดสอนเพิ่ม 2
หลัก สูต ร ได้แ ก่ หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาวิท ยาการ
คอมพิ ว เตอร์ และหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2550 – 2551 เปิดสอนเพิ่ม 2 หลัก สูต ร 3
สาขาวิชา ได้แ ก่ หลัก สูต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ปี 2553 มหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา ได้รับการ ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” สานัก
วิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร จึง เปลี่ย นชื่อ เป็ น “คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร สร้างสรรค์องค์ ความรู้ สร้างสานชีวิต สู่
สากล” ปี 2556 เปิดสอนเพิ่ม 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชา
วิศ วกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูต รวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ปี 2557 เปิด
สอนเพิ่ ม 1 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก ราฟิกและมัลติมีเดีย และเปิดหลัก สูต รควบ
ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่าง หลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิ ชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ระหว่าง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ปี 2559 เปิด
หลั ก สู ต รเพิ่ ม 1 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และปี 2560 เปิด
หลั ก สู ต รเพิ่ ม 1 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เปิดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณ ฑิต สาขาวิชาการบริห ารธุรกิจ และหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง เป็ น การเรี ยนการสอนในวั น เสาร์แ ละวั น
อาทิตย์ ณ สถานที่ทาการชั่วคราววิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ทาการมายัง ตาบลแม่กา อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา
ในปีการศึกษา 2544 ได้จัดตั้งกลุ่มวิชาต่างๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา คือ
กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร
ออกเป็ น สาขาวิ ช า ส าหรั บ กลุ่ ม วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 4
สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้น ฐาน สาขาวิชาการจั ดการธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ต่ อ มาปี ก ารศึ ก ษา 2545 กลุ่ ม วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ได้ จั ด ให้ มี
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชา
การประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม
ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็นสานักวิชา
ศิ ล ปศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 3 สาขาวิ ช าเดิ ม คื อ สาขาวิ ช าพื้ นฐาน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม และได้เปิดสอนหลักสูตร
เพิ่ มขึ้น โดยมีสาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจั ดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพัน ธ์ ได้แยกจากสานักวิชาศิล ป
ศาสตร์ไปสังกัดสานักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้ง
ขึ้นใหม่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2547 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2548
ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในปีการศึกษา
2550 เปิดหลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ได้ รั บ
การยกฐานะ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ส านั ก วิ ช าศิ ล ปะศาสตร์
จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2
ปริญญา
หลัก สูต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิ ด้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ นักออกแบบและ
พัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นการต่ า งประเทศที่ เน้ น การใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ในการติดต่อสื่อสารของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
3. บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม สาย
ก าร บิ น ก าร ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก าร น าเข้าแ ล ะส่ งอ อ ก สิ น ค้ า
การหนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์
4. ล่าม นักแปล นักเขียน บรรณาธิการ
5. บุคลากรทางการศึกษา
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 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
001101
001102
003202
146113
222131
241121
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
หลักการทางคณิตศาสตร์
18

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

001103
004101
146132

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

222111
222121

3(2-2-5)
หน่วยกิต

222122
222132
รวม

146115
222112
222231
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
การฟังและการพูด
3(2-2-5)
ในชีวิตประจาวัน
ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
การจัดการโครงการด้านระบบ 3(2-2-5)
สารสนเทศ
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์
3(2-2-5)
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เตอร์
การเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
21
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ประโยคภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
การพัฒนาสื่อประสม
3(2-2-5)
โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบ 3(2-2-5)
ขัน้ ตอนวิธี
9
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
146133
222232
222241
146161
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออกใ
นสังคม
การฟังและการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น
ระเบียบวิธเี ชิงวัตถุ
เทคโนโลยีเครือข่าย
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
21

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)
หน่วยกิต

002202
003102
146164
146201
146200
222211
247221
รวม

146212
146233
222221
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
สัทศาสตร์และสรวิทยา
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การจัดการองค์กรและระบบ
สารสนเทศ
สถิติวิเคราะห์
21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การเขียนย่อหน้า
การฟังและการพูดประเด็น
ปัจจุบัน
แนวคิดระบบฐานข้อมูล
9

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
146242
146265
xxxxxx
xxxxxx
222233
222322
222324

ภาคการศึกษาต้น
วรรณคดีเบื้องต้น
วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
วิชาโท
วิชาโท
วิธีการวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงโครงสร้าง
ระเบียบวิธวี ิจัย
การเขียนโปรแกรมบน

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

อินเทอร์เน็ต
รวม

146311
146323
146364
xxxxxx
xxxxxx
222321
222341
รวม

21

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การเขียนเชิงวิชาการ
การแปลเบื้องต้น

3(2-2-5)
3(3-0-6)
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัตศิ าสตร์ 3(2-2-5)
วิชาโท
3(x-x-x)
วิชาโท
3(x-x-x)
เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ความมั่นคงในระบบ
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
21
หน่วยกิต
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146234
146345
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฟังและการพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-5)
วรรณกรรมร้อยแก้ว
3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
9
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
146398
146346
146324
xxxxxx
xxxxxx
100007
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
กวีนิพนธ์
การแปลวรรณกรรม
วิชาโท
วิชาโท
กฎหมายและจริยธรรม
ทางคอมพิวเตอร์
วิชาเอกเลือก
19

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

2xxxxx
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
บทละคร
นานาภาษาอักฤษโลก
เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ร่วมสมัยในองค์กร
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

146424
146444
2xxxxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การแปลเฉพาะทาง
วรรณกรรมโลกร่วมสมัย
วิชาเอกเลือก
9

146347
146465
222323
222411

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

3(3-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
146483
222451
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่นับหน่วยกิต)
6(1)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
222453 การฝึกงาน
222454 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมายเหตุ * 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถทาการเทียบรายวิชาทัง้ หมดของอีกหลักสูตรหนึ่งได้ 30 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิชา 146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตสามารถเทียบวิชา 146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน จานวน 3
หน่วยกิต ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หมวดวิชาเลื อกเสรี นิสิ ต สามารถท าการเทีย บรายวิชาทั้ งหมดของอีก หลัก สู ตรหนึ่ งได้ จานวน 6
หน่วยกิต (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
4. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญ ญาตรี 2 ปริญญา ข้างต้นนี้จานวนหน่วยกิตรวม
199 (1) หน่วยกิต
5. รายวิชา 146483 การศึกษาอิสระ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องบูรณา
การองค์ ค วามรู้ท างด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมี อ าจารย์ ส าขาวิชาเทคโนโลยี ส ารสนเทศร่ วมก าหนดขอบเขตที่
เหมาะสม เพื่อสามารถเทียบกับรายวิชา 222451 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมเป็นจานวน 6 หน่วยกิต
6. ให้ ร ายวิ ชาการฝึ ก งานหรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา ในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทียบได้กับรายวิ ชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวม
เป็นจานวน 6 หน่วยกิต

คณะนิติศาสตร์
School of Law
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิท ยาลัยนเรศวร วิท ยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการบริหารและ
การเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อ ให้สอดคล้องกับ นโยบายของ
รัฐ บาลกั บ ความต้ อ งการด้ านการศึ ก ษาของเยาวชน และได้
เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิตศิ าสตร์เป็นครั้งแรก โดยสานักวิชาศิลป
ศาสตร์
ในปี งบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศ าสตร์ ได้แยกตั ว
จากส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ต่ อ มาได้ ย กฐานะเป็ น คณ ะ
นิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2553 จนถึ ง
ปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงานวิชาการ
ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางกฎหมาย
รวมทั้ งจะต้ อ งเป็ น นั ก นิ ติ ศ าสตร์ ที่ มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ มี
คุณ ธรรมและมี ค วามรับ ผิ ดชอบต่อ สังคม ทั้งนี้มุ่ งหวังเพื่ อ ให้
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขต
ภาคเหนือตอนบนอย่างมีคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
School of Information and Communication Technology
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
คณ ะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT)
ก าเนิ ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2544 ใช้ ชื่ อ ว่ า “กลุ่ ม วิ ช า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ” สั ง กั ด วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชา
คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ปี 2545 เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “ส านั ก วิ ช า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ” เปิ ด สอนเพิ่ ม 2
หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2550 – 2551 เปิดสอนเพิ่ม
2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิส ารสนเทศ
ศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต ปี 2553 มหาวิท ยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ การ
ยกฐานะเป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา” ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงเปลี่ยนชื่อ เป็น “คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร” โดยมี วิสั ย ทั ศ น์ ว่ า “เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร สร้างสรรค์อ งค์ค วามรู้ สร้างสาน
ชีวิตสู่ส ากล” ปี 2556 เปิ ดสอนเพิ่ ม 2 หลักสูต ร 3 สาขาวิชา
ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่ อ สาร และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ เคลื่ อ นที่ ปี 2557 เปิ ด สอนเพิ่ ม 1
หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย และเปิดหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ และ หลั ก สู ต รควบระดั บ
ปริญ ญาตรี 2 ปริญ ญา ระหว่าง หลัก สูตรนิ ติศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชานิตศิ าสตร์ ปี 2559 เปิดหลักสูตรเพิ่ม 1 หลักสูตร คือ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และปี 2560 เปิดหลักสูตรเพิ่ม 1
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศประยุกต์
การจั ดการเรี ยนการสอนหลั กสู ตรควบระดั บปริ ญ ญาตรี
2 ปริญญา
หลั กสู ตรนิ ติ ศาสตรบั ณ ฑิ ต และหลั กสู ตรวิ ท ยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั ก วิ เ ค ราะห์ แล ะอ อก แบ บ ระบ บ งาน ส ารส นเท ศ
นัก ออกแบบและพั ฒ นาซอฟต์แ วร์ นัก ออกแบบและพั ฒ นา
ฐานข้อมูล
สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614, 1619 และ 2319, 2330
โทรสาร 0 5446 6719
E-mail : law.up@up.ac.th
: www.ict@up.ac.th
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
002202
100110
222131
241121
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
สังคมพหุวัฒนธรรม
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
หลักการทางคณิตศาสตร์
18

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

001103
002201
100112
100113
222111
222121
222132
รวม

222112
222122
222231
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
พลเมืองใจอาสา
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายทรัพย์สิน
ระบบสารสนเทศเบือ้ งต้น
การจัดการโครงการ
ด้านระบบสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
21

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
การพัฒนาสื่อประสม
การออแบบการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูลและ
การออกแบบขั้นตอนวิธี
9

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)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
003201
003202
100111
100210
222232
222241
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
กฎหมายมหาชนเบือ้ งต้น
กฎหมายลักษณะหนี้
ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ
เทคโนโลยีเครือข่าย
21

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)
หน่วยกิต

004101
004201
100114
100213
146200
222211
247221
รวม

100115
100211
222221
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
เอกเทศสัญญา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
การจัดการองค์กร
และระบบสารสนเทศ
สถิติวิเคราะห์
21

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
แนวคิดระบบฐานข้อมูล
9

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
100212
100214
100215
222233
222322
222323
222324
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายอาญาภาคความผิด
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายกู้ยืม หลักประกัน
และ ตัวแทน
วิธีการวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงโครงสร้าง
ระเบียบวิธีวจิ ัย
เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย
การเขียนโปรแกรม
บนอินเทอร์เน็ต
21

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

100216
100217
100218

3(2-2-5)

100311
100410
222321
222341

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

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายปกครอง
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายห้างหุ้นส่วน
และบริษัท
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
นิติปรัชญา
เว็บเทคโนโลยี
ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
20

3(2-2-5)
2(1-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

หน่วยกิต

100314
100320
222xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักกฎหมาย
วิชาเอกเลือก
9

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
100007
100310
100312
100313
100320
146132
222xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายและจริยธรรม
ทางคอมพิวเตอร์
กฎหมายมรดก
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง
กฎหมายแรงงาน
การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน
วิชาเอกเลือก
19

1(1-0-2)
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

222xxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
กฎหมายภาษีอากร
โครงงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิชาเอกเลือก
17

100xxx
100xxx
100xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
9

100315
100316
100317
100318
222452

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

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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100411
100412
100xxx
100xxx
222411
222451
222xxx
รวม
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ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความ
2(1-3-4) เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ หนึ่งหรือสองรายวิชา ให้ครบ
ทางกฎหมายมหาชน
จานวน 6 หน่วยกิต
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(1-3-4) 100420 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนัก
6 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
กฎหมาย
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x) หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 2 รายวิชา
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 6 หน่วยกิต
ร่วมสมัยในองค์กร
100421 คลินิกให้คาปรึกษาทาง
3 หน่วยกิต
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
กฎหมายทั่วไป
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่นับหน่วยกิต) 100422 คลินิกเผยแพร่ความรู้ทาง
3 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
กฎหมายแก่ชุมชน
16(1)
หน่วยกิต 100423 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมาย 3 หน่วยกิต
เพื่อความยุติธรรมในสังคม
100424 คลินิกกฎหมายเอกชน
3 หน่วยกิต
100425 คลินิกกฎหมายมหาชน
3 หน่วยกิต
100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ
3 หน่วยกิต
100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครอง
3 หน่วยกิต
ผู้บริโภค
100428 คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
และทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 6 หน่วยกิต
100429 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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คณะนิติศาสตร์
School of Law
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มี การพั ฒนาโครงสร้ างทางการบริหาร
และการเปิ ด สอนหลั ก สู ต รต่ างๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของรั ฐ บาลกั บ ความต้ อ งการด้ า นการศึ ก ษา
ของเยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็น
ครั้งแรก โดยสานักวิชาศิลปศาสตร์
ในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้แยกตั ว
จากส านั กวิ ชาศิ ลปศาสตร์ ต่ อมาได้ ยกฐานะเป็ น คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง
ปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็ น ส่วนงาน
วิชาการที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ทางกฎหมาย รวมทั้ ง จะต้ อ งเป็ น นั ก นิ ติ ศ าสตร์ ท่ี มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ มี คุณ ธรรมและมีความรับ ผิดชอบ
ต่ อ สั งคม ทั้ งนี้ มุ่ งหวั งเพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็จ การศึ ก ษา
สามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนบน
อย่างมีคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
School of Management and Information Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เริ่ม
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2 547 ต าม ค าสั่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่
040/2546 เบื้องต้นใช้ชื่อว่า “กลุ่มวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ” ซึ่งเป็น การแยกตั วออกจาก “กลุ่ ม
ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมา
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และเปลี่ยน
ชื่อเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ จึ ง ได้ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น คณ ะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
1.1 นิติกร ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาล
1.2 นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
1.4 ทนายความ
1.5 ตารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
1.6 อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง
1.8 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย
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 6666 ต่อ 1614, 1619 และ 1500, 1508
โทรสาร 0 5446 6719, 0 5446 6692
E-mail : law.up@up.ac.th
: mis@up.ac.th
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
002202
100110
100111
122130
124101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
สังคมพหุวัฒนธรรม
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
กฎหมายมหาชนเบือ้ งต้น
ธุรกิจเบือ้ งต้น
การบัญชีขั้นต้น 1
21

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)
หน่วยกิต

001103
002201
100112
100113
124102
126100
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
พลเมืองใจอาสา
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายทรัพย์สิน
การบัญชีขั้นต้น 2
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
18

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

100115
124201
124211
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
การภาษีอากร 1
การบัญชีต้นทุน
9

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
003201
003202
100212
100214
124212
221110
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
กฎหมายอาญาภาคความผิด
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
การบัญชีขั้นกลาง 1
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน
ทางธุรกิจ
21

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(2-2-5)

004101
004201
100210
100213
124213
124214
128120
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
กฎหมายลักษณะหนี้
เอกเทศสัญญา
การบัญชีบริหาร
การบัญชีขั้นกลาง 2
หลักการตลาด
21

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(3-0-6)
หน่วยกิต

หน่วยกิต

100114
100211
124312
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
การวางระบบบัญชี
และการควบคุมภายใน
9

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
100215
100216
100410
121211
122430
124311
146474
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายกู้ยืม หลักประกัน
และตัวแทน
กฎหมายปกครอง
นิติปรัชญา
การเงินธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การบัญชีขั้นสูง 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
20

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

100217
100218
100311
124314
124315
124XXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายครอบครัว
3(2-2-5)
กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 3(2-2-5)
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง 3(2-2-5)
การบัญชีขั้นสูง 2
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
18
หน่วยกิต
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100314
100319
124313
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักกฎหมาย
การตรวจสอบภายใน
9

571

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
100310
100312
100313
100320
124411
247241
124XXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายมรดก
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง
กฎหมายแรงงาน
การสอบบัญชี
สถิติธุรกิจ
วิชาชีพเลือก
21

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

100318
124301
124XXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
กฎหมายภาษีอากร
ระเบียบวิธีวจิ ัย
วิชาชีพเลือก
17

100XXX
100XXX
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
6

100315
100316
100317

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

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

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
100411
100412
100xxx
100xxx
124412
124413
124xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความทาง
กฎหมายมหาชน
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รายงานการเงิน
และการวิเคราะห์
สัมมนา
วิชาชีพเลือก
19

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

ภาคการศึกษาปลาย
เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ หนึ่งหรือสองรายวิชา ให้ครบ
จานวน 6 หน่วยกิต
100420 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนัก
6 หน่วยกิต
กฎหมาย
หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 2 รายวิชา
6 หน่วยกิต
100421 คลินิกให้คาปรึกษาทาง
3 หน่วยกิต
กฎหมายทั่วไป
100422 คลินิกเผยแพร่ความรู้ทาง
3 หน่วยกิต
กฎหมายแก่ชุมชน
100423 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมาย 3 หน่วยกิต
เพื่อความยุติธรรมในสังคม
100424 คลินิกกฎหมายเอกชน
3 หน่วยกิต
100425 คลินิกกฎหมายมหาชน
3 หน่วยกิต
100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ
3 หน่วยกิต
100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครอง
3 หน่วยกิต
ผู้บริโภค
100428 คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
และทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 6 หน่วยกิต
100429 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต

คณะนิติศาสตร์
School of Law
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิท ยาลัยนเรศวร วิท ยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการบริหารและ
การเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพื่อ ให้สอดคล้องกับ นโยบายของ
รัฐ บาลกั บ ความต้ อ งการด้ านการศึ ก ษาของเยาวชน และได้
เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิตศิ าสตร์เป็นครั้งแรก โดยสานักวิชาศิลป
ศาสตร์
ในปี งบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศ าสตร์ ได้แยกตั ว
จากสานักวิชาศิลปศาสตร์ ต่ อมาได้ยกฐานะเป็ น คณะนิติ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงานวิชาการ
ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางกฎหมาย
รวมทั้ ง จะต้ อ งเป็ น นั ก นิ ติ ศ าสตร์ ที่ มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ
มีคุณ ธรรมและมีค วามรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อ 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 ซึ่งเป็นการเรียนการสอน
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทาการชั่วคราววิท ยาเขต
ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่
ทาการมายัง ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ในปีการศึกษา 2544 ได้จัดตั้งกลุ่มวิชาต่างๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา
คือ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่ง
โครงสร้ า งการบริ ห ารออกเป็ น สาขาวิ ช า ส าหรั บ กลุ่ ม วิ ช า
ศิล ปศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพื้ นฐาน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มี
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม
ปีการศึกษา 2546 มหาวิท ยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็น
ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 3 สาขาวิ ช าเดิ ม คื อ
สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนา

สั ง คม และได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี ส าขาวิ ช า
ที่รับ ผิ ดชอบคือ สาขาวิชานิ ติศ าสตร์ และสาขาวิช าภาษาจี น
ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การท่อ งเที่ย ว และสาขาวิช าการประชาสั มพั น ธ์ ได้ แ ยกจาก
สานักวิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดสานักวิช าวิท ยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึ้นใหม่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2547 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย และหลั ก สู ต รรัฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต
ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น ในปีการศึกษา 2550 เปิ ดหลักสูตร คื อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การยกฐานะ เป็นมหาวิท ยาลัยพะเยา สานักวิชาศิลปะศาสตร์
จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับ ปริญญาตรี
2 ปริญญา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์
การสมัครของอาชีพนั้นๆ
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. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณ ฑิตไทย
และเมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้นๆ
อัยการ, ผู้พิพากษา
สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614, 1619 และ 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
001101
001102
002202
100110
100111
146113
146132
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
สังคมพหุวัฒนธรรม
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
กฎหมายมหาชนเบือ้ งต้น
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์
และการอ่านสะท้อนคิด
การฟังและการพูดใน
ชีวติ ประจาวัน
21

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

001103
002201
100112
100113
146115
146161
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
พลเมืองใจอาสา
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายทรัพย์สิน
ประโยคภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์เบือ้ งต้น
18

3(2-2-5)
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

100115
146133
146212
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
การฟังและการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น
การเขียนย่อหน้า
9

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
003201
003202
100114
100212
146233
146264
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การจัดการสุขภาพ
และสิง่ แวดล้อม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายอาญาภาคความผิด
การฟังและการพูดประเด็น
ปัจจุบัน
สัทศาสตร์และสรวิทยา
21

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

004101
004201

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

100210
100213
146201
146234

3(2-2-5)
หน่วยกิต

146265
รวม

100211
100217
146242
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
กฎหมายลักษณะหนี้
เอกเทศสัญญา
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
การฟังและการพูดใน
ที่สาธารณะ
วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
21

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

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
กฎหมายครอบครัว
วรรณคดีเบื้องต้น
9

3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
นิติปรัชญา
การเขียนเชิงวิชาการ
วิชาโท
วิชาโท
20

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)

ชั้นปีที่ 3
100214
100215
100216
146323
146364
14xxxx
14xxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ
หลักประกันและตัวแทน
กฎหมายปกครอง
การแปลเบื้องต้น
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์
วิชาโท
วิชาโท
21

3(2-2-5)
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

100218
100320
100311
100410
146311
14xxxx
14xxxx
รวม
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100314
100319
146345
รวม

100310
100312
100313

146346
146398
14xxxx
14xxxx
รวม

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายมรดก
3(2-2-5) 100315
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5) 100316
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก 3(2-2-5)
คดีเมือง
100317
กวีนิพนธ์
ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาโท
วิชาโท
21

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

100xxx
146324
146347
146465
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
3(2-2-5)
นักกฎหมาย
วรรณกรรมร้อยแก้ว
3(3-0-6)
9
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
วิชาเอกเลือก
การแปลวรรณกรรม
บทละคร
นานาภาษาอังกฤษโลก
20

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

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
100318
146424
146444
รวม

กฎหมายภาษีอากร
การแปลเฉพาะทาง
วรรณกรรมโลกร่วมสมัย
9

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
100411
100412
100xxx
100xxx
100xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
ทางกฎหมายมหาชน
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
13

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

ภาคการศึกษาปลาย
เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ หนึ่งหรือสองรายวิชา ให้ครบ
จานวน 6 หน่วยกิต
100420 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนัก
6 หน่วยกิต
กฎหมาย
หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 2 รายวิชา
6 หน่วยกิต
100421 คลินิกให้คาปรึกษาทาง
3 หน่วยกิต
กฎหมายทั่วไป
100422 คลินิกเผยแพร่ความรูท้ าง
3 หน่วยกิต
กฎหมายแก่ชมุ ชน
100423 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมาย 3 หน่วยกิต
เพื่อความยุติธรรมในสังคม
100424 คลินิกกฎหมายเอกชน
3 หน่วยกิต
100425 คลินิกกฎหมายมหาชน
3 หน่วยกิต
100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ
3 หน่วยกิต
100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครอง
3 หน่วยกิต
ผู้บริโภค
100428 คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
และทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 6 หน่วยกิต
100429 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต

คณะแพทยศาสตร์
School of Medicine
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึก ษา มุ่งเน้ นการพั ฒ นาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มี
คุณ ค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน คื อ พะเยา แพร่ น่ า น เชี ย งราย ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน ที่ประชากรประสบปัญ หาภาวะยากจน ปัญหา
ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการชักนาให้
เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว
ดังนั้น คณะแพทย์ศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นทีม สุขภาพ
ครอบครั ว (Family Health Team) เพื่ อ บริก ารวิช าการและ
วิจั ยทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขที่ มี คุ ณภาพ ได้ มาตรฐาน
สากล และพั ฒ นาองค์ ความรู้สู่ ชุม ชนให้เข้ม แข็งและสังคม
เป็นสุขภายใน 10 ปี
คณะนิติศาสตร์
School of Law
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศ พะเยา มีการพัฒนาโครงสร้า งทางการบริหาร
และการเปิ ด สอนหลั ก สู ต รต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของรัฐ บาลกับ ความต้ อ งการด้ า นการศึ ก ษาของ
เยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นครั้งแรก
โดยสานักวิชาศิลปศาสตร์
ในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติ ศาสตร์ ได้แยกตัว
จากส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ต่ อ มาได้ ย กฐานะเป็ น คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงานวิชาการ
ที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถทาง
กฎหมาย รวมทั้งจะต้องเป็นนักนิติศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณ
วิช าชี พ มี คุ ณ ธรรมและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม ทั้ ง นี้
มุ่งหวังเพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคม
เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนบนอย่างมีคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
นักวิจัยภาครัฐและเอกชนงานอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม นักอนามัย
สิ่งแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐ เช่น
กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
สานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษน้า ผูค้ วบคุม
ระบบบาบัดอากาศเสีย และผูค้ วบคุมระบบการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม ประจาโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทที่ปรึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
นักวิชาการสาธารณสุข หรือนักสาธารณสุขชุมชน ในหน่วยงาน
ของรั ฐ บาล เอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข สถาบัน สานัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักจัดการ
ระบบบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข ในหน่ ว ยงานของรัฐ บาล องค์ ก ร
พัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบั น สานัก
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักพัฒนาด้านสุขภาพ ผูช้ ่วยนักวิจัย

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
1.1 นิติกร ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาล
1.2 นักกฎหมาย, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
1.4 ทนายความ
1.5 ตารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
1.6 อนุญาโตตุลาการ, ตุลาการศาลปกครอง
1.8 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย
อัยการ, ผู้พิพากษา
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3313 , 1619, 1614
โทรสาร 0 5446 6698, 0 5446 6719
E-mail : medicine@up.ac.th

: law.up@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
002202
100110
241111
324111
329101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
สังคมพหุวัฒนธรรม
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
คณิตศาสตร์ 1
การสาธารณสุข
อนามัยสิ่งแวดล้อม
20

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

001103
002201
100112
100113
242101
244104
324325
รวม

100115
324221
324324
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
พลเมืองใจอาสา
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายทรัพย์สิน
หลักเคมี
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายสาธารณสุข
22

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ
การบริหารงานสาธารณสุข
9

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
003201
003202
100111
100212
363219
367202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
กฎหมายอาญาภาคความผิด
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

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

003201
004101
100210
100213
325101
361203
365210
รวม

100114
100211
146200
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
กฎหมายลักษณะหนี้
เอกเทศสัญญา
อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีเบื้องต้น
21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายละเมิด จัดการ
งานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
9

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
100214
100215
100216
100410
324322
324323
324326
329305
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ
หลักประกันและตัวแทน
กฎหมายปกครอง
นิติปรัชญา
วิทยาการระบาด
การบาบัดโรคเบื้องต้น
การป้องกันและควบคุมโรค
การสุขาภิบาลอาหาร
และความปลอดภัยของอาหาร
22

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

100217
100218
100311
100320
324327
329413
329414
329416
รวม

100314
100319
329304
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายครอบครัว
3(2-2-5)
กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 3(2-2-5)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-2-5)
กฎหมายแรงงาน
3(2-2-5)
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
3(0-9-5)
บูรณาการ
การจัดการและควบคุมมลพิษ 3(2-2-5)
ทางอากาศ
การประเมินผลกระทบ
3(2-2-5)
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สัมมนา
1(0-2-1)
22
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
3(2-2-5)
นักกฎหมาย
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
3(2-2-5)
ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
9
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4

329309

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายมรดก
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
การควบคุมพาหะนาโรค แมลง
และสัตว์ฟันแทะ
การจัดการน้าสะอาด
และการจัดการคุณภาพน้า
มลพิษทางน้าและเทคโนโลยี
การบาบัดน้าเสีย
การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย

รวม

22

100310
100312
100313
100317
329306
329307
329308

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

100315
100316
100318
100411

3(2-2-5)

100xxx
324433
329412

3(2-2-5)

329415

3(1-6-5)

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล
กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายวิธีพิจารณา
ความทางกฎหมายมหาชน
วิชาเอกเลือก
โภชนศาสตร์
การจัดการและควบคุมระบบ
บาบัดของเสียอันตราย
การจัดการเหตุราคาญ กลิ่น
และเสียง
22

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

หน่วยกิต

100xxx
100xxx
329310
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
การประเมินความเสี่ยงทาง
3(2-2-5)
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
9

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
100412
100xxx
324428
329202
329203
329411
รวม

ภาคการศึกษาต้น
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
วิชาเอกเลือก
ระเบียบวิธวี ิจัย
การจัดการและควบคุมระบบ
กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และกฎหมายสิ่งแวดล้อม
การจัดการและควบคุมมลพิษ
เสียงและความสั่นสะเทือน
15

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
329491 การศึกษาอิสระ
329492 การฝึกงานวิชาชีพ
329493 สหกิจศึกษา
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
002202
100110
100111
241111
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
สังคมพหุวัฒนธรรม
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา1
22

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

001103
002201
004101
100112
100113
242101
244104
รวม

100115
324111
324221
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
พลเมืองใจอาสา
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายทรัพย์สิน
หลักเคมี
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
22

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
การสาธารณสุข
สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ
8

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

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
003201
003202
100210
100212
363219
367202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
กฎหมายลักษณะหนี้
กฎหมายอาญาภาคความผิด
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

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

004201
100213
100214
325101
329101
361203
365210
รวม

100114
100211
324231
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
เอกเทศสัญญา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
อนามัยสิ่งแวดล้อม
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีเบื้องต้น
21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได้
การสื่อสารสุขภาพ
9

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
100215
100216
100311
100410
324232
324322
324324
324325
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายกู้ยืม หลักประกันและ
ตัวแทน
กฎหมายปกครอง
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
นิติปรัชญา
การวางแผนและประเมิน
สุขภาพชุมชน
วิทยาการระบาด
การบริหารงานสาธารณสุข
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายสาธารณสุข
22

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

100217
100218
100320
324326
324327
324331
324334
330201
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
กฎหมายแรงงาน
การป้องกันและควบคุมโรค
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
จิตวิทยาและการให้คาปรึกษา
ด้านสุขภาพ
หลักพยาธิวิทยา
22

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-9-5)
3(2-2-5)
2(2-2-5)
2(2-0-4)
หน่วยกิต

หน่วยกิต

100314
100319
324333
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
3(2-2-5)
นักกฎหมาย
อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
9
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
100310
100312
100313
100317
100412
324332
341334
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายมรดก
กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
อนามัยชุมชน
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
19

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

100315
100316

3(2-2-5)

100318
100xxx
324323
324428
324433

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

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล
กฎหมายภาษีอากร
วิชาเอกเลือก
การบาบัดโรคเบื้องต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
โภชนศาสตร์

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

รวม

20

หน่วยกิต

100xxx
100xxx
324434

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสาธารณสุขชุมชน

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

8

หน่วยกิต

รวม
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ชั้นปีที่ 5
100411
100xxx
324431
324432
324435
324436
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
กฎหมายวิธีพิจารณาความทาง
กฎหมายมหาชน
วิชาเอกเลือก
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
การบาบัดโรคในระดับปฐมภูมิ
ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน
สัมมนา
วิชาเลือกเสรี
15

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
324441 ฝึกงานวิชาชีพ
324442 การศึกษาอิสระ
324443 สหกิจศึกษา
รวม

6

6(0-18-9)
6(0-18-9)
6(0-18-9)
หน่วยกิต

คณะแพทยศาสตร์
School of Medicine
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
มหาวิท ยาลัยพะเยา เป็นมหาวิท ยาลัยขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาวิ ช าการ
วิชาชีพชั้นสูง ในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มี
คุ ณ ค่ า ต่ อ มวลมนุ ษ ย์ โ ดยเฉพาะ 6 จั ง หวั ด ในเขตภาคเหนื อ
ตอนบน คือ พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ลาปาง และแม่ฮ่องสอน
ที่ประชากรประสบปัญหาภาวะยากจน ปัญหาด้านสุขภาพและ
ด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษ ย์เ ป็ นปัจจัยสาคัญในการชักนาให้เกิดความเจริญที่ยั่งยืน
ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว ดังนั้น คณะแพทย์ศาสตร์
จึ ง มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เป็ น ที ม สุ ข ภาพครอบครั ว (Family Health
Team) เพื่ อ บริ ก ารวิ ช าการและวิ จั ย ทางการแพท ย์ แ ละ
สาธารณสุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐานสากล และพั ฒนาองค์
ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี
คณะพลังงานและสิง่ แวดล้อม
School of Energy and Environment
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในวั นที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2550
นับ เป็นคณะที่ 12 ของมหาวิท ยาลัยพะเยา คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อ ม มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
สิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับ ปริญญาตรี
2 ปริญญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย และหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการท างานระดั บ วิ ช าชี พ
ในหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครัฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเอกชน นั ก วิ ช าการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม
โรงงานอุ ต สาหกรรม กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ส านั ก งาน
สาธารณสุ ข อ าเภอ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ า ง ๆ

นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชนวิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม
1. วิศวกรสิ่งแวดล้อ มประจาโรงงานควบคุมดูแ ลระบบ
ผลิตน้าสะอาดและบาบัดมลพิษต่างๆ
2. วิศวกรสิ่งแวดล้อ ม นักวิชาการ นักวิจัย นักวางแผน
และกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อ ม ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่
เกี่ยวข้อง
3. ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบด้านสิ่งแวดล้อม
4. วิศวกรควบคุมการสร้าง การผลิต การติดตั้ง ระบบ
จัดการทางสิ่งแวดล้อ ม และ อ านวยการใช้การบารุง รักษา
ระบบทางสิ่งแวดล้อม
สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3313, 1500,3401
โทรสาร 0 5446 6698, 0 5446 6704
E-mail : medicine@up.ac.th
: seen@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

004101

ศิลปะในการดาเนินชีวิต

3(2-2-5)

243101
241151
244101
325101

ชีววิทยา1
แคลคูลัส 1
ฟิสิกส์ 1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

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

รวม

20

หน่วยกิต

001103

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพและ

3(2-2-5)

241152
244102
261111

สิ่งแวดล้อม
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์วิศวกรรม 1

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

263272
รวม

กลศาสตร์ของไหล
19

3(3-0-6)
หน่วยกิต

283101
283304
329101
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ปฏิบัติการหน่วยและกระบวน
การทางสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
7

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001101

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

002201

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

241253

แคลคูลัส 3

3(3-0-6)

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

242101
261101
263211
263261
รวม

หลักเคมี
เขียนแบบวิศวกรรม
กาลังวัสดุ
การสารวจ
22

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

004201

3(2-2-5)

325251

บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
เคมีสาหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

รวม

21

146200
283203

324221
324322
325202
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ
วิทยาการระบาด
อาชีวเวชศาสตร์
8

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
264101
283311
283381
324325

ภาคการศึกษาต้น
วัสดุวิศวกรรม
การสุขาภิบาลอาคาร
กฎหมายและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายสาธารณสุข

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

324326

ภาคการศึกษาปลาย
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การควบคุมเสียงรบกวนและ
การสั่นสะเทือน
การจัดการความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรม
การป้องกันและควบคุมโรค
การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์

226101
283231
283342

3(2-2-5)

325352

การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง

3(1-4-4)

325353

363219
367202
รวม

ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

361353
365210
รวม

283XXX
325332
327332
รวม

อุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาปรสิตวิทยา
และโรคติดเชือ้
ชีวเคมีเบื้องต้น
20

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิศวกรรมความปลอดภัย
สารสนเทศสุขภาพ
7

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

3(X-X-X)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
283321
283341
324323
324324
325341
325424
325425
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
การบาบัดโรคเบื้องต้น
การบริหารงานสาธารณสุข
กฎหมายอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตและอันตราย
การจัดการเพลิงไหม้และเหตุ
ฉุกเฉินจากสารเคมี
19

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

283312
283313

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

283322
283332
283XXX
325311
325323

หน่วยกิต
รวม

324327
325XXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบประปา
วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบบาบัดน้าเสีย
การจัดการของเสียอันตราย

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

การควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
การยศาสตร์และสรีรวิทยา
3(2-2-5)
ในการทางาน
การประเมินและการจัดการ
2(1-2-3)
ความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
20
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
วิชาเอกเลือก
5

3(0-9-5)
2(x-x-x)
หน่วยกิต

คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 597

ชั้นปีที่ 5
283443
283XXX
283XXX
324428
325322
325412
325434
325442
325xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การออกแบบระบบทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
ระเบียบวิธวี ิจัย
การบริหารงานอาชีวอนามัย

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

และความปลอดภัย
สัมมนา
1(0-2-1)
การระบายอากาศในทาง
2(1-2-3)
อุตสาหกรรม
ระบบการจัดการมาตรฐาน
2(1-2-3)
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
2(x-x-x)
21

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
325413 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
325414 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
325415 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
รวม

6

หน่วยกิต

598 | คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

คณะแพทยศาสตร์

School of Medicine
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒ นาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง
ในทุ ก ด้ า น เป็ น ศู น ย์ร วมแห่ งวิ ท ยาการต่ า งๆ ที่ มี คุ ณ ค่ าต่ อ มวล
มนุษ ย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน คือ พะเยา
แพร่ น่า น เชีย งราย ลาปาง และแม่ฮ่องสอน ที่ประชากรประสบ
ปัญ หาภาวะยากจน ปั ญ หาด้านสุข ภาพและด้านสังคม การขยาย
โอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์เป็ นปัจจัยสาคัญ
ในการชักนาให้เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหา
ดั ง กล่ า ว ดั งนั้ น คณะแพทย์ ศ าสตร์ จึ ง มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เป็ น ที ม
สุขภาพครอบครัว (Family Health Team) เพื่อบริการวิชาการและ
วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
และพัฒนาองค์ความรูส้ ู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
School of Management and Information Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น
เมื่ อวันที่ 28 มี นาคม 2547 ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา ที่ 040/2546 เบื้องต้นใช้ชื่อว่า “กลุ่มวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์” ซึ่งเป็นการแยกตัวออกจาก “กลุ่ม
ศิ ล ปศาสตร์ ” หรื อ “คณะศิ ล ปศาสตร์ ” ในปั จ จุ บั น ต่ อ มาในปี
การศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัย
พะเยา สานัก วิชาวิท ยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงได้
ปรับเปลี่ยนเป็น คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
การจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รควบระดั บ ปริ ญ ญาตรี
2 ปริญญา
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข นั ก ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ครู ผู้ ช่ ว ยสอน
ในหน่ ว ยงานของรั ฐ บาล เอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สถาบั น สานักหรือหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง นักจัดการระบบบริการ
ด้านสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐบาล เอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบัน สานักหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักสุข าภิบ าลสิ่งแวดล้อม นักอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ ม นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ในหน่ ว ยงานของรั ฐ เช่ น
กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมส่งเสริมสุข ภาพสิ่งแวดล้อม
สานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สานักงานสาธารณสุข จังหวัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่สิ่ งแวดล้ อม ผู้ค วบคุม ระบบบ าบั ดมลพิ ษ น้า ผู้ ควบคุ ม
ระบบบาบัดอากาศเสีย และผูค้ วบคุมระบบการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม ประจาโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทที่ปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี วอนามั ย และ
ความปลอดภัย
เจ้ า ห น้ า ที่ ค วาม ป ลอด ภั ย ในการท างาน ระดั บ วิ ช าชี พ
ในหน่ว ยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นักวิชาการอาชีว
อนามัย และความปลอดภัย ในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรม กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
ในหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเอกชนวิ ท ยากรและ
ที่ป รึกษาด้านความปลอดภั ย และอาชีว อนามัย ให้ กับ หน่ว ยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
นักวิชาการสาธารณสุข หรือนักสาธารณสุขชุมชน ในหน่วยงาน
ของรั ฐ บาล เอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข สถาบัน สานัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักจัดการ
ระบบบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข ในหน่ ว ยงานของรัฐ บาล องค์ ก ร
พัฒ นาเอกชน (NGO) องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น สถาบั น สานัก
หรื อหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง นั กพั ฒ นาด้ า นสุข ภาพ ผู้ ช่ว ยนั ก วิจั ย
นักวิจัยภาครัฐและเอกชนงานอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
เศรษฐกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านเศรษฐศาสตร์)
นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิเคราะห์
นักสถิติ
หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท
พนั ก งานธนาคาร เจ้ า หน้ า ที่ ห ลั ก ทรัพ ย์ นั ก ธุร กิ จเจ้ า หน้ า ที่
สถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตประกอบธุรกิจส่วนตัว
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3313, 1500,1508
โทรสาร 0 5446 6698, 0 5446 6719
E-mail : medicine@up.ac.th
: mis@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม

122140
241111
243101
327111

ธุรกิจเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา1
สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
เบื้องต้น
21

รวม

001103

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

004101

ศิลปะในการดาเนินชีวิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)

100004
126111

กฎหมายธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

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

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

242101
244104
327112
รวม

หลักเคมี
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
21

4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

126112

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

3(2-2-5)

หน่วยกิต

126113
327113
รวม

คณิตเศรษฐศาสตร์
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ 1
8

3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

002202

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การบัญชีการเงิน
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
สถิติธุรกิจ
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
21

3(2-2-5)

126212
126250

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
เศรษฐศาสตร์การเงิน
และการธนาคาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 1
อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

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

18

หน่วยกิต

124151
126211
247241
324221
รวม

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

146271
325101
รวม

126220
324322
327221
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
วิทยาการระบาด
การส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย 1
9

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

3(0-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
126330
126340
146371
324325
363219
367202
รวม

ภาคการศึกษาต้น
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การคลังสาธารณะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ2
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายสาธารณสุข
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
สรีรวิทยาของมนุษย์
18

3(2-2-5)

324326
324327

3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

329101
361203
365210

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐมิติ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การป้องกันและควบคุมโรค
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีเบื้องต้น

รวม

21

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

126311
126360

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-9-5)

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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126312
327332
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐกิจไทย
สารสนเทศสุขภาพ
5

3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

3(2-2-5)

ชั้นปีที่ 4
126XXX

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

126380

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

126XXX
324323
324324

วิชาเอกเลือก
การบาบัดโรคเบื้องต้น
การบริหารงานสาธารณสุข

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

126390
126XXX
14xxxx

เศรษฐศาสตร์เกษตร
วิชาเอกเลือก
พืน้ ฐานวิชาชีพ (ภาษาเลือก)

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

327323

การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ 2
การส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย 2
18

3(2-2-5)

327331
327xxx
รวม

การดูแลสุขภาพเบือ้ งต้น
วิชาเอกเลือก
17

2(1-2-3)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

327324
รวม

3(2-2-5)
หน่วยกิต

327314
327322
327xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การส่งเสริมสุขภาพจิต
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
วิชาเอกเลือก
8

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
126411
126XXX
126XXX
324333
324428
327433
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
อนามัยครอบครัว
ระเบียบวิธวี ิจัย
การศึกษาเฉพาะทางสุขศึกษา
และส่งเสริมสุขภาพ
15

ภาคการศึกษาปลาย
1(0-3-2) ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
3(x-x-x)
327491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
3(x-x-x) 327492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
3(2-2-5) 327493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
3(2-2-5) รวม
6
หน่วยกิต
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพ

3(2-2-5)

และสิ่งแวดล้อม

001103

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

004101

ศิลปะในการดาเนินชีวิต

3(2-2-5)

100004

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

126111

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

3(3-0-6)

122140

ธุรกิจเบื้องต้น

3(3-0-6)

242101

หลักเคมี

4(3-3-8)

241111
324111
329101
รวม

คณิตศาสตร์ 1
การสาธารณสุข
อนามัยสิ่งแวดล้อม
20

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

244104
รวม

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
19

3(2-3-6)
หน่วยกิต

126112

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

3(2-2-5)

126113
146200

คณิตเศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

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

เฉพาะ
รวม

9

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

002202

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออก

3(2-2-5)

124151

ในสังคม
การบัญชีการเงิน

3(3-0-6)

126211

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

3(3-0-6)

247241

สถิติธุรกิจ

3(2-2-5)

324221
รวม

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
21

3(2-2-5)
หน่วยกิต

126212

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

3(3-0-6)

126250

เศรษฐศาสตร์การเงิน
และการธนาคาร

3(0-0-6)

146271

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

ทางธุรกิจ 1
325101
361203
รวม

126220
324322
329202
รวม

อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
วิทยาการระบาด
การจัดการและควบคุมระบบ
กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
9

3(2-2-5)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

3(0-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
126330
126340
146371

ภาคการศึกษาต้น
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การคลังสาธารณะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

126311
126360

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐมิติ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

324326

การป้องกันและควบคุมโรค

3(2-2-5)

3(2-2-5)

324327

3(0-9-5)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

329305

การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
การสุขาภิบาลอาหาร
และความปลอดภัยของอาหาร
การควบคุมพาหะนาโรค
แมลง และสัตว์ฟันแทะ
ชีวเคมีเบื้องต้น
19

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

ทางธุรกิจ2
324325
363219
367202
รวม

จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสาธารณสุข
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
สรีรวิทยาของมนุษย์
18

329306
365210
รวม

126312
329307
329310
รวม

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐกิจไทย
3(2-2-5)
การจัดการน้าสะอาด
3(2-2-5)
และการจัดการคุณภาพน้า
การประเมินความเสี่ยงทาง
3(2-2-5)
สุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
9
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
126XXX
126XXX
324323
324324
324433
329308
329309
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
การบาบัดโรคเบื้องต้น
การบริหารงานสาธารณสุข
โภชนศาสตร์
มลพิษทางน้าและเทคโนโลยี
การบาบัดน้าเสีย
การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
20

3(x-x-x)

126380

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

126390
126XXX
14xxxx
329203
329415

3(1-6-5)
หน่วยกิต

รวม

329413
329414
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3(2-2-5)

เศรษฐศาสตร์เกษตร
3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
พืน้ ฐานวิชาชีพ (ภาษาเลือก)
3(x-x-x)
การควบคุมคุณภาพ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
การจัดการเหตุราคาญ กลิ่น
3(2-2-5)
และเสียง
18
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การจัดการและควบคุม
มลพิษอากาศ
การประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
126XXX
126XXX
324428
329304
329411
329412
329416
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
ระเบียบวิธวี ิจัย
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
การจัดการและควบคุมมลพิษ
เสียงและความสั่นสะเทือน
การจัดการและควบคุมระบบ
บาบัดของเสียอันตราย
สัมมนา
19

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
329491 การศึกษาอิสระ
6(0-18-9)
329492 ฝึกงานวิชาชีพ
6(0-18-9)
329493 สหกิจศึกษา
6(0-18-9)
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
122140
241111
243101
325101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ธุรกิจเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
22

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

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักความปลอดภัย
ในการทางาน
21

126112

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

001103
004101
100004
126111
242101
244104
325121

126113
325131
รวม

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

3(2-2-5)

คณิตเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
พืน้ ฐานวิศวกรรมสาหรับ
2(1-2-3)
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

002202

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออก

3(2-2-5)

124151

ในสังคม
การบัญชีการเงิน

3(3-0-6)

126211

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

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

247241

สถิติธุรกิจ

324221

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

รวม

21

126212

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

3(3-0-6)

126250

เศรษฐศาสตร์การเงิน
และการธนาคาร

3(0-0-6)

146271

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

ทางธุรกิจ 1

3(2-2-5)

325251

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

3(2-2-5)

หน่วยกิต

329101

อนามัยสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

รวม

126220
324322
325202
รวม

21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
วิทยาการระบาด
อาชีวเวชศาสตร์
8

หน่วยกิต

3(0-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
126330
126340
146371

ภาคการศึกษาต้น
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การคลังสาธารณะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

126311
126360

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐมิติ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

324326

การป้องกันและควบคุมโรค

3(2-2-5)

3(2-2-5)

324327

3(0-9-5)

3(1-4-4)

325353

การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์

3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

361353

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

ทางธุรกิจ2
324325
325352

จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายสาธารณสุข
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง

363219
367202
รวม

ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
สรีรวิทยาของมนุษย์
21

365210
รวม

อุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาปรสิตวิทยา
และโรคติดเชือ้
ชีวเคมีเบื้องต้น
20

126312
325332
327332
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐกิจไทย
วิศวกรรมความปลอดภัย
สารสนเทศสุขภาพ
7

2(0-6-3)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
126XXX

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

126380

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3(2-2-5)

126XXX
324323
324324

วิชาเอกเลือก
การบาบัดโรคเบื้องต้น
การบริหารงานสาธารณสุข

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

126390
126XXX
14xxxx

เศรษฐศาสตร์เกษตร
วิชาเอกเลือก
พืน้ ฐานวิชาชีพ (ภาษาเลือก)

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

325322

การบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
กฎหมายอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตและอันตราย
การจัดการเพลิงไหม้

2(1-2-3)

325311

3(2-2-5)

2(1-2-3)

325323

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

325333

การยศาสตร์และสรีรวิทยา
ในการทางาน
การประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

หน่วยกิต

325xxx

อุตสาหกรรม
วิชาเอกเลือก

325341
325424
325425

และเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
รวม

20

รวม

325322
325xxx
รวม

2(1-2-3)

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

21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
วิชาเอกเลือก
4

หน่วยกิต

2(1-2-3)
2(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
126XXX
126XXX
324428
325412
325434
325442
325xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
สัมมนา
1(0-2-1)
การระบายอากาศ
2(1-2-3)
ในทางอุตสาหกรรม
ระบบการจัดการมาตรฐาน
2(1-2-3)
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
วิชาเอกเลือก
2(x-x-x)
16

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
325413 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
325414 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
325415 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม

122140
241111
243101
รวม

ธุรกิจเบื้องต้น
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา1
19

001103

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

004101

ศิลปะในการดาเนินชีวิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)

100004
126111

กฎหมายธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

242101
244104
325101

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

รวม

หลักเคมี
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
22

หน่วยกิต

126112

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

3(2-2-5)

126113
324111
รวม

คณิตเศรษฐศาสตร์
การสาธารณสุข
8

3(2-2-5)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

002202

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออก

3(2-2-5)

124151

ในสังคม
การบัญชีการเงิน

3(3-0-6)

126211

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

3(3-0-6)

247241

สถิติธุรกิจ

3(2-2-5)

324221
รวม

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
21

3(2-2-5)
หน่วยกิต

126212

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

3(3-0-6)

126250

เศรษฐศาสตร์การเงิน
และการธนาคาร

3(0-0-6)

146271

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

ทางธุรกิจ 1
324232
329101
รวม

การวางแผนและประเมิน
สุขภาพชุมชน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
20

2(1-2-3)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

126220
324322
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
วิทยาการระบาด
6

3(0-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

363219
367202

ภาคการศึกษาต้น
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การคลังสาธารณะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ2
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายสาธารณสุข
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น
สรีรวิทยาของมนุษย์

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

รวม

18

หน่วยกิต

126330
126340
146371
324325

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

3(0-9-5)

361203
365210
324326

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐมิติ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
บูรณาการ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีเบื้องต้น
การป้องกันและควบคุมโรค

รวม

18

หน่วยกิต

126311
126360
324327

3(2-2-5)

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

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
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126312
324431
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
5

3(2-2-5)
2(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)

ชั้นปีที่ 4
126XXX

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

126380

ภาคการศึกษาปลาย
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

126XXX
324323
324324

วิชาเอกเลือก
การบาบัดโรคเบื้องต้น
การบริหารงานสาธารณสุข

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

126390
126XXX
14xxxx

เศรษฐศาสตร์เกษตร
วิชาเอกเลือก
พืน้ ฐานวิชาชีพ (ภาษาเลือก)

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

324331
324332
324433
รวม

การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
อนามัยชุมชน
โภชนศาสตร์
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-2-5)
หน่วยกิต

324334

2(2-2-5)

330201
341334
รวม

จิตวิทยาและการให้คาปรึกษา
ด้านสุขภาพ
หลักพยาธิวิทยา
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
19

2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

324231
324333
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การสื่อสารสุขภาพ
อนามัยครอบครัว
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
126XXX
126XXX
324428
324432
324434
324435
324436
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
ระเบียบวิธวี ิจัย
การบาบัดโรคในระดับปฐมภูมิ
คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสาธารณสุขชุมชน
ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน
สัมมนา
16

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

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เพียง 1 รายวิชา
324441 ฝึกงานวิชาชีพ*
6(0-18-9)
324442 การศึกษาอิสระ*
6(0-18-9)
324443 สหกิจศึกษา*
6(0-18-9)
รวม
6
หน่วยกิต

คณะแพทยศาสตร์

School of Medicine
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึก ษา มุ่งเน้ นการพั ฒ นาวิชาการ
วิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มี
คุณ ค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
ตอนบน คื อ พะเยา แพร่ น่ า น เชี ย งราย ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน ที่ประชากรประสบปัญ หาภาวะยากจน ปัญหา
ด้านสุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการชักนาให้
เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว
ดังนั้น คณะแพทย์ศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นทีม สุขภาพ
ครอบครั ว (Family Health Team) เพื่ อ บริก ารวิช าการและ
วิจั ยทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขที่ มี คุ ณภาพ ได้ มาตรฐาน
สากล และพั ฒ นาองค์ ความรู้สู่ ชุม ชนให้เข้ม แข็งและสังคม
เป็นสุข ภายใน 10 ปี
คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เปิ ด ครั้ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
การเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทา
การชั่วคราววิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี
พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ทาการมายัง ตาบลแม่กา อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2544 ได้ จั ด ตั้ ง กลุ่ ม วิ ช าต่ า งๆ เป็ น 3
กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่ม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละ
กลุ่ ม วิ ช าได้ แ บ่ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารออกเป็ น สาขาวิช า
สาหรับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้
มีก ารเรียนการสอนเพิ่ ม ขึ้น อีก 3 สาขาวิชา คื อ สาขาวิช า
การท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัม พันธ์ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคม
ปี ก ารศึ ก ษา 2546 มหาวิท ยาลั ย นเรศวรได้ ย กฐานะ
เป็นสานักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ
สาขาวิ ช าพื้ น ฐาน สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ และสาขาวิ ช า

พั ฒ นาสั ง คม และได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี
สาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการท่อ งเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัม พัน ธ์
ได้ แ ยกจากส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ไ ปสั ง กั ด ส านั ก วิ ช า
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึน้ ใหม่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2547 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ในปี ก ารศึ ก ษา 2548 ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2550 เปิดหลักสูตร
คื อ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา
ได้ รั บ การยกฐานะ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ส านั ก วิ ช า
ศิลปศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญา
2 ปริญญา
หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนจี น บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
แพทย์แผนจีน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการ
สาธารณสุข นักวิชาการทั่วไป
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
อาชีพในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและ
การประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น มั ค คุ เทศก์ พนั ก งานต้ อ นรั บ ส่ ว นหน้ า
พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เลขานุการ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่
ในองค์ ก รรั ฐ และเอกชน ล่ า ม นั ก แปล นั ก เขี ย น บรรณาธิ ก าร
เจ้าหน้าที่สายการบิน พนักงานบริการบนเครื่องบิน

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3313, 1382
โทรสาร 0 5446 6698, 0 5446 6660
E-mail : medicine@up.ac.th

: libarts@up.ac.th
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หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
แผนการศึกษา

142111
142112
142121
142122
142231
142232
142301
142341
142342
142429
รวม

ชั้นปีที่ 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
ไวยากรณ์จนี 1
ไวยากรณ์จนี 2
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
30

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(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยในความร่วมมือที่ประเทศจีน
กรณีท่นี ิสิตมีผลการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001101
001102
003201
004101
243101
328210
363218
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ชีววิทยา 1
ภาษาจีนสาหรับการแพทย์แผนจีน
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
22

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

001103
002201
003202
242141
328220
367202
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
พลเมืองใจอาสา
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
เคมีอนิ ทรีย์
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์
แผนจีน
สรีรวิทยาของมนุษย์
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3 (2-3-6)
หน่วยกิต
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142213
142223
328310
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 3
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก
9

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
001204
004201
142101
146200
328320
361203
365212
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ทางสังคม
ประวัติศาสตร์และสังคมจีน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
แผนจีน
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพื้นฐาน
22

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

002202
142214
328311
328321
328322
361351
366213
รวม

142224
14xxxx
14xxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
แพทย์แผนจีนกับระบบ
สุขภาพไทย
เภสัชวิทยาจีน 1
เภสัชวิทยาจีน 2
วิทยาภูมิคุ้มกัน
พยาธิวิทยา
21

ภาคฤดูร้อน
การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 4
วิชาโท
วิชาโท
9

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

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
328410
328411
328412
328420
328421
328422
341334
รวม

142317
328510
328520
328521
328522
328523
328524
328525
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัย
บทนาเวชศาสตร์คลินิก
กฎหมาย จรรยาบรรณและ
จิตวิทยาทางการแพทย์
ตารับยาจีน 1
ตารับยาจีน 2
ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา
การแพทย์แผนจีน
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
20

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

328423
328424
328425
328426
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การอ่านบทคัดสรรหวงตีเ้ น่ยจิง
อายุรกรรมทางการแพทย์
แผนปัจจุบัน
ฝังเข็มและการรมยา 1
ฝังเข็มและการรมยา 2
อายุรกรรมแพทย์จีน 1
อายุรกรรมแพทย์จีน 2
19

142315
14xxxx
14xxxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
วิชาโท
วิชาโท
9

328413
328414

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

3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-x)
142xxx
ทฤษฎีเวินปิ้ง
2(2-0-4)
328511
ฝังเข็มและการรมยา 3
3(2-4-6)
328512
ทุยหนา 1
2(1-2-3)
328513
ทุยหนา 2
3(2-2-5)
328514
กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์ 2(2-0-4)
แผนจีน
328526
โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน 3(2-2-5)
328527
อายุรกรรมภายนอกทาง
3(3-0-6)
การแพทย์แผนจีน
xxxxxx
xxxxxx
21
หน่วยกิต
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกเลือก
สัมมนา
การอ่านบทคัดสรรซางหานลุ่น
การอ่านบทคัดสรรจินคุย่ เย่าเลว่
ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน
ในสานักต่างๆ
สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน
จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ทางการแพทย์แผนจีน
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
21

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

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

622 | คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

142xxx
14xxxx
14xxxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาโท
9

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 6
328630
328631
รวม

ฝึกงานทางคลินิก 1
ฝึกงานทางคลินิก 2
30
หมายเหตุ ระยะเวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง จัดการศึกษาตลอดทัง้ ปี

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
หน่วยกิต

คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เปิ ด ครั้ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
การเรี ย นการสอนในวั น เสาร์ แ ละวั น อาทิ ต ย์ ณ สถานที่
ทาการชั่วคราววิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ า ยสถานที่ ท าการมายัง ต าบลแม่ ก า
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2544 ได้ จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม วิ ช า ต่ า ง ๆ
เป็ น 3 กลุ่ ม วิ ช า คือก ลุ่ ม วิ ช าศิล ปศ าสต ร์ ก ลุ่ ม วิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และกลุ่ ม วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร
อ อ ก เป็ น ส า ข า วิช า ส า ห รั บ ก ลุ่ ม วิ ช า ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
ประกอบด้ วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา
การจั ด การธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี และสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้
มีก ารเรียนการสอนเพิ่ ม ขึ้น อีก 3 สาขาวิชา คื อ สาขาวิช า
การท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัม พันธ์ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคม
ปี ก ารศึ ก ษา 2546 มหาวิท ยาลั ย นเรศวรได้ ย กฐานะ
เป็นสานักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ
สาขาวิ ช าพื้ น ฐาน สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ และสาขาวิ ช า
พั ฒ นาสั ง คม และได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี
สาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการท่อ งเที่ ยว และสาขาวิชาการประชาสัม พัน ธ์
ได้ แ ยกจากส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ไ ปสั ง กั ด ส านั ก วิ ช า
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึน้ ใหม่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2547 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ในปี ก ารศึ ก ษา 2548 ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บั ณ ฑิ ต ส าขาวิ ช าภ าษาญี่ ปุ่ น ใน ปีการศึกษา 2550
เปิด หลัก สูต ร คือ หลัก สูต รศิ ลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา
ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาศิลปศาสตร์
จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

การจัดการเรียนการสอนหลั กสูตรควบระดั บปริ ญญาตรี
2 ปริญญา
1. หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาจี น
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
อาชีพในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและ
การประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น มั ค คุ เทศก์ พนั ก งานต้ อ นรั บ ส่ ว นหน้ า
พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เลขานุการ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่
ในองค์ ก รรั ฐ และเอกชน ล่ า ม นั ก แปล นั ก เขี ย น บรรณาธิ ก าร
เจ้าหน้าที่สายการบิน พนักงานบริการบนเครื่องบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
เจ้าหน้าที่ในสถานทู ตหรือองค์กรระหว่างประเทศ นักวิเทศ
สัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เลขานุการและเจ้าหน้า ที่
ฝ่ายบุคคลของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนบุคลากรในวงการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสายการบิน อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในบริษัทนาเข้าและส่งออกสินค้า พนักงาน
ประชาสั มพั น ธ์ข องทุ ก หน่ ว ยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน นั กเขีย น
นักวิชาการ และนักแปล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เจ้ า หน้ าที่ ด้ า นการต่ า งประเทศที่ เน้ น การใช้ ภ าษาอั งกฤษ
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของทุ ก หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานธุรการของทุ กหน่ว ยงานทั้ง ภาครัฐและ
เอกชน บุคลากรในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม
สายการบิ น การประชาสั ม พั น ธ์ การน าเข้ า และส่ ง ออกสิ น ค้ า
การห นั ง สื อ พิ ม พ์ และสื่ อ สิ่ ง พิ มพ์ ล่ า ม นั ก แปล นั ก เขี ย น
บรรณาธิการ บุคลากรทางการศึกษา (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติม หลังสาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 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
001101
001102
003202
142101
142111
146113
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์และสังคมจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์
18

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

001103
004101
142112
142121
146132
รวม

142122
146115
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 1
การฟังและการพูด
ในชีวิตประจาวัน
15

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

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 2
ประโยคภาษาอังกฤษ
6

3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4

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

การพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาจีน 1
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
สัทศาสตร์และสรวิทยา
18

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-2-5)

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
142213
146133
146161
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
การฟังและการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
15

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

002202
003201
142214
142231

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

146201
146164
รวม
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142223
146233
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 3
การฟังและการพูดประเด็น
ปัจจุบัน
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
142315
142341
146212
146242
146265
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
ไวยากรณ์จนี 1
การเขียนย่อหน้า
วรรณคดีเบื้องต้น
วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
15

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

142232
142317
146234
146311
146323
146364
รวม

142224
146345
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาจีน 2
การแปลภาษาจีน 1
การฟังและการพูดในที่สาธารณะ
การเขียนเชิงวิชาการ
การแปลเบื้องต้น
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์
18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีน
วรรณกรรมร้อยแก้ว
6

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

3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
142xxx
142xxx
146346
146398
146444
142317
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
กวีนิพนธ์
ระเบียบวิธวี ิจัย
วรรณกรรมโลกร่วมสมัย
การแปลภาษาจีน 1
15

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

142xxx
142xxx
146324
146347
146465
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
การแปลวรรณกรรม
บทละคร
นานาภาษาอังกฤษโลก
15

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

142xxx
146424
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
การแปลเฉพาะทาง
6

3(x-x-x)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
142483 การศึกษาอิสระ
146483

การศึกษาอิสระ

6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สาหรับผูเ้ รียน 146483 การศึกษาอิสระแล้ว
ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
142481 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
หรือ
142482 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
สาหรับผูเ้ รียน 142483 การศึกษาอิสระแล้ว
ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
146481 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
หรือ
146482 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
145103
146113
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ภาษาฝรั่งเศส 1
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์
และการอ่านสะท้อนคิด
15

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

001103
004101
145141
145104
146132
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส 2
การฟังและการพูด
ในชีวิตประจาวัน
15

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

หน่วยกิต

145111
146114
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฟังและการพูด
ภาษาฝรั่งเศส 1
ไวยากรณ์เพื่อการเขียน
6

3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ภาษาฝรั่งเศส 4
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
สัทศาสตร์และสรวิทยา
15

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

3(2-2-5)

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
145201
146133
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ภาษาฝรั่งเศส 3
การฟังและการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น
15

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

002202
003201
145202
146201
146164
รวม
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145112
146212
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฟังและการพูด
ภาษาฝรั่งเศส 2
การเขียนย่อหน้า
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
145221
145241
146242
146233
146265
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การอ่านและการเขียน
ภาษาฝรั่งเศส 1
ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น
วรรณคดีเบื้องต้น
การฟังและการพูดประเด็น
ทางสังคมปัจจุบัน
ระบบคาและวากยสัมพันธ์
15

146245
146364
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การอ่านและการเขียน
ภาษาฝรั่งเศส 2
อารยธรรมฝรั่งเศส
การฟังและการพูด
ในที่สาธารณะ
วรรณกรรมร้อยแก้ว
อรรถศาสตร์
15

145301
146311
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาฝรั่งเศส 5
การเขียนเชิงวิชาการ
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเอกเลือก
การแปลภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
วิชาเอกเลือก
บทละคร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
15

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

3(2-2-5)

145222

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

145251
146234

3(2-2-5)
หน่วยกิต

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

ชั้นปีที่ 4
146398
145331
145xxx
145xxx
146346
146374
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
กวีนิพนธ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
และการบริการ
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)
หน่วยกิต

145xxx
145371
145xxx
146347
146474
รวม
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145xxx
145xxx
146423
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
หลักการแปล
9

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา
145483 การศึกษาอิสระ
146483 การศึกษาอิสระ
รวม
6

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 1 รายวิชา
- สาหรับนิสิตที่ลงทะเบียน 146483
ในภาคการศึกษาต้น ชั้นปีท่ี 5
145481 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
145482 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
- สาหรับนิสิตที่ลงทะเบียน 145483
ในภาคการศึกษาต้น ชั้นปีท่ี 5
146481 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
146482 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
รวม
6
หน่วยกิต

วิทยาลัยการศึกษา
College of Education
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัด
ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
ในปี พ.ศ. 2548 ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร จั ง หวั ด พะเยา
ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยจึงเปลี่ยนเป็น สานักงานการศึ กษาภาคพิ เ ศษ
ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลั ย
นเรศวร พะเยาได้ รั บ การยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา สานักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็น
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
พะเยา โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา
8 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14
กันยายนพ.ศ. 2556 ให้เปลี่ยนวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง
เป็น วิทยาลัยการศึกษา และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ทั้ ง นี้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาได้ เ ปิ ด การเรี ย นการสอน
ตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ภายใต้ ก าร
บริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรด้าน
การศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึง
เป็นหลักสู ตรที่ปรับปรุงและพัฒนามาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหลักสู ตรที่ได้รับความนิย ม
และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาโดยทั่วไป
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
School of Political and Social Science
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถือ เป็นคณะน้องใหม่ใน
ปริมณฑลแห่งการแสวงหาความรู้และบนหนทางแห่งปณิธ าน
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ของมหาวิทยาลัยพะเยา
อันมีที่มาดังนี้
ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรได้ เ ริ่ ม เปิ ด
ดาเนินการการเรียนการสอนครั้งแรกที่โรงเรียนพะเยาพิท ยาคม
จั ง หวั ด พะเยา โดยเริ่ ม สอนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละด้ า น
สั ง คมศาสตร์ ต่ อ มา ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้ย้ายที่ทาการมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน
และในปี พ.ศ.2545 สาขาวิชาพัฒนาสังคม ก็ได้ถือ กาเนิดขึ้น
ภายใต้ สั ง กั ด ส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ และให้ ห ลั ง เพี ย ง 1 ปี

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ก็ได้แยกตัวออกมาพร้อมๆกับคณาจารย์ทมี่ ี
วุฒิการศึกษาตรงกัน
นอกจากนั้ น ในปี พ.ศ. 2546 ยั ง ได้ มี ก ารเปิด หลั กสูตร
พั ฒ นาสั ง คม โครงการพิ เ ศษขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม หลั ก สู ต รนี้
ก็ถูกปิดลงเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556 แต่ด้านสาขาวิชารัฐศาสตร์
ยังมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) ทั้งแผน ก และแผน ข โดยได้
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 และเมื่อขึ้นปี
2555 ได้มีการเปิดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
ขึ้นอีกด้วย
อนึ่ง จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติให้เปลี่ยนชื่อ
จาก “มหาวิท ยาลัยนเรศวร วิท ยาเขตสารสนเทศพะเยา” มา
เป็น “มหาวิท ยาลัยนเรศวร พะเยา” เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม
2550 นั้น ต่อ มาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ขึ้น จน
ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
ก็ได้รับ การจัดตั้ง เป็น “มหาวิท ยาลัย พะเยา” ตามราชกิ จ จา
นุเบกษา โดยเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ
เต็มรูป แบบ และสานักวิชาศิลปศาสตร์ ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น
คณะศิลปศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน
นั บ จากวั น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวรได้ ท ดลองเพาะกล้ า
ความรู้ จ นถึ ง วั น นี้ ก ว่ า 18 ปี และนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ส าขาวิ ช า
รัฐ ศาสตร์และสาขาวิชาพัฒนาสังคม ได้หัดบินภายใต้อ้อมอก
ของคณะศิลปศาสตร์จนถึงวันนี้กว่า 10 ปี ระยะเวลาดัง กล่ าว
นานพอที่จะเป็นที่แน่ใจได้แล้วว่า สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
แข็งแรงพอและพร้อ มแล้วที่จะโบยบินไปแสวงหาความรู้และ
หว่านโปรยเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเพื่อ ความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางศาสตร์ ข องตนเอง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจึ ง ได้ มี
ประกาศตามมติที่ประชุมสภามหาวิท ยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557
เพื่อจัดตั้งคณะใหม่ ในนาม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจั ดการเรี ยนการสอนหลั กสู ตรควบระดั บปริ ญญาตรี
2 ปริญญา
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1374, 1405
โทรสาร 0 5446 6691, 0 5446 6708
E-mail : SE@up.ac.th
: spss@up.ac.th
Website : se.up.ac.th
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
ขัน้ พืน้ ฐาน
191101 ปรัชญาสังคม
3(3-0-6)
192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
รวม
21
หน่วยกิต
001102
004101
100001
161111
191100

001101
001103
003202
126100
161141
161112
191102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
จิตวิทยาสาหรับครู
ทฤษฎีและวิธวี ิทยาทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 1
20

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161113 บริบททางการศึกษา
191103 การประกอบการทางสังคม
191201 จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา
รวม
9

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
191202 ทฤษฎีและวิธวี ิทยาทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 2
191203 โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่นนิยม
191204 ปัญหาสังคมกับการพัฒนา
ในประชาคมอาเซียน
รวม
21
001204
002202
003201
161211

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(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
002201 พลเมืองใจอาสา
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
161231 วิทยาการจัดการเรียนรู้
พืน้ ฐาน
161241 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2
191205 ระบบบริหารราชการไทยกับ
การพัฒนาสังคม
191200 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
สังคม
รวม
20
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
191xxx วิชาเอกเลือก
191xxx วิชาเอกเลือก
รวม
6

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

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
161311 การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
191300 ระเบียบวิธวี ิจัยและสถิติ
191302 สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมเบื้องต้น
191303 การบริหารนโยบายสาธารณะกับ
การพัฒนาสังคม
191xxx วิชาเอกเลือก
191xxx วิชาเอกเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
21

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

ภาคการศึกษาปลาย
161312 การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
161341 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
191301 การดาเนินงานพัฒนาสังคม
191304 การวางแผน และการประเมิน
โครงการ
191xxx วิชาเอกเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
17

3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
(4 สัปดาห์)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
191400 สัมมนา
รวม
1

1(0-3-2)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
161433 วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา
191xxx วิชาเอกเลือก
191xxx วิชาเอกเลือก
191xxx วิชาเอกเลือก
รวม
12

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

รวม

6

หน่วยกิต
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วิทยาลัยการศึกษา
College of Education
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัด
ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร จั ง หวั ด พะเยา มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
และในปี พ.ศ. 2548 ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร จั ง หวั ด พะเยา
ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา บั ณ ฑิ ต
วิท ยาลั ยจึ งเปลี่ย นเป็ น สานั กงานการศึ ก ษาภาคพิ เศษ
ต่อ มาในวั น ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิท ยาลั ย
นเรศวร พะเยาได้ รั บ การยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา สานักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็ น
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
พะเยา โดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 7 (3)
ม าต รา 8 แ ล ะม าต รา 2 1 แ ห่ งพ ระ ราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมครั้งที่
5/2556 เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายนพ.ศ. 2556 ให้ เปลี่ ย น
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็น วิทยาลัยการศึกษา และ
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ทั้ งนี้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาได้ เปิ ด การเรี ย นการสอน
ตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ภายใต้ ก าร
บริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรด้าน
การศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึง
เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒ นามาจากหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหลักสู ตรที่ได้รับความนิยม
และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาโดยทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์
School of Science
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
มหาวิท ยาลัยพะเยาก่อ ตั้งขึ้นตามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิท ยาลัยนเรศวร
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในปีการศึกษา 2544 ได้ปรับ
โครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น สานักวิชา วันที่ 22
มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้มีการแบ่งการบริหารและการจัดการ
เรี ย นการสอนออกเป็ น 3 กลุ่ ม วิ ช า คื อ กลุ่ ม วิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศิ ล ปศาสตร์ และ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
เปิดสอน 7 หลักสูตรด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติ ของประชากร
โดยเฉพ าะอย่ า งยิ่ ง การน าเอาองค์ ความรู้ นวั ต กรรม
ด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับ ภูมิปัญ ญา

ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับ สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือตอนบน
ที่คาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
วั น ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร มี ม ติ เ ปลี่ ย นชื่ อ “มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร วิ ท ยาเขต
สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิท ยาลัยนเรศวร พะเยา” และ
ในวั น ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น วันที่
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิท ยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ
การจัดตัง้ เป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” และแยกเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับ ของรัฐ ปรัช ญามหาวิท ยาลั ยคือ “ปัญ ญาเพื่ อ ความ
เข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน” (Wisdom for Community Empowerment)
สานักวิชาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ยกฐานะเป็น “คณะ
วิทยาศาสตร์” ตัง้ แต่บัดนั้นเป็นต้นมา
การจั ดการเรี ยนการสอนหลั กสู ตรควบระดั บ ปริ ญ ญาตรี
2 ปริญญา
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์
5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ออกกาลังกายและการกีฬา
สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1374, 1713
โทรสาร 0 5446 6691, 0 5446 6664
E-mail : SE@up.ac.th
: Science_sc@hotmail.com
Website : se.up.ac.th
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
161111
241111
244101
242104
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์ 1
เคมี 1
20

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

001101
001103
003202
161112
161141
241121
244102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
หลักการทางคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ 2
21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161113 บริบททางการศึกษา
241112 คณิตศาสตร์ 2
รวม
6

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
161211
241223
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
ทฤษฎีเซต
ชีววิทยา 1
19

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

002202
003201
146200

3(2-2-5)

161231

3(2-2-5)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

161241
241221
241222
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 2
(4 สัปดาห์)
พีชคณิตนามธรรม 1
3(2-2-5)
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
20
หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
241211 แคลคูลัส
247221 สถิติวิเคราะห์
รวม
7

4(3-2-7)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
161311 การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1
241326 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
24xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
24xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
21

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

ภาคการศึกษาปลาย
161312 การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
161341 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
241325 ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข
241xxx วิชาเอกเลือก
241xxx วิชาเอกเลือก
24xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
24xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม
20

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

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
241421 สัมมนา
241422 โครงงาน
รวม
3

1(0-2-1)
2(0-4-2)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)

รวม

หน่วยกิต

3(2-2-5)

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
24xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
9

161434

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

6
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
161111
241111
242102
242104
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
จิตวิญญาณความเป็นครูมือ
อาชีพ
คณิตศาสตร์ 1
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
เคมี
เคมี 1
ชีววิทยา 1
22

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

001101
001103
003202

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

161112
161141

4(3-3-8)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

242105
244103
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
เคมี 2
ฟิสิกส์เบื้องต้น
22

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161113 บริบททางการศึกษา
241112 คณิตศาสตร์ 2
รวม
6

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
161211 การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
242221 เคมีวิเคราะห์ 1
242241 เคมีอนิ ทรีย์ 1
247221 สถิติวิเคราะห์
รวม
22

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

ภาคการศึกษาปลาย
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
161231 วิทยาการจัดการเรียนรู้
พืน้ ฐาน
161241 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2
242222 เคมีวิเคราะห์ 2
242242 เคมีอนิ ทรีย์ 2
242XXX วิชาเอกเลือก
รวม
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
(4 สัปดาห์)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
241221 แคลคูลัส
242XXX วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม
7

4(3-2-7)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
161311 การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
242331 เคมีอนินทรีย์ 1
24xxxx วิชาเอกเลือก
242xxx วิชาเอกเลือก
242xxx วิชาเอกเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
21

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

ภาคการศึกษาปลาย
161312 การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
161341 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
242332 เคมีอนินทรีย์ 2
365215 ชีวเคมีทั่วไป
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
20

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

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
242453 โครงงานทางเคมี
24xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
24xxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม
8

2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4
รวม
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต

3(2-2-5)

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
161435 วิทยาการจัดการเรียนรู้เคมี
242451 สัมมนา
242454 การศึกษาอิสระ
รวม
10

3(2-2-5)
1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ชั้นปีที่ 1
001102
002201
161111
241111
242104
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
พลเมืองใจอาสา
จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
20

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

ภาคการศึกษาปลาย
001101 การใช้ภาษาไทย
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
161112 จิตวิทยาสาหรับครู
161141 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
243102 ชีววิทยา 2
242105 เคมี 2
รวม
21

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

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161113 บริบททางการศึกษา
241112 คณิตศาสตร์ 2
รวม
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

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

ชั้นปีที่ 2
001204
004101
004201
161211
242141
243103
243301
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
เคมีอนิ ทรีย์
ชีววิทยา 3
วิวัฒนาการ
22

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

002202
003201
161231

3(2-2-5)

161241

4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

243212
243251
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
วิทยาการจัดการเรียนรู้
พืน้ ฐาน
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2
ชีววิทยาของเซลล์
นิเวศวิทยา
19

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
(4 สัปดาห์)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
247111 ชีวสถิติ
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
9

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
146200
161311
243341
243401
244103
361101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
พันธุศาสตร์
ระเบียบวิธวี ิจัย
ฟิสิกส์เบื้องต้น
จุลชีววิทยาทั่วไป
21

3(3-0-6)

161312

3(2-2-5)

161341

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

243xxx
243xxx
243xxx
243xxx
365215
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
ชีวเคมีทั่วไป
22

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

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
243xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
243xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
243xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม
9

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4
รวม
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
161436 วิทยาการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
243461 สัมมนา
243462 การศึกษาอิสระ
รวม
10

3(2-2-5)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
161111
241151
242104
244101
244181
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ
แคลคูลัส 1
เคมี 1
ฟิสิกส์ 1
กระบวนวิธที างวิทยาศาสตร์
เชิงฟิสิกส์
21

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

001101
O01103
003202
161112
161141
241152
244102
รวม

161113
247221
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
21
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
บริบททางการศึกษา
สถิติวิเคราะห์
6

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
002201 พลเมืองใจอาสา
161211 การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
241253 แคลคูลัส 3
244201 คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
244211 กลศาสตร์
244281 การทดลองฟิสิกส์ 1
รวม
22

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(3-0-6)
1(0-3-2)
หน่วยกิต

002202
003201
146200
161231
161241
244231
244232
244282
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
พืน้ ฐาน
การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 2
(4 สัปดาห์)
การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
การทดลองฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
21
หน่วยกิต
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244251
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ฟิสิกส์ยุคใหม่
3

3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผล การวิจัย 3(2-2-5)
และประกันคุณภาพการศึกษา
244221 อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6)
244311 กลศาสตร์ควอนตัม
3(3-0-6)
244331 ทัศนศาสตร์
3(2-2-5)
244381 การทดลองฟิสิกส์ 3
1(0-3-2)
244xxx วิชาเอกเลือก*
3(x-x-x)
244xxx วิชาเอกเลือก*
3(x-x-x)
244XXX วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(X-X-X)
รวม
22
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้ลงทะเบียนรายวิชา 244241 และ 244341 เท่านั้น
161311

ภาคการศึกษาปลาย
การสร้างความสัมพันธ์
3(2-2-5)
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
161341 การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 3
(4 สัปดาห์)
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
244322 กลศาสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
244382 การทดลองฟิสิกส์ 4
1(0-3-2)
244xxx วิชาเอกเลือก
2(x-x-x)
244XXX วิชาเลือกเฉพาะสาขา*
3(X-X-X)
244XXX วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(X-X-X)
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้ลงทะเบียนรายวิชา 244391 เท่านั้น
161312

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
244xxx วิชาเอกเลือก*
2(x-x-x)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม
9
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้ลงทะเบียนรายวิชา 244445 เท่านั้น

ชั้นปีที่ 4
161437
244491
244492
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์
สัมมนา
การศึกษาอิสระ
10

3(2-2-5)
1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)

รวม

หน่วยกิต

6
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ออกกาลังกายและการกีฬา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
161111 จิตวิญญาณความเป็นครู
มืออาชีพ
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
248111 พลวัตวิชาชีพ
248112 การปรับสมรรถภาพทางกายและ
จิตอาสา
248113 การจัดการกีฬา
248121 ว่ายน้าและการช่วยชีวิตทางน้า
รวม
21

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

ภาคการศึกษาปลาย
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
003202 การจัดการสุขภาพและ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
161112 จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
161141 การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 1
(4 สัปดาห์)
248122 ยิมนาสติก โยคะ และฤาษีดัดตน 2(1-2-3)
248223 ฟุตบอล
2(1-2-3)
363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
รวม
21
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
161113 บริบททางการศึกษา
248123 การฝึกด้วยแรงต้าน
และน้าหนักตัว
248221 การออกกาลังกายด้วยจังหวะ
และการเต้น
รวม
7

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
161211 การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
248211 เวชศาสตร์การกีฬา
248212 จิตวิทยาการกีฬา
367200 สรีรวิทยาพืน้ ฐาน
รวม
21

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตตอล
3(2-2-5)
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
เฉพาะ
161231 วิทยาการจัดการเรียนรู้พืน้ ฐาน 3(2-2-5)
161241 การปฏิบัติการสอนใน
2 หน่วยกิต
สถานศึกษา 2
(4 สัปดาห์)
248213 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
248311 สรีรวิทยาของสรรถภาพ
3(2-2-5)
ทางกาย
248225 กรีฑา
2(1-2-3)
รวม
22
หน่วยกิต

248331
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
กิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ
3

3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
161311 การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
248211 วอลเลย์บอล
248222 ศิลปะป้องกันตัวไทยและสากล
248226 บาสเกตบอล
248312 โภชนาการของสมรรถภาพ
ทางกาย
248325 ตะกร้อ
248xxx วิชาเอกเลือก
248xxx วิชาเอกเลือก
รวม

18

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

ภาคการศึกษาปลาย
161312 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 3(2-2-5)
ผูป้ กครองและชุมชน
161341 การปฏิบัติการสอนใน
2 หน่วยกิต
สถานศึกษา 3
(4 สัปดาห์)
248321 ลีลาศ
2(1-2-3)
248401 นวัตกรรมและงานวิจัย
3(2-2-5)
ทางสุขภาพและกีฬา
248xxx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม
16
หน่วยกิต

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
248382 ผูก้ ากับลูกเสือ
248xxx วิชาเอกเลือก
รวม
6

3(1-4-3)
1(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
161441 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4
รวม
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
161438
248xxx
248xxx
248xxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
15

3(2-2-5)
1(x-x-x)
1(x-x-x)
1(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต
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วิทยาลัยการศึกษา
College of Education
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัด
ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร จั ง หวั ด พะเยา มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
และในปี พ.ศ. 2548 ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร จั ง หวั ด พะเยา
ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา บั ณ ฑิ ต
วิท ยาลั ยจึ งเปลี่ย นเป็ น สานั กงานการศึ ก ษาภาคพิ เศษ
ต่อ มาในวั น ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิท ยาลั ย
นเรศวร พะเยาได้ รั บ การยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา สานักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็ น
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
พะเยา โดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 7 (3)
ม าต รา 8 แ ล ะม าต รา 2 1 แ ห่ งพ ระ ราช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมครั้งที่
5/2556 เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายนพ.ศ. 2556 ให้ เปลี่ ย น
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องเป็น วิทยาลัยการศึกษา และ
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ทั้ งนี้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาได้ เปิ ด การเรี ย นการสอน
ตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ภายใต้
การบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตร
ด้ า นการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา จึ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นามาจาก
หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต ร
ที่ได้รับความนิยม และมี ชื่อ เสียงเป็ นที่ยอมรับในแวดวง
การศึกษาโดยทั่วไป

ประกอบด้ วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชา
การจั ด การธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี และสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้
มีก ารเรียนการสอนเพิ่ ม ขึ้น อีก 3 สาขาวิชา คื อ สาขาวิช า
การท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัม พันธ์ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคม
ปี ก ารศึ ก ษา 2546 มหาวิท ยาลั ย นเรศวรได้ ย กฐานะ
เป็นสานักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ
สาขาวิ ช าพื้ น ฐาน สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ และสาขาวิ ช า
พั ฒ นาสั ง คม และได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รเพิ่ ม ขึ้ น โดยมี
สาขาวิชาที่รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชา
ภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการท่อ งเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัม พัน ธ์
ได้ แ ยกจากส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ ไ ปสั ง กั ด ส านั ก วิ ช า
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่ตั้งขึน้ ใหม่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2547 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ในปี ก ารศึ ก ษา 2548 ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2550 เปิ ด
หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา
ได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาศิลป
ศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
เปิ ด ครั้ง แรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
การเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ทา
การชั่วคราววิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี
พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ทาการมายัง ตาบลแม่กา อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา
ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2544 ได้ จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม วิ ช า ต่ า ง ๆ
เป็ น 3 กลุ่ ม วิ ช า คือก ลุ่ ม วิ ช าศิล ปศ าสต ร์ ก ลุ่ ม วิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และกลุ่ ม วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร
อ อ ก เป็ น ส า ข า วิช า ส า ห รั บ ก ลุ่ ม วิ ช า ศิ ล ป ศ า ส ต ร์

1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1374, 1681
โทรสาร.0 5446 6691, 0 5446 6660

E-mail : SE@up.ac.th
: libarts@up.ac.th
Website : se.up.ac.th
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
144111
144121
144214
161111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ทักษะภาษาไทยเพื่อการรับสาร
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
จิตวิญญาณความเป็นครูมือ
อาชีพ
18

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

001101
001103
003202
144112
161112
161141

หน่วยกิต
รวม

144xxx
144xxx
161113
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
ทักษะภาษาไทยเพื่อการส่งสาร 3(2-2-5)
จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 1
(4 สัปดาห์)
17
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
บริบททางการศึกษา
9

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
144131
144232
161211
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
วรรณกรรมศึกษา
วรรณกรรมปัจจุบัน
การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา
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)

002202
003201
144122
144213
146201
161231
161241

หน่วยกิต
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ไวยากรณ์ไทย
การเขียนเอกสารสานักงาน
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
วิทยาการจัดการเรียนรู้
พืน้ ฐาน
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
(4 สัปดาห์)
หน่วยกิต
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144xxx
144xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
6

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวจิ ัย
วรรณกรรมวิจารณ์
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

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

ชั้นปีที่ 3
144341
144342
144223
14xxxx
14xxxx
161311
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
คติชนวิทยา
ภาษาในบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมสมัยใหม่
การวิเคราะห์ข้อความใน
ภาษาไทย
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
วิชาเลือกเสรี
21

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

144398
144233
14xxxx
14xxxx

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

161312

xxxxxx
รวม

การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
วิชาเลือกเสรี
20

2 หน่วยกิต
(4 สัปดาห์)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

3(x-x-x)
หน่วยกิต

144xxx
144xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
6

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต

161341

3(2-2-5)

ชั้นปีที่ 4
144445
144xxx
14xxxx
14xxxx
161431
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยเพื่อการสร้าง
นวัตกรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
15

3(2-2-5)

161441

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

รวม
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
146113
146xxx
161111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์
วิชาเอกเลือก
จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ
18

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

001103
004101
146115
146xxx
161112
161141
รวม

146133
146212
161113
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ประโยคภาษาอังกฤษ
วิชาเอกเลือก
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
17
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
การฟังและการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น
การเขียนย่อหน้า
บริบททางการศึกษา
9

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
146264
146xxx
161211
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
สัทศาสตร์และสรวิทยา
วิชาเอกเลือก
การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา
18

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

002202
003201
146201
146265
146xxx
161231
161241

หน่วยกิต
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา
วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
วิชาเอกเลือก
วิทยาการจัดการเรียนรู้
พืน้ ฐาน
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2
20

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
(4 สัปดาห์)
หน่วยกิต
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146xxx
146323
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
วิชาเอกเลือก
การแปลเบือ้ งต้น
6

3(x-x-x)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
146345
146364
146xxx
14xxxx
14xxxx
161311
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วรรณกรรมร้อยแก้ว
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
วิชาเลือกเสรี
21

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

xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กวีนิพนธ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
วิชาเลือกเสรี
20

146347
146424
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
บทละคร
การแปลเฉพาะทาง
6

3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต

146346
146xxx
14xxxx
14xxxx
161312
161341

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

ชั้นปีที่ 4
146324
146444
146465
14xxxx
14xxxx
161432
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การแปลวรรณกรรม
วรรณกรรมโลกร่วมสมัย
นานาภาษาอังกฤษโลก
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
18

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

161441
รวม
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ชั้นปีที่ 1
001101
001102
003202
142101
142111
161111
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์และสังคมจีน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ
18

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

001103
004101
142112
142121
161112
161141
รวม

142122
161113
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 1
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
17
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน
บริบททางการศึกษา
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
(4 สัปดาห์)
หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
142213

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3

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

002202
003201
142214
142231

3(2-2-5)

142223

การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 3

3(2-2-5)

161211

การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา
18

3(2-2-5)

146201
161231
161241

หน่วยกิต

รวม

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
การพัฒนาทักษะการอ่านและ 3(2-2-5)
การเขียนภาษาจีน 1
ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6)
วิทยาการจัดการเรียนรู้พนื้ ฐาน 3(2-2-5)
การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 2
(4 สัปดาห์)
20
หน่วยกิต
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142224
142232
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
การพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดภาษาจีน 4
การพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาจีน 2
6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
142315
142341
14xxxx
14xxxx
161311
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
ไวยากรณ์จนี 1
วิชาโท
วิชาโท
การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
วิชาเลือกเสรี
18

xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(3-0-6)
วิชาโท
3(x-x-x)
วิชาโท
3(x-x-x)
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 3(2-2-5)
ผู้ปกครองและชุมชน
การปฏิบัติการสอนใน
2 หน่วยกิต
สถานศึกษา 3
(4 สัปดาห์)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
20
หน่วยกิต

142xxx
142xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
6

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 4
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต

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

142317
142398
14xxxx
14xxxx
161312

3(x-x-x)
หน่วยกิต

161341

ชั้นปีที่ 4
142xxx
142xxx
142xxx
14xxxx
14xxxx
161432
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาโท
3(x-x-x)
วิชาโท
3(x-x-x)
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
18
หน่วยกิต

161441
รวม

วิทยาลัยการศึกษา
College of Education
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิทยาลัยการศึกษา เดิมเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในสังกัด
ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
ในปี พ.ศ. 2548 ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร จั ง หวั ด พะเยา
ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยจึงเปลี่ยนเป็น สานักงานการศึ กษาภาคพิ เ ศษ
ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลั ย
นเรศวร พะเยาได้ รั บ การยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา สานักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้เปลี่ยนเป็น
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
พะเยา โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา
8 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553[2] ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14
กันยายนพ.ศ. 2556 ให้เปลี่ยนวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง
เป็น วิทยาลัยการศึกษา และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ทั้ ง นี้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาได้ เ ปิ ด การเรี ย นการสอน
ตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ภายใต้
การบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตร
ด้ า นการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา จึ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นามาจาก
หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต ร
ที่ได้รับความนิยม และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวง
การศึกษาโดยทั่วไป
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
School of Architecture and Fine Arts
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ก่อตั้ง
ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2553 โดยมี
ปรัชญาของคณะ คือ ปัญญาสร้างสรรค์สังคม ใช้สีประจาคณะ
คือ สีซิลเวอร์ ในปีการศึกษา 2553 เปิดหลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2555 ได้ เ ปิ ด การเรี ย นการสอนใน 2
หลักสูตร 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรสถาปัตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2556 ได้ เ ปิ ด การเรี ย นการสอนใน 2
หลักสูตร 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรดุริยางคศาสตร

บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดุ ริ ย างคศาสตรสากล และหลั ก สู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดการเรียนการสอน จานวน 1
หลั ก สู ต ร 1 สาขาวิ ช า คื อ หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
2 ปริญญา
1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ
นาฎศิลป์
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1374, 3362
โทรสาร.0 5446 6691, 0 5446 6715

E-mail : SE@up.ac.th
: safa@up.ac.th
Website : se.up.ac.th
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
161111
183111
183121
183122
183123
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
จิตวิญญาณความเป็นครู
มืออาชีพ
ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์
คีย์บอร์ดขัน้ พืน้ ฐาน
นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
พืน้ ฐานการเคลื่อนไหว
ทางนาฏศิลป์
21

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

001101
001103
003202

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

161112
161141

หน่วยกิต

183131
183124
รวม

161113
183125
183331
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
ทฤษฎีดนตรีสากล
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
20

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
บริบททางการศึกษา
องค์ประกอบและเทคนิค
การแสดง
ประวัติและวรรณกรรม
ดนตรีสากล
9

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
161211
183221
183222
183231
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1
ราและระบามาตรฐาน
ทฤษฎีการประสานเสียง
21

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

002202
003201
161231
161241

3(2-2-5)
183223
3(1-4-4)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

183224
183225
รวม

183226
183324
183342
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
การสื่อสารในสังคมดิจิตตอล
3(2-2-5)
วิทยาการจัดการเรียนรู้พืน้ ฐาน 3(2-2-5)
การปฏิบัติการสอน
2 หน่วยกิต
ในสถานศึกษา 2
(4 สัปดาห์)
ทักษะและการรวมวงดนตรี
3(1-4-4)
สากล 2
การอ่านโน้ตสากล
3(2-2-5)
และการฝึกโสตประสาท
นาฏศิลป์พืน้ เมืองล้านนา 1
3(2-3-6)
20
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หลักการสร้างงานดนตรี
และนาฏศิลป์
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1
เทคโนโลยีและการบันทึกเสียง
สาหรับดนตรี
9

3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
161311
183311
183312
183321
183322
183329
183423
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การวัดและประเมินผล การวิจัย 3(2-2-5)
และประกันคุณภาพการศึกษา
ดนตรีและนาฏศิลป์
3(2-2-5)
ทางสื่อสมัยใหม่
การบริหารงานดนตรี
3(2-2-5)
และนาฏศิลป์
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3 3(1-4-4)
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
3(2-3-6)
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2
3(2-3-6)
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
3(2-2-5)
21
หน่วยกิต

161312
161341
183313
183314
183323
183325
183341
รวม

185326
183327
183328
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
ละครเพลง
ระเบียบวิธวี ิจัย
ทักษะและการรวมวงดนตรี
สากล 4
การขับร้องประสานเสียง
การประพันธ์และเรียบเรียง
ดนตรีสากล
20

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ราหน้าพาทย์
การออกแบบทางด้านนาฏศิลป์
นาฏศิลป์พืน้ เมืองล้านนา 2
9

3(2-2-5)
2 หน่วยกิต
(4 สัปดาห์)
3(2-2-5)
3(3-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
161431
183421
183422
183424
183451
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการจัดการเรียนรู้ดนตรี
และนาฎศิลป์
การแสดงผลงานดนตรี
ศิลปะนิพนธ์
วรรณกรรมและการประพันธ์บท
สัมมนา
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
19

3(2-2-5)

161441

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

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 4
6

6 หน่วยกิต
(18 สัปดาห์)
หน่วยกิต
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
School of Agriculture and Natural Resources
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
การจั ด การเรี ย นการสอนในคณะเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ซึ่ ง เดิ ม คื อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ก่อตั้ง ขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิ .ย. 2538 โดยเปิดรับนิสิต
สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค รั้ ง แรกใน
ปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิ ช าการประมง และสาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมเกษตร
โดยด าเนิ น การจั ด การหลั ก สู ต รภายใต้ ค ณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
บริหารหลักสูตรโดยสานักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
ต่ อ มา เมื่ อ วั น ที่ 28 มิ . ย. 2547 มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งการ
บริ ห ารงานภายในวิ ท ยาเขตโดยมี ก ารปรั บ โครงสร้ า งด้ า น
วิ ช าการขึ้ น ใหม่ ประกอบด้ ว ย ส านั ก วิ ช าเกษตรศาสตร์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ส านั ก วิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร ส านั ก วิ ช าวิ ทยาการจัด การและ
สารสนเทศศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สานักวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา
2553 มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ รั บ การยกฐานะให้ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยเปลี่ยนชื่อจากชื่อมหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และส านั ก วิ ช า
เกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยาก รธรรมชาติ จึ ง เปลี่ ย นเป็ น
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การน าองค์ ค วามรู้ นวั ต กรรมด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท างการเกษตร สั ต วศาสตร์
การประมง วิ ท ยาศาสต ร์ แ ละ เ ทค โ นโ ล ยี การ อ า ห า ร
เทคโนโลยีชีวภาพ และความปลอดภัยทางอาหาร มาผสมผสาน
กั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ านการเกษตรให้ เ หมาะสมกั บ สภาพ
ภู มิ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ และสั ง คมในเขตภาคเหนื อ ตอนบน
ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว
ยั ง ช่ ว ยลดความแออั ด และค่ า ใช้ จ่ า ยของนั ก เรี ย น ที่ ส าเร็ จ
การศึกษาในภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชา
ด้ านเกษตรศาสตร์ และทรั พยากรธรรมชาติ โดยไม่ ต้ อ งเข้ า ไป
ศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่น

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
School of Management and Information Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้ง
ขึ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2547 ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิ ท ยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 040/2546 เบื้ อ งต้ น ใช้ ช่ื อ ว่า
“กลุ่ ม วิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์ ” ซึ่ ง เป็ น การ
แยกตัวออกจาก “กลุ่มศิลปศาสตร์ ” หรือ “คณะศิลปศาสตร์”
ในปัจจุบัน ต่อมาในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร
พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และ
เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา สานักวิชาวิทยาการจั ดการ
และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ปรับเปลี่ ยนเป็ นคณะวิท ยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์
การจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ควบปริญญาโท
1. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการประมง
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัย ทาง
อาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพ ท์ 0 5446 6666 ต่อ 3156 และ 0 5446 6666
ต่อ 1500,1508
โทรสาร 0 5446 6719 และ 0 5446 6692
E-mail : agri@up.ac.th
: mis@up.ac.th
Facebook : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
พะเยา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
242103
243101

:
:
:
:

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

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
127 หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
361101
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8) 365215
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I

จานวน
จานวน
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

91
19

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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146132

201111
201121
201221
201242
201321

201322

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
การฟังและการพูดใน
3(2-2-5)
ชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
การประมงทั่วไป
2(2-0-4)
General Fisheries
หลักการก่อสร้างทางการประมง 2(2-2-5)
Principles for Fishery Construction
หลักการเพาะเลียงสัตว์นา
3(2-3-6)
Principles of Aquaculture
มีนวิทยา
3(2-3-6)
Ichthyology
คุณภาพนาสาหรับ
3(2-3-6)
การเพาะเลียงสัตว์นา
Water Quality for Aquaculture
โภชนศาสตร์สัตว์นา
3(2-3-6)
Aquatic Animal Nutrition

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ปฏิบัติงานภาคสนาม 1
Field Work 1
201241 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่ง
นา
Aquatic Invertebrate
201324 เทคโนโลยีชวี ภาพทางการประมง
Fishery Biotechnology
201341 ชีววิทยาประมง
Fishery Biology
201342 ระเบียบวิธีวจิ ัย
Research Methodology
201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2
Field Work 2
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
201191

201323
201325

201343
201441
207211

248212

1(0-6-3)

201421

3(2-3-6)

201491
201492

3(2-3-6)
201493
3(2-3-6)
201494
3(2-3-6)
201495
1(0-6-3)

จานวน
34 หน่วยกิต
โรคและปรสิตของสัตว์นา
3(2-3-6)
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลียง 3(2-3-6)
สัตว์นา
Genetics for Aquaculture
นิเวศวิทยาทางนา
3(2-3-6)
Aquatic Ecology
การจัดการทรัพยากรประมง
3(2-3-6)
Fishery Resource Management
ความปลอดภัยทางอาหารและ 2(2-0-4)
การจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
Food safety and Sustainable Agriculture
management
ว่ายนาและการช่วยชีวิตทางนา 1(0-2-1)
Swimming and Life Saving

จานวน
26 หน่วยกิต
การจัดการธุรกิจการประมง
3(3-0-6)
Fishery Business Management
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Training
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
ปัญหาพิเศษทางการประมง
2(2-2-5)
Special Problem in Fisheries
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201361

201362
201363
201364

201365

กลุ่มวิชาเอกเลือก
การใช้ยา เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6)
ทางเลือกเพื่อการเพาะเลียง
Application of Drugs Chemicals and Alternative
Products for Aquaculture
การเลียงปลาสวยงาม
3(2-3-6)
Ornamental Fish Culture
เครื่องมือทาการประมง
3(2-3-6)
Fishing Gears
การวิเคราะห์ผลกระทบ
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางนา
Aquatic Resources Impact Assessment
การจัดการแหล่งนาและมลพิษ
3(2-3-6)
แหล่งนา
Water Management and Pollution

201366
201367

201368
201369

669

จานวน
12 หน่วยกิต
อนุกรมวิธานปลา
3(2-3-6)
Fish Taxonomy
การเพาะเลียงสัตว์นาตามแนว 3(2-3-6)
เศรษฐกิจพอเพียง
Aquaculture in Sufficiency Economy
สรีรวิทยาของสัตว์นา
3(2-3-6)
Physiology of Aquatic Animals
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-3-6)
ของสัตว์นาและสัตว์สะเทินนาสะเทินบก
Biodiversity for Aquatic Animals and
Amphibians

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

:
:
:
:

ชื่อย่อ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
บธ.ม.
M.B.A.

โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. งานรายวิชา(Course work) ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แผน ข
34
19
15
6
(3)
40(3)

รายวิชา

137701

137702
137703
137704

การจัดการศึกษา แผน ข
งานรายวิชา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
การจัดการองค์การและ
3(2-2-5)
ทรัพยากรมนุษย์
Organization and Human Resource
Management
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Economics
การบริหารและการวางแผนการตลาด 3(2-2-5)
Management and Marketing Planning
การบริหารการเงิน
3(2-2-5)
Financial Management

137705
137706
137707

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
34
หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
19
หน่วยกิต
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
ระเบียบวิธีวจิ ัยทาง
3(2-2-5)
สังคมศาสตร์
Social Research Methodology
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137711

137712

137713
137714

137715

137721

137722
137723

137724
137725

กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี
1. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการ
3(2-2-5)
ปฏิบัติการขันสูง
Advanced Production and Operations
Management
การจัดการนวัตกรรมและ
3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลง
Innovational and Change Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
Management of International Business
กลยุทธ์องค์กรแห่งนวัตกรรม
3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
A Strategy for Corporate Innovation and
technology
การจัดการความได้เปรียบ
3(3-0-6)
เชิงกลยุทธ์
Strategic Advantage Management
2. กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการประสิทธิภาพและ
3(3-0-6)
การบริหารค่าตอบแทน
Performance Management and Compensation
Management
การฝึกอบรมและการพัฒนา
3(2-2-5)
Training and Development
วัฒนธรรมองค์กรและ
3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลง
Organizational Culture and Change
การจัดการแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
Labor Relations Management
การสื่อสารในองค์กรและการ
3(3-0-6)
จัดการความขัดแย้ง
Organizational Communication and Conflict
Management

จานวนไม่นอ้ ยกว่า

137716

137717

137718
137719

137726

137727
137728

137729

15

671

หน่วยกิต

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 3(2-2-5)
ขนาดกลางและขนาดย่อม
Entrepreneurship Small and Medium
Businesses
การจัดการด้านโลจิสติกส์
3(2-2-5)
และห่วงโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
การจัดการมูลค่า
3(3-0-6)
Value Management
การจัดการธุรกิจอีเล็กคทรอนิกส์ 3(3-0-6)
E-Commerce Management

จริยธรรมและบรรษัทภิบาล
3(3-0-6)
Ethics in Business Administration and
Corporate Governance
พฤติกรรมบุคคลในองค์กร
3(3-0-6)
Organizational Behavior
การเจรจาต่อรองสาหรับ
3(2-2-5)
ผู้บริหาร
Managerial Negotiation
ระบบสารสนเทศใน
3(2-2-5)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Information System
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137709

146700

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study

จานวน

6

หน่วยกิต

จานวน

3

หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
201111
241111
243101
201241
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
การประมงทั่วไป
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา 1
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ในแหล่งนา้
18

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

001101
001103
003202
207211
201121

หน่วยกิต
248212
361101
201343
201191
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยทางอาหาร
2(2-0-4)
และการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน
หลักการก่อสร้างทาง
2(2-2-5)
การประมง
ว่ายนาและการช่วยชีวิต
1(0-2-1)
ทางนา
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
นิเวศวิทยาทางนา
3(2-3-6)
ปฏิบัติงานภาคสนาม 1
1(0-6-3)
22
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
201221
242103
201242
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
หลักการเพาะเลียงสัตว์นา
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
มีนวิทยา
19

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

002201
004201
146132
201341
201342
201325
รวม

201291
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การฟังและการพูด
ในชีวติ ประจาวัน
ชีววิทยาประมง
ระเบียบวิธีวจิ ัย
พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลียง
สัตว์นา
18

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
ปฏิบัติงานภาคสนาม 2
1

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

1(0-6-3)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
201321 คุณภาพนาสาหรับ
3(2-3-6) 201323 โรคและปรสิตของสัตว์นา
3(2-3-6)
การเพาะเลียงสัตว์นา
201324 เทคโนโลยีชวี ภาพ
3(2-3-6)
201322 โภชนศาสตร์สัตว์นา
3(2-3-6)
ทางการประมง
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
201421 การจัดการธุรกิจการประมง
3(3-0-6)
365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
201441 การจัดการทรัพยากรประมง
3(2-3-6)
201XXX วิชาเอกเลือก
3(X-X-X) 201XXX วิชาเอกเลือก
3(X-X-X)
201XXX วิชาเอกเลือก
3(X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
3(X-X-X)
รวม
19
หน่วยกิต 201XXX วิชาเอกเลือก
หมายเหตุ * วิชาเลือกเสรีให้นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชา
รวม
21
หน่วยกิต
122130 ธุรกิจเบืองต้น Introduction to Business 3 (3-0-6) หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีให้นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชา
122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ
Small Business Management and Entrepreneurship 3 (2-2-5)
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201491
201495
รวม

146700
201492
201493
201494
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
สัมมนา
ปัญหาพิเศษทางการประมง
3

1(0-2-1)
2(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
(หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข)
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต) 137701 การจัดการองค์กร
3(2-2-5)
การฝึกงาน
6(X-X-X)
และทรัพยากรมนุษย์
หรือ
137702 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(2-2-5)
การศึกษาอิสระ
6(X-X-X) 137705 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
หรือ
137703 การบริหารและการวางแผน
3(2-2-5)
สหกิจศึกษา
6(X-X-X)
การตลาด
6(3)
หน่วยกิต
รวม
12
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
การบริหารการเงิน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ทางสังคมศาสตร์
6

137709
137XXX
137XXX
137706
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิชาเอกเลือก 2
วิชาเอกเลือก 3
สัมมนา
10

137704
137707

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
137715
137XXX
137711
137709
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์
วิชาเอกเลือก 1
การบริหารการผลิต
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
12

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

3หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
หน่วยกิต
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675

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
242103
242120

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความปลอดภัยทางอาหาร)
Bachelor of Science (Food Safety)
วท.บ. (ความปลอดภัยทางอาหาร)
B.Sc. (Food Safety)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
128 หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
361101
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
365215
General and Organic Chemistry
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis

จานวนไม่นอ้ ยกว่า

92

หน่วยกิต

จานวน
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

19

หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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122130
122332

146132

206141
207121
207211

207324
207331
207332

207333

207334
207335

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ธุรกิจเบืองต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(2-2-5)
และการเป็นผู้ประกอบการ
Small Business Management and Entrepreneurship
การฟังและการพูด
3(2-2-5)
ในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1(1-0-2)
Sufficiency Economy Philosophy
อุตสาหกรรมอาหาร
2(2-0-4)
Food Industry
ความปลอดภัยทางอาหาร
2(2-0-4)
และการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน
Food Safety and Sustainable Agriculture
Management
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
การจัดการผักและผลไม้สด
3(2-3-6)
Fruit and Vegetable Management
การควบคุมคุณภาพอาหาร
3(2-3-6)
Quality Control of Food
การสุขาภิบาลและหลักเกณฑ์
3(2-3-6)
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
Food Sanitation and Good Manufacturing
Practice
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
2(2-0-4)
ของประเทศไทย
Food Law and Standards of Thailand
HACCP และ ISO 22000
3(2-3-6)
HACCP and ISO 22000
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
3(2-3-6)
Quality Management Systems

207212

207213

207222
207223
207351

207352
207436

207437
207453

207461
207462

จานวน
30 หน่วยกิต
จุลชีววิทยาสาหรับ
3(2-3-6)
ความปลอดภัยทางอาหาร
Microbiology for Food Safety
เคมีอาหารและการวิเคราะห์
3(2-3-6)
อาหาร
Food Chemistry and Food Analysis
การผลิตพืชและสัตว์
3(2-3-6)
Crop and Animal Production
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
4(3-3-8)
Food Processing Technology
สถิติและการออกแบบ
3(2-3-6)
การทดลอง
Statistics and Experimental Design

จานวน
34
หน่วยกิต
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 2(2-0-4)
ของประเทศผู้นาเข้า
Food Law and Standards of Importing
Countries
การตรวจประเมินโรงงาน
3(2-3-6)
Plant Auditor Training
ปัญหาพิเศษด้านความ
3(2-3-6)
ปลอดภัยทางอาหาร
Special Problem in Food Safety
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
ฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
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207343

207325

207326

207327

โลจิสติกส์และเทคโนโลยี
2(1-3-4)
สารสนเทศในอุตสาหกรรมอาหาร
Logistics and Information Technology in Food
Industry
กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี
การแปรรูปและการควบคุม
3(2-3-6)
คุณภาพเครื่องดื่ม
Processing and Quality Control of Beverages
การแปรรูปและการควบคุม
3(2-3-6)
คุณภาพอาหารแช่เยือกแข็ง
Processing and Quality Control of Frozen Food
การแปรรูปและการควบคุม
3(2-3-6)
คุณภาพอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิ ท
Processing and Quality Control of Food in
Hermetically Sealed Container

207463

สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

677

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า
207428
207429

207438

9

หน่วยกิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-3-6)
Food Product Development
การแปรรูปและการควบคุม
3(2-3-6)
คุณภาพอาหารอบแห้ง
Processing and Quality Control of
Dehydrated Food
ระบบการผลิตอาหาร
3(3-0-6)
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Eco-Friendly Food Production System

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

:
:
:
:

ชื่อย่อ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
บธ.ม.
M.B.A.

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
แผน ข
34
19
15
6
(3)

รายการ
1. งานรายวิชา(Course work) ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

40(3)

รายวิชา

137701

137702
137703

137704

การจัดการศึกษา แผน ข
งานรายวิชา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
การจัดการองค์การและ
3(2-2-5)
ทรัพยากรมนุษย์
Organization and Human Resource
Management
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Economics
การบริหารและการวางแผน
3(2-2-5)
การตลาด
Management and Marketing Planning
การบริหารการเงิน
3(2-2-5)
Financial Management

137705
137706
137707

จานวนไม่นอ้ ยกว่า
34
หน่วยกิต
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
19
หน่วยกิต
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
ระเบียบวิธีวจิ ัยทาง
3(2-2-5)
สังคมศาสตร์
Social Research Methodology

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 |

137711

137712

137713
137714

137715

137721

137722
137723

137724
137725

กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี
1. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการ
3(2-2-5)
ปฏิบัติการขันสูง
Advanced Production and Operations
Management
การจัดการนวัตกรรมและ
3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลง
Innovational and Change Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
Management of International Business
กลยุทธ์องค์กรแห่งนวัตกรรม
3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
A Strategy for Corporate Innovation and
technology
การจัดการความได้เปรียบ
3(3-0-6)
เชิงกลยุทธ์
Strategic Advantage Management
2. กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการประสิทธิภาพและ
3(3-0-6)
การบริหารค่าตอบแทน
Performance Management and Compensation
Management
การฝึกอบรมและการพัฒนา
3(2-2-5)
Training and Development
วัฒนธรรมองค์กรและ
3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลง
Organizational Culture and Change
การจัดการแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
Labor Relations Management
การสื่อสารในองค์กรและการ
3(3-0-6)
จัดการความขัดแย้ง
Organizational Communication and Conflict
Management

จานวนไม่นอ้ ยกว่า

137716

137717

137718
137719

137726

137727
137728

137729

15

679

หน่วยกิต

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3(2-2-5)
ขนาดกลางและขนาดย่อม
Entrepreneurship Small and Medium
Businesses
การจัดการด้านโลจิสติกส์
3(2-2-5)
และห่วงโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
การจัดการมูลค่า
3(3-0-6)
Value Management
การจัดการธุรกิจอีเล็คทรอนิกส์
3(3-0-6)
E-Commerce Management

จริยธรรมและบรรษัทภิบาล
3(3-0-6)
Ethics in Business Administration and
Corporate Governance
พฤติกรรมบุคคลในองค์กร
3(3-0-6)
Organizational Behavior
การเจรจาต่อรองสาหรับ
3(2-2-5)
ผู้บริหาร
Managerial Negotiation
ระบบสารสนเทศใน
3(2-2-5)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Information System
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137709

146700

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
Independent Study

จานวน

6

หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จานวน

3

หน่วยกิต

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
122130
207121
241111
242103
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
ธุรกิจเบืองต้น
อุตสาหกรรมอาหาร
คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
18

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

001101
001103
003202
206141
242120
361101
207211
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3 (2-2-5)
การจัดการสุขภาพ
3 (2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 (1-0-2)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4 (3-3-8)
จุลชีววิทยาทั่วไป
4 (3-3-8)
ความปลอดภัยทางอาหาร
2 (2-0-4)
และการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน
20
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
207212
207222
365215
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสือ่ สารในสังคมดิจิทัล
จุลชีววิทยาสาหรับ
ความปลอดภัยทางอาหาร
การผลิตพืชและสัตว์
ชีวเคมีทั่วไป
19

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

002201
004201

3(2-3-6)
4(3-3-8)
หน่วยกิต

207213

146132

207223
122332
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การฟังและการพูด
ในชีวติ ประจาวัน
เคมีอาหารและการวิเคราะห์
อาหาร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการเป็นผู้ประกอบการ
19

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

ชั้นปีที่ 3
207324
207331
207332
207343
207XXX
207XXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การจัดการผักและผลไม้สด
การควบคุมคุณภาพอาหาร
การสุขาภิบาลและหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
โลจิสติกส์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมอาหาร
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
20

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

207333

2(1-3-4)

207334
207335
207351

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

207352
207XXX
XXXXXX
รวม

207436
207437
207453
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายและมาตรฐาน
อาหารของประเทศไทย
HACCP และ ISO 22000
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
สถิติและการออกแบบ
การทดลอง
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
18

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

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
กฎหมายและมาตรฐาน
2 (2-0-4)
อาหารของประเทศผู้นาเข้า
การตรวจประเมินโรงงาน
3 (2-3-6)
ปัญหาพิเศษด้านความปลอดภัย 3 (2-3-6)
ทางอาหาร
8
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
207461

ภาคการศึกษาต้น
การฝึกงาน*

207462

การศึกษาอิสระ*

207463 สหกิจศึกษา*
รวม
6
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6(X-X-X)
หรือ
6(X-X-X)
หรือ
6(X-X-X)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
(หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข)
137701 การจัดการองค์กร
3 (2-2-5)
และทรัพยากรมนุษย์
137702 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (2-2-5)
137703 การบริหารและการวางแผน
3 (2-2-5)
การตลาด
137705 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
รวม
12(3)
หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
การบริหารการเงิน
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ทางสังคมศาสตร์
6

137709
137XXX
137XXX
137XXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
12

137704
137707

3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 5
137706
137XXX
137XXX
137709
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
10

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

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

คณะพลังงานและสิง่ แวดล้อม
School of Energy and Environment
ประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในวั นที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2550
นับ เป็นคณะที่ 12 ของมหาวิท ยาลัยพะเยา คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อ ม มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
สิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ควบปริญญาโท
1. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรสิ่งแวดล้อม
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศ วกรรม
สิ่ ง แวดล้ อ ม และหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิง่ แวดล้อม

1. นั กวิ จั ยทางสิ่ งแวดล้ อมในสถาบั นวิ จั ยและสถาบั น
การศึกษาต่าง ๆ
2. นักวิทยาศาสตร์ประจาห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. นักวางแผนและกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
5. นักออกแบบอุปกรณ์ท่ีใช้สาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
6. ผูค้ วบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน
7. ผูค้ วบคุมจัดการด้านมลพิษ
8. ผูป้ ระเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
9. ผู้ ป ระเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและ
สุขภาวะของชุมชน
10. ที่ปรึกษางานด้านสิ่งแวดล้อม
11. นักวิชาการในองค์กรพัฒนาภาคเอกชน

12. นักวิชาการศึกษา ครู/อาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาต่างๆ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1. วิ ศ วกรสิ่ ง แวดล้ อ มประจ าโรงงานควบคุ ม ดู แ ลระบบ
ผลิตน้าสะอาดและบาบัดมลพิษต่างๆ
2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ นักวิจัย นักวางแผนและ
ก าหนดนโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อ ม ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรท้อ งถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง
3. ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการจั ดการ
สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบด้านสิ่งแวดล้อม
4. วิ ศ วกรควบคุ ม การสร้ า ง การผลิ ต การติ ด ตั้ ง ระบบ
จัดการทางสิ่งแวดล้อ ม และ อ านวยการใช้ การบารุงรักษา
ระบบทางสิ่งแวดล้อม
5. วิศวกรสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบด้าน
สิ่งแวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมดูแลระบบบาบัดมลพิษ
ต่ า งๆ วิ ศ วกรสิ่ ง แวดล้ อ มในหน่ ว ยงานราชการต่ า งๆ เช่ น
กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน นักวางแผนและกาหนดนโยบาย
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งและผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงาน
ด้ า นระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มสิ่ ง แวดล้ อ ม นั ก วิ จั ย ทาง
สิ่ ง แวดล้ อ มในสถาบั น วิ จั ย และสถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ
นักวิชาการศึกษา ครู/อาจารย์ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อ มใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
241112
242104

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmental Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
B.Sc. (Environmental Science)

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

จานวนไม่น้อยกว่า
131
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
242105
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
243101
Mathematics II
เคมี 1
4(3-3-8)
244103
Chemistry I

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวน
จานวน
เคมี 2
Chemistry II
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

72
40
22

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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242120
242141
282311

282121

282122

282231
282232

282334

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative analysis
เคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Statistic and Research Methodology

282412
365212

จานวน
สัมมนา
Seminar
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry

15

หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(2-3-6)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม
หลักการทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Principles of Environmental Science
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology

จานวน
จานวน
จานวน
282223 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environment Ecology

49
37
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)

กลุ่มเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
มลพิษทางน้า
3(2-3-6)
Water Pollution
มลพิษทางอากาศ และเสียง
3(2-3-6)
Air Pollution and Noise

จานวน
15
จานวน
9
282333 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Solid Waste and Sewage

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)

ด้านเทคโนโลยี
ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Standard System and Technology for
Environmental and Energy Management

282335

จานวน
6
หน่วยกิต
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
3(2-2-5)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Innovation and Technology for Environmental
and Energy Management
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282341

282342

282451

282491
282492

282361

282362
282363

282364

กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Law and Environmental Economics
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 3(2-2-5)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Information Technology system for Environmental
and Energy Management

จานวน
12
หน่วยกิต
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
282344 การมีส่วนร่วมในการจัดการ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Participation in Environmental Management
282343

กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)
Environmental Ethic

จานวน
4
หน่วยกิต
282452 ปัญหาพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
Special Problem in Environment

วิชาเอกบังคับเลือก
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

จานวน
282493 สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
3(2-2-5)
ทางน้า
Water Pollution Control Technology
การจัดการลุ่มน้าและป่าไม้
3(2-2-5)
Watershed and Forest Manageme
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
3(2-2-5)
ทางอากาศ
Air Pollution Control Technology
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
3(2-2-5)
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ
Climate Change and Disaster

จานวนไม่น้อยกว่า
282465

282466
282467

282468

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

12

หน่วยกิต

เทคโนโลยีการควบคุมขยะ
3(2-2-5)
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Solid Waste and Sewage Control Technology
การจัดการของเสียอันตราย
3(2-2-5)
Hazardous Waste Management
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
3(2-2-5)
ทางเสียงและการสั่นสะเทือน
Noise Pollution and Vibration Control
Technology
การประเมินผลกระทบ
3(2-2-5)
และความเสี่ยงทางสุขภาพ
Health Impact and Risk Assessment
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

:
:
:
:

ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
M.S.C. (Environmental Science)

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
1. งานรายวิชา (Course Work)
26
32
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
26
32
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
17
17
1.2.2 วิชาเอกเลือก
9
15
2. วิทยานิพนธ์
38
12
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
(3)
(3)
(3)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
38(3)
38(3)
38(3)
หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
งานรายวิชา
กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ์
จานวน
38
หน่วยกิต
282782 วิทยานิพนธ์
38 หน่วยกิต
Thesis
รายการ

146700

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

จานวน

3

หน่วยกิต
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แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
001101
001102
002202
241111
242104
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
สังคมพหุวัฒนธรรม
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
20

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

001103
002201
241112
242105
282121
282122
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
พลเมืองใจอาสา
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
หลักการทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
19

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

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
003202 การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
242141
เคมีอนิ ทรีย์
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
282223 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
รวม
20

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

242120
282231
282232
365212
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
มลพิษทางน้า
มลพิษทางอากาศ และเสียง
ชีวเคมีพื้นฐาน
19

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

2823xx
2823xx
รวม

ภาคฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
6

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

004101
004201

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชั้นปีที่ 3
282311
282333
282334
282341
282342
282344
282451
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3(2-3-6)
ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
การมีส่วนร่วมในการจัด
3(2-2-5)
การสิ่งแวดล้อม
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)
19
หน่วยกิต

282412
282452
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
3(2-2-5)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
การประเมินผลกระทบ
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
สัมมนา
1(0-2-1)
ปัญหาพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
16
หน่วยกิต

2823xx
2823xx
รวม

ภาคฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
6

282335
282343

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
282492 การศึกษาอิสระ ***
282493 สหกิจศึกษา ***
รวม
6
*** เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

146700
282782
รวม

282782
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
3(3-0-6)
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
9

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิทยานิพนธ์
6

หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
282782
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
10

10 หน่วยกิต
หน่วยกิต

282782
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
10

10 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241151
241152
241253

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
B.Eng. (Environmental Engineering)

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

จานวนไม่น้อยกว่า
144
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
242101
Calculus l
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
244101
Calculus ll
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
244102
Calculus lll

จานวน
108
จานวน
52
จานวน
21
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics l
ฟิสิกส์ 2
Physics ll

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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226101
261101
261111
263211
263261
263272

283231

283311
283312

283313

283321
283322

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics l
กาลังวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
การสารวจ
3(2-3-6)
Surveying
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การควบคุมเสียงรบกวน
3(2-2-5)
และการสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Control
การสุขาภิบาลอาคาร
3(2-2-5)
Building Sanitation
วิศวกรรมและการออกแบบ
3(2-2-5)
ระบบประปา
Water Supply Engineering and Design
วิศวกรรมและการออกแบบ
3(2-2-5)
ระบบบาบัดน้าเสีย
Wastewater Treatment Engineering and Design
วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย 3(2-2-5)
Solid Waste Engineering and Management
การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Waste Management

264101
283101
283102

283203
283304

283332
283341

283342

283381

283443

283491

จานวน
31
หน่วยกิต
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 1(0-2-1)
Introduction to Environmental Engineering
ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรม
3(2-3-6)
สิ่งแวดล้อม
Biology for Environmental Engineering
เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)
Chemistry for Environmental Engineering
ปฏิบัติการหน่วยและ
3(2-2-5)
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
Environmental Unit Operation and Processes

จานวน
35
หน่วยกิต
การควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Control
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8)
และพลังงาน
Environmental and Energy Management
System
การจัดการความปลอดภัย
3(3-0-6)
ในอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
กฎหมายและจริยธรรม
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Law and Ethic
การออกแบบระบบ
3(2-2-5)
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Design of Environmental Engineering System
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
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กลุ่มวิชาบังคับเลือก
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
283492

6 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือกด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การออกแบบระบบระบายน้าเสีย 3(2-2-5)
Design of Sewerage
283323 การลดของเสียและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
การนากลับมาใช้ใหม่
Waste Minimization and Recycling
Technologies
283415 การควบคุมมลพิษน้า
3(3-0-6)
จากอุตสาหกรรม
Industrial Water Pollution Control
283416 ระบบวิศวกรรมการบาบัด
3(2-2-5)
แบบธรรมชาติ
Natural Treatment Engineering System
283314

146200

กลุ่มวิชาบังคับทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purposes

283493

283433
283434

283444

283482

จานวน
6
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3(3-0-6)
Climate Change
การออกแบบระบบควบคุม
3(2-2-5)
มลพิษอากาศ
Design of Air Pollution Control System
การประเมินผลกระทบ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
Selected Topics in Environmental Engineering
จานวน

3

หน่วยกิต

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6
หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

:
:
:
:

ชื่อย่อ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Master of Engineering (Environmental Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
M.Eng. (Environmental Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
26
32
26
32
20
20
6
12
38
12
6
(3)
(3)
(3)
38 (3)
38 (3)
38 (3)

รายการ
1. งานรายวิชา (Course work)
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
2. วิทยานิพนธ์
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
รายวิชา
แผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ์
283799 วิทยานิพนธ์
Thesis

146700

จานวน

38

หน่วยกิต

จานวน

3

หน่วยกิต

38 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
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แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241151
242101
244101
261101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟิสิกส์ 1
เขียนแบบวิศวกรรม
20

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

001103
003202
241152
244102
261111
263272
283102
รวม

283101
283304
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
กลศาสตร์ของไหล
ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
22

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ปฏิบัติการหน่วยและกระบวน
การทางสิ่งแวดล้อม
4

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

1(0-2-1)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
001204
002202
003201
241253
263211
263261
264101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
แคลคูลัส 3
กาลังวัสดุ
การสารวจ
วัสดุวิศวกรรม
21

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

001101
002201
004201
226101
283203
283231
283342
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เคมีสาหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
การควบคุมเสียงรบกวน
และการสั่นสะเทือน
การจัดการความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรม
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
283311
283321
283341
283xxx
283xxx
xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การสุขาภิบาลอาคาร
วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
22

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

283312

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

283322
283332
283xxx
283xxx
รวม

283313

146200
283381
283491
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบประปา
วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบบาบัดน้าเสีย
การจัดการของเสียอันตราย
การควบคุมมลพิษอากาศ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
กฎหมายและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม
สัมมนา
7

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(3-0-6)
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
283443
283492
รวม

ภาคการศึกษาต้น
การออกแบบระบบ
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การศึกษาอิสระ
9

3(2-2-5)

146700

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

283799
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
10 หน่วยกิต
10(3)
หน่วยกิต

283799
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิทยานิพนธ์
6

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
283799
รวม

ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์
12

12 หน่วยกิต
หน่วยกิต

283799
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
10

10 หน่วยกิต
หน่วยกิต

คณะวิทยาศาสตร์
School of Science
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในปีการศึกษา
2544 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น
สานักวิชา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้มีการแบ่ ง
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่ม
วิชา คือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์
และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 7 หลักสูตร
ด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การน าเอาองค์ ค วามรู้ น วั ต กรรมด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและ
สั ง คม ซึ่ ง จะเป็ น การช่ ว ยพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และเพื่ อ
ตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาล และเจตนารมณ์ ข อง
ประชาชนในภาคเหนื อ ตอนบน ที่ ค าดหวั ง จะให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย
นเรศวร มีมติเปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา”
และ ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 ขึ้ น วั น ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น
“มหาวิทยาลัยพะเยา” และแยกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรั ฐ ปรั ช ญามหาวิ ท ยาลั ย คื อ “ปั ญ ญาเพื่ อ ความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น ” ( Wisdom for Community
Empowerment) สานักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี
ควบปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก วิ จั ย
เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารในหน่ ว ยงานของภาครั ฐ บาลและ
เอกชน เช่ น ผู้ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรม ตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ
ผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และธุรกิจการประมง
อาชี พ ในหน่ ว ยงานที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถที่
เกี่ยวข้องกับวิชาการทางชีววิทยา เช่น อาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ อาชีพอิสระ เช่น นักอนุรักษ์ พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1713
โทรสาร 0 5446 6660
E-mail : Science_sc@hotmail.com
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
241112
242104
242105

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
เคมี 1
Chemistry I
เคมี 2
Chemistry II

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
วท.บ. (ชีววิทยา)
B.Sc. (Biology)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
129
หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(2-2-5)

243101

3(2-2-5)

243102

4(3-3-8)

243103

4(3-3-8)

244103

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
ชีววิทยา 1
Biology I
ชีววิทยา 2
Biology II
ชีววิทยา 3
Biology III
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

93
28

หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
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146200
242141
247111

243212
243251
243301
243302
243321
243331

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาแกนสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry
ชีวสถิติ
Biostatistics
วิชาเฉพาะสาขา
ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
นิเวศวิทยา
Ecology
วิวัฒนาการ
Evolution
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
Taxonomy and Systematics
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology

3(3-0-6)

361101

4(3-3-8)

365215

243323
243421

65
53
18

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

3(2-2-5)

4(3-3-8)

243341

4(3-3-8)

243401

3(3-0-6)

243461

4(3-3-8)

243462

3(2-3-6)

243463

3(2-3-6)

243464
หมายเหตุ

243322

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

จานวนไม่น้อยกว่า
35
หน่วยกิต
พันธุศาสตร์
4(3-3-8)
Genetics
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(3–0-6)
Research Methodology
สัมมนา
1(0-2-2)
Seminar
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
6 หน่วยกิต
:*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

วิชาเฉพาะด้านเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา ต่อไปนี้
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
สัณฐานวิทยา
3(2–3-6)
243423 การเจริญเติบโตของพืช
3(2–3-6)
และกายวิภาคศาสตร์ของพืช
Plant Growth
Plant Morphology and Anatomy
243424 ชีววิทยากล้วยไม้
3(2-3-6)
อนุกรมวิธานของพืช
3(2–3-6)
Orchid Biology
Plant Taxonomy
243425 การออกแบบการทดลอง
3(2-3-6)
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
3(2–3-6)
สาหรับพืชศาสตร์
Ethnobotany
Experimental Design for Plant Science
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243422

243332
243333
243431
243432

243342
243441
243442
243443

243351

243352
243353
243451

พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic Botany
กลุ่มวิชาสัตววิทยา
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
ชีววิทยาของแมลง
Insect Biology
ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
Endocrinology

3(2–3-6)

243426

การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช
Plant Tissue Culture

3(2-3-6)

3(2–3-6)

243433

3(2–3-6)

3(2–3-6)

243434

3(2–3-6)

243435

ปรสิตวิทยาทั่วไป
General Parasitology
ปักษีวิทยา
Ornithology
ชีววิทยาของผึ้ง
และการเลีย้ งผึ้ง
Bee Biology and Apiculture
แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects

เทคนิคทางชีววิทยา
Biological Techniques
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
Introductory Biotechnology
หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
Current Topics in Biology

3(2-3-6)

3(2–3-6)
243436

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Cytogenetics
พันธุศาสตร์ของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Genetics
ชีววิทยาโมเลกุล
3(2-3-6)
Molecular Biology
พันธุศาสตร์ประชากร
3(3-0-6)
และปริมาณเบื้องต้น
Introduction to Population and Quantitative
Genetics
กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
ของสัตว์
Animal Ecology and Behavior
นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว
Ecology and Tourism
นิเวศวิทยาเขตร้อน
Tropical Ecology
ชีววิทยาของมลพิษ
Pollution Biology

3(2-3-6)

243444
243445
243446

243452
243453

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

243454

3(2–3-6)
3(2–3-6)

3(2–3-6)

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

ชลธีวิทยา
3(2-3-6)
Limnology
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Environmental Biology and Local Wisdom
การติดตามตรวจสอบ
3(2-3-6)
ทางชีวภาพสาหรับการประเมินระบบนิเวศ
Biological Monitoring for Ecological
Assessment
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

:
:
:
:

ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
Master of Science (Biology)
วท.ม. (ชีววิทยา)
M.Sc. (Biology)

โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.1.1 วิชาเอกบังคับ
1.1.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

243701

243702

243703

กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกบังคับ
ให้นิสิตเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี้
ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and
Technology
พันธุศาสตร์และการตอบสนอง 3(3-0-6)
ทางชีวภาพ
Genetics and Biological response
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3(3-0-6)
Conservation Biology

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
24
24
12
12
36
12
(3)
(3)
36(3)
36(3)

จานวนไม่น้อยกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า
243704

243751
243752

24
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จรรยาวิชาชีพวิจัยและ
1(0-2-1)
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
Research Code of Conduct and Scientific
Communication
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
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243711

243712

243713
243714

243721

243722
243723

243731
243732
243733
243734

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
โครงร่างของเซลล์
3(2-3-6) 243715
และการทางานเชิงบูรณาการในเซลล์พืช
Cytoskeleton and integration of cellular
function in plant cell
การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน
3(2-3-6) 243716
วิทยาของพืช
Plant Morphogenesis
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช-อาร์โทพอด 3(2-3-6)
Plant-Arthropod Interactions
243717
ชีววิทยาของข้าว ภูมิปัญญา
3(2-3-6)
และการพัฒนางานวิจัย
Rice Biology Local Wisdom and Research
Development
กลุ่มวิชาสัตววิทยา
การจัดระบบอนุกรมวิธาน
3(2-3-6)
ทางกีฏวิทยา
Systematics Entomology
สรีรวิทยาของแมลง
3(2-3-6)
Insect Physiology
การเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 3(2-3-6)
รูปร่างของแมลง
Insect Growth and Metamorphosis
กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุล
อณูชีววิทยา
3(2-3-6)
Molecular Biology
พันธุวศิ วกรรม
3(2-3-6)
Genetic engineering
ชีวสารสนเทศศาสตร์
3(2-3-6)
Bioinformatics
การส่งถ่ายยีนในพืช
3(2-3-6)
Plant transformation

243724
243725
243726
243727

243735

243736

243737

จานวนไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

สรีรวิทยาภาวะเครียดของพืช
3(2-3-6)
และกลไกการป้องกันตนเอง
Plant Stress Physiology and Defense
Mechanism
การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยา
3(2-3-6)
พืชโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Plant Physiology Analysis with information
Technology
หัวข้อเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์ 3(2-3-6)
Selected Topics in Plant Biology

กีฏวิทยาของแมลงน้า
3(2-3-6)
Aquatic Entomology
วิทยาหนอนพยาธิ
3(2-3-6)
Helminthology
ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง
3(2-3-6)
Vertebrates Biology
หัวข้อเฉพาะทางด้านสัตววิทยา 3(2-3-6)
Selected Topics in Zoology

นวัตกรรมการเพาะเลีย้ ง
3(2-3-6)
เนือ้ เยื่อพืช
Innovation in Plant Tissue Culture
เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์
3(2-3-6)
สาหรับงานเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช
Bioreactor technology for plant tissue culture
หัวข้อเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยา 3(2-3-6)
Selected Topics in Molecular Biology
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243741
243742
243743

243744

243754

146700

กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยาภาคพืน้
3(2-3-6) 243745
Terrestrial Ecology
นิเวศวิทยาของแหล่งน้า
3(2-3-6) 243746
Aquatic Ecology
นิเวศวิทยาสัตว์ปา่ และ
3(2-3-6)
การอนุรักษ์
243747
Wildlife Ecology and Conservation
นิเวศวิทยาประยุกต์เพื่อ
3(2-3-6)
การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
Applied Ecology for Biological Resource
Management
2. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

นิเวศวิทยาไลเคน
Lichen Ecology
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Biodiversity and Local wisdom
หัวข้อเฉพาะทางด้าน
นิเวศวิทยา
Selected Topics in Ecology

3(2-3-6)

จานวน

12

หน่วยกิต

จานวน

3

หน่วยกิต

3(2-3-6)

3(2-3-6)
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แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241111
242104
243101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
17

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

001101
001103
003202
241112
242105
243102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
19

3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ชีววิทยาของเซลล์
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
18

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

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

ชั้นปีที่ 2
001204
002201
004201
242141
243103
244103
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
เคมีอนิ ทรีย์
ชีววิทยา 3
ฟิสิกส์เบื้องต้น
20

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

002202
003201
243212
243251
365215
รวม
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ชั้นปีที่ 3

243341
243301
247111
361101
243xxx

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
พันธุศาสตร์
วิวัฒนาการ
ชีวสถิติ
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเอกเลือก

รวม

20

146200

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

243302
243321
243331
243XXX
243XXX
243XXX
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
19

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

xxxxxx
xxxxxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
6

3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
243401
243461
243462
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธวี ิจัย
สัมมนา
การศึกษาอิสระ
10

3(3-0-6)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

146700
243701
243702
243703
243704
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาชีววิทยา ปริญญาโท)
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา (บังคับไม่นับหน่วยกิต)
ระเบียบวิธวี ิจัยทาง
3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พันธุศาสตร์และการตอบสนอง 3(3-0-6)
ทางชีวภาพ
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3(3-0-6)
จรรยาวิชาชีพวิจัยและ
1(0-2-1)
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
10(3)
หน่วยกิต
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2437xx
2437xx
2437xx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
(รายวิชาชีววิทยา ปริญญาโท)
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
9

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาชีววิทยา ปริญญาโท)
สัมมนา 2
วิทยานิพนธ์
7

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5

2437xx
243751
243754
รวม

ภาคการศึกษาต้น
(รายวิชาชีววิทยา ปริญญาโท)
วิชาเอกเลือก
สัมมนา 1
วิทยานิพนธ์
10

3(x-x-x)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

243752
243754
รวม

คณะวิทยาศาสตร์
School of Science
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในปีการศึกษา
2544 ได้ ป รั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารงานจาก กลุ่ ม วิ ช า
เป็น สานัก วิชา วันที่ 22 มิถุ นายน พ.ศ. 2544 ได้มีก าร
แบ่งการบริหารและการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3
กลุ่ มวิ ชา คื อ กลุ่ มวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ศิ ลปศาสตร์
และวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เปิ ด สอน 7 หลั ก สู ต ร
ด้วยกัน เพื่ อเพิ่ มคุณ ภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ ง ก ารน าเอ าอ งค์ ค วาม รู้ น วั ต ก รรม ด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับสภาพภู มิศาสตร์ เศรษฐกิจและ
สั ง คม ซึ่ ง จะเป็ น การช่ ว ยพั ฒ นาเศรษ ฐกิ จ และเพื่ อ
ตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาล และเจตนารมณ์ ข อง
ประชาชนในภาคเหนื อ ตอนบน ที่ ค าดหวั ง จะให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย
นเรศวร มีมติเปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา”
และ ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู่ หัว ภูมิ พ ลอดุ ลยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ .ศ. 2 553 ขึ้ น วั น ที่ 16 ก รกฎ าคม พ .ศ . 2 553
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พะเยา ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น
“มหาวิทยาลัยพะเยา” และแยกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรั ฐ ปรั ช ญามหาวิ ท ยาลั ย คื อ “ปั ญ ญาเพื่ อ ความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น ” ( Wisdom for Community
Empowerment) สานักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
School of Energy and Environment
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 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 นับ เป็ นคณะที่ 12 ของมหาวิท ยาลั ยพะเยา
คณะพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม มี พั น ธกิ จ หลั ก ในการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ทางด้ า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั จ จุ บั น เปิ ด สอน
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท
3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี
ควบปริญญาโท
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์, นักวิเคราะห์และออกแบบ
นักวางแผนและกาหนดนโยบาย
นักออกแบบอุปกรณ์ท่ใี ช้สาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน
ผูค้ วบคุมจัดการด้านมลพิษ, ผู้ประเมินความเสี่ยง
และอื่นๆ

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1713, 3407
โทรสาร 0 5446 6660, 0 5446 6704
E-mail : Science_sc@hotmail.com
: seen@up.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานววนวหนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
241112
241221
242104
242105

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกนว
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
แคลคูลัส
Calculus
เคมี 1
Chemistry I
เคมี 2
Chemistry II

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
วท.บ. (เคมี)
B.Sc. (Chemistry)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานววนวไม่นว้อยกว่า
129
หนว่วยกิต
จานววนวไม่นว้อยกว่า
30
หนว่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(2-2-5)

242251

3(2-2-5)

243101

4(3-2-7)

244103

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

247221

จานววนวไม่นว้อยกว่า
93
จานววนว
32
ศัพท์วิทยาทางเคมี
Terminology in Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

หนว่วยกิต
หนว่วยกิต
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
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242102

242221
242222
242241
242242
242311
242312
242321

242331

242411

242412

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านว
วิชาเฉพาะด้านวบังคับ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ
2(2-0-4)
การเคมี
Chemical Laboratory Safety
เคมีวิเคราะห์ 1
3(2-3-6)
Analytical Chemistry I
เคมีวิเคราะห์ 2
3(2-3-6)
Analytical Chemistry II
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
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
3(2-3-6)
ทางเคมี
Instrumentation for Chemical Analysis
เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
วิชาเฉพาะด้านวเลือก
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
การวิจัยแนวใหม่ทางเคมี
3(2-2-5)
เชิงฟิสิกส์
New Frontier of Researches in Physical
Chemistry
เคมีพอลิเมอร์และนาโน
3(2-2-5)
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
Polymer Chemistry and Polymer Nanotechnology

จานววนว
61
หนว่วยกิต
จานววนว
52
หนว่วยกิต
242332 เคมีอนินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Inorganic Chemistry II
242341 สเปกโทรสโกปี
3(3-0-6)
Spectroscopy
242451 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ
2(2-0-4)
ห้องปฏิบัติการ
Quality System and Management in Laboratory
242453 โครงงาน
2(0-6-3)
Project in Chemistry
242454 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
242455 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
242456 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
หมายเหตุ : *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
จานววนว
242431

242432
242441

9

หนว่วยกิต

การวิเคราะห์ทางเคมี
3(2-2-5)
อนินทรีย์
Inorganic Analysis
เคมีวัสดุอนินทรีย์
3(2-2-5)
Inorganic Material Chemistry
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(2-2-5)
และการประยุกต์
Natural Products and Application
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242421
242422

หัวข้อปัจจุบันในเคมีวิเคราะห์
3(2-2-5)
Current Topics in Analytical Chemistry
เคมีสภาวะแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Chemistry

242442

เคมีอนิ ทรีย์สังเคราะห์
Organic Synthesis

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานววนวไม่นว้อยกว่า
6 หนว่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

:
:
:
:

ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
M.S. (Environmental Science)

โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นว้อยกว่า

กรณีจัดการศึกษาตามแผนว ก แบบ ก2
หมวดวิชาเฉพาะด้านว
วิชาเอกบังคับ
282711 เทคนิคและเครื่องมือในการ
3(2-2-5)
จัดการสิ่งแวดล้อม
Technique and Tools in Environmental
Management
282712 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ
3(2-2-5)
Disaster Risk Assessment
282713 ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and
Technology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนว ก แบบ ก1
แผนว ก แบบ ก2
แผนว ข
26
32
26
32
17
17
9
15
38
12
6
(3)
(3)
(3)
38(3)
38(3)
38(3)

282714

282715

282716
282717

จานววนว
17
หนว่วยกิต
การจัดการทรัพยากรน้าและ
3(2-2-5)
ใช้ประโยชน์ทีดิน
Water Resource Management and Land
Use
เทคโนโลยีและการจัดการ
3(2-2-5)
มลพิษอากาศ
Technology and Air Pollution Management
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
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282721

282722

282731

282732

282741

282742

282751

282752

วิชาเอกเลือก
แผนว ก แบบ ก2
จานววนวไม่นว้อยกว่า
9
หนว่วยกิต
วิชาเอกเลือกที่เปิดให้นิสิตเลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
หมวดวิชาด้านวอากาศ
แบบจาลองบรรยากาศสาหรับ
3(2-2-5) 282723 การบริหารจัดการก๊าซเรือน
3(2-2-5)
จัดการคุณภาพอากาศ
กระจก
Atmospheric Model for Air Quality Management
Greenhouse Gases Management
เทคนิคการประสานข้อมูลเชิง
3(2-2-5)
ตัวเลขในการจัดการมลพิษอากาศ
Data Assimilation Technique in Air Pollution
Management
หมวดวิชาด้านวนวาและของเสียอันวตราย
การจัดการของเสียอันตราย
3(2-2-5)
อุตสาหกรรม
Industrial Hazardous Waste Management
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Biotechnology

หมวดวิชาด้านวเกษตรและนวิเวศวิทยา
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือ
3(2-2-5)
ใช้ทางการเกษตร
Agricultural Waste Utilization
สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
Bioproducts for Agriculture

หมวดวิชาด้านวการจัดการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
3(2-2-5)
สังคมยั่งยืน
Sufficiency Economics and Sustainable Society
การสื่อสารประเด็นสาธารณะ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Public Issue Communication

282733

เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
3(2-2-5)
อุตสาหกรรม
Industrial Wastewater Treatment Technology

282743

การประเมินความเสี่ยงและ
3(2-2-5)
การจัดการสุขภาพ
Risk Assessment and Health Management
นิเวศวิทยาเขตร้อนกับการ
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
Tropical Ecology and Global Climate Change

282744

282753

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics

3(2-2-5)
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282781

146700

วิชาวิทยานวิพนวธ์
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานววนว

12

หนว่วยกิต

จานววนว

3

หนว่วยกิต

12 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นวับหนว่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

แผนวการศึกษา
ชันวปีที่ 1
001102
004101
241111
242104
243101
244103
รวม

ภาคการศึกษาต้นว
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
หนว่วยกิต

001101
002201
003202
004201
241112
242105
242251
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
พลเมืองใจอาสา
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ศัพท์วิทยาทางเคมี
22

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

ภาคการศึกษาฤดูร้อนว
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี*
3(x-x-x)
หมายเหตุ * ให้ นิ สิ ต ลงรายวิ ช า 282111 วิ ท ยาศาสตร์
สิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น เนื่ อ งจาก เป็ น รายวิ ช าพื้ น ฐาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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ชันวปีที่ 2
001103
001204
241221
242102
242221
242241
242331
รวม

ภาคการศึกษาต้นว
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
แคลคูลัส
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ
การเคมี
เคมีวิเคราะห์ 1
เคมีอนิ ทรีย์ 1
เคมีอนินทรีย์ 1
22

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
หนว่วยกิต

002202
003201
242222
242242
242332
365215
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
เคมีวิเคราะห์ 2
เคมีอนิ ทรีย์ 2
เคมีอนินทรีย์ 2
ชีวเคมีทั่วไป
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
หนว่วยกิต

242453
247221
242xxx
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อนว
โครงงาน
สถิติวิเคราะห์
วิชาเอกเลือก
8

2(0-6-3)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
หนว่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
การศึกษาอิสระ
10

4(3-3-8)
6 หน่วยกิต
หนว่วยกิต

ชันวปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้นว
242311
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4(3-3-8) 242312
242321
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์
3(2-3-6)
242454
ทางเคมี
รวม
242341
สเปกโทรสโกปี
3(3-0-6)
242451
สัมมนา
1(0-3-2)
242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ
2(2-0-4)
ห้องปฏิบัติการ
242xxx
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
242xxx
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี*
3(x-x-x)
รวม
22
หนว่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตลงรายวิชา 282221 การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก เป็นรายวิชาพื้นฐานสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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ชันวปีที่ 4
282711
282712
282713
282714
282715
รวม

ภาคการศึกษาต้นว
เทคนิคและเครื่องมือใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสียงภัยพิบัติ
ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การจัดการทรัพยากรน้า
และใช้ประโยชน์ที่ดิน
เทคโนโลยีและการจัดการ
มลพิษอากาศ
15

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

ภาคการศึกษาปลาย
(รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท)
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
282716 สัมมนา 1
1(0-2-1)
2827xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
2827xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
2827xx วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
รวม
10(3)
หนว่วยกิต

หนว่วยกิต

ชันวปีที่ 5
282717
282781
รวม

ภาคการศึกษาต้นว
สัมมนา 2
วิทยานิพนธ์
7

1 (0-2-1)
6 หน่วยกิต
หนว่วยกิต

282781
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
6

6 หน่วยกิต
หนว่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานววนวหนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
241112
242104
242105

หมวดวิชาเฉพาะด้านว
วิชาแกนว
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
เคมี 1
Chemistry I
เคมี 2
Chemistry II

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
วท.บ. (ชีววิทยา)
B.Sc. (Biology)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานววนวไม่นว้อยกว่า
129
หนว่วยกิต
จานววนวไม่นว้อยกว่า
30
หนว่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(2-2-5)

243101

3(2-2-5)

243102

4(3-3-8)

243103

4(3-3-8)

244103

จานววนวไม่นว้อยกว่า
จานววนวไม่นว้อยกว่า
ชีววิทยา 1
Biology I
ชีววิทยา 2
Biology II
ชีววิทยา 3
Biology III
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

93
28

หนว่วยกิต
หนว่วยกิต
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
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146200
242141
247111

243212
243251
243301
243302
243321
243331

วิชาเฉพาะด้านว
วิชาเฉพาะด้านวบังคับ
วิชาแกนวสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry
ชีวสถิติ
Biostatistics
วิชาเฉพาะสาขา
ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
นิเวศวิทยา
Ecology
วิวัฒนาการ
Evolution
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
Taxonomy and Systematics
สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
สรีรวิทยาของสัตว์
Animal Physiology

3(3-0-6)

361101

4(3-3-8)

365215

243323
243421

65
53
18

หนว่วยกิต
หนว่วยกิต
หนว่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)

3(2-2-5)

4(3-3-8)

243341

4(3-3-8)

243401

3(3-0-6)

243461

4(3-3-8)

243462

3(2-3-6)

243463

3(2-3-6)

243464
หมายเหตุ

243322

จานววนวไม่นว้อยกว่า
จานววนวไม่นว้อยกว่า
จานววนวไม่นว้อยกว่า
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

จานววนวไม่นว้อยกว่า
35
หนว่วยกิต
พันธุศาสตร์
4(3-3-8)
Genetics
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(3–0-6)
Research Methodology
สัมมนา
1(0-2-2)
Seminar
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
6 หน่วยกิต
:*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

วิชาเฉพาะด้านวเลือก
จานววนวไม่นว้อยกว่า
12
หนว่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา ต่อไปนี้
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
สัณฐานวิทยา
3(2–3-6)
243423 การเจริญเติบโตของพืช
3(2–3-6)
และกายวิภาคศาสตร์ของพืช
Plant Growth
Plant Morphology and Anatomy
243424 ชีววิทยากล้วยไม้
3(2-3-6)
อนุกรมวิธานของพืช
3(2–3-6)
Orchid Biology
Plant Taxonomy
243425 การออกแบบการทดลอง
3(2-3-6)
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
3(2–3-6)
สาหรับพืชศาสตร์
Ethnobotany
Experimental Design for Plant Science
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243422

243332
243333
243431
243432

243342
243441
243442
243443

243351

243352
243353
243451

พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic Botany
กลุ่มวิชาสัตววิทยา
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebrate Zoology
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Zoology
ชีววิทยาของแมลง
Insect Biology
ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
Endocrinology

3(2–3-6)

243426

การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช
Plant Tissue Culture

3(2-3-6)

3(2–3-6)

243433

3(2–3-6)

3(2–3-6)

243434

3(2–3-6)

243435

ปรสิตวิทยาทั่วไป
General Parasitology
ปักษีวิทยา
Ornithology
ชีววิทยาของผึ้ง
และการเลีย้ งผึ้ง
Bee Biology and Apiculture
แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Insects

เทคนิคทางชีววิทยา
Biological Techniques
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
Introductory Biotechnology
หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
Current Topics in Biology

3(2-3-6)

3(2–3-6)
243436

กลุ่มวิชาพันวธุศาสตร์
พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Cytogenetics
พันธุศาสตร์ของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Genetics
ชีววิทยาโมเลกุล
3(2-3-6)
Molecular Biology
พันธุศาสตร์ประชากร
3(3-0-6)
และปริมาณเบื้องต้น
Introduction to Population and Quantitative
Genetics
กลุ่มวิชานวิเวศวิทยา
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
ของสัตว์
Animal Ecology and Behavior
นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว
Ecology and Tourism
นิเวศวิทยาเขตร้อน
Tropical Ecology
ชีววิทยาของมลพิษ
Pollution Biology

3(2-3-6)

243444
243445
243446

243452
243453

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

243454

3(2–3-6)
3(2–3-6)

3(2–3-6)

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

ชลธีวิทยา
3(2-3-6)
Limnology
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Environmental Biology and Local Wisdom
การติดตามตรวจสอบ
3(2-3-6)
ทางชีวภาพสาหรับการประเมินระบบนิเวศ
Biological Monitoring for Ecological
Assessment
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หมวดวิชาเลือกเสรี
จานววนวไม่นว้อยกว่า
6 หนว่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

:
:
:
:

ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
M.S. (Environmental Science)

โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
1.2.2 วิชาเอกเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หนว่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นว้อยกว่า

กรณีจัดการศึกษาตามแผนว ก แบบ ก2
หมวดวิชาเฉพาะด้านว
วิชาเอกบังคับ
282711 เทคนิคและเครื่องมือในการ
3(2-2-5)
จัดการสิ่งแวดล้อม
Technique and Tools in Environmental
Management
282712 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ
3(2-2-5)
Disaster Risk Assessment
282713 ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and
Technology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนว ก แบบ ก1
แผนว ก แบบ ก2
แผนว ข
26
32
26
32
17
17
9
15
38
12
6
(3)
(3)
(3)
38(3)
38(3)
38(3)

282714

282715

282716
282717

จานววนว
17
หนว่วยกิต
การจัดการทรัพยากรน้าและ
3(2-2-5)
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
Water Resource Management and Land
Use
เทคโนโลยีและการจัดการ
3(2-2-5)
มลพิษอากาศ
Technology and Air Pollution Management
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
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282721

282722

282731

282732

282741

282742

282751

282752

วิชาเอกเลือก
แผนว ก แบบ ก2
จานววนวไม่นว้อยกว่า
9
หนว่วยกิต
วิชาเอกเลือกที่เปิดให้นิสิตเลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
หมวดวิชาด้านวอากาศ
แบบจาลองบรรยากาศสาหรับ
3(2-2-5) 282723 การบริหารจัดการก๊าซเรือน
3(2-2-5)
จัดการคุณภาพอากาศ
กระจก
Atmospheric Model for Air Quality Management
Greenhouse Gases Management
เทคนิคการประสานข้อมูลเชิง
3(2-2-5)
ตัวเลขในการจัดการมลพิษอากาศ
Data Assimilation Technique in Air Pollution
Management
หมวดวิชาด้านวนวาและของเสียอันวตราย
การจัดการของเสียอันตราย
3(2-2-5)
อุตสาหกรรม
Industrial Hazardous Waste Management
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Biotechnology

หมวดวิชาด้านวเกษตรและนวิเวศวิทยา
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือ
3(2-2-5)
ใช้ทางการเกษตร
Agricultural Waste Utilization
สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
Bioproducts for Agriculture

หมวดวิชาด้านวการจัดการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
3(2-2-5)
สังคมยั่งยืน
Sufficiency Economics and Sustainable Society
การสื่อสารประเด็นสาธารณะ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Public Issue Communication

282733

เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
3(2-2-5)
อุตสาหกรรม
Industrial Wastewater Treatment Technology

282743

การประเมินความเสี่ยงและ
3(2-2-5)
การจัดการสุขภาพ
Risk Assessment and Health Management
นิเวศวิทยาเขตร้อนกับการ
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
Tropical Ecology and Global Climate Change

282744

282753

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics

3(2-2-5)
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282781

146700

วิชาวิทยานวิพนวธ์
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานววนว

12

หนว่วยกิต

จานววนว

3

หนว่วยกิต

12 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นวับหนว่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

แผนวการศึกษา
ชันวปีที่ 1
002202
004101
241111
242104
243101
244103
รวม

ภาคการศึกษาต้นว
สังคมพหุวัฒนธรรม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์เบื้องต้น
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
หนว่วยกิต

001101
001102
002201
003202
241112
242105
243102
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
พลเมืองใจอาสา
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ 2
เคมี 2
ชีววิทยา 2
22

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
หนว่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อนว
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี*
3(x-x-x)
รวม
3
หนว่วยกิต
หมายเหตุ * ให้ นิ สิ ต ลงรายวิ ช า 282111 วิ ท ยาศาสตร์
สิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น เนื่ อ งจาก เป็ น รายวิ ช าพื้ น ฐาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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ชันวปีที่ 2
001204
004201
242141
243103
361101
xxxxxx

ภาคการศึกษาต้นว
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
เคมีอนิ ทรีย์
ชีววิทยา 3
จุลชีววิทยาทั่วไป
วิชาเลือกเสรี*

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

001103
003201
243212
243251
365215
247111
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ชีววิทยาของเซลล์
นิเวศวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
ชีวสถิติ
21

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
หนว่วยกิต

รวม
20
หนว่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสติ ลงรายวิชา 282221 การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก เป็นรายวิชาพืน้ ฐานสาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชันวปีที่ 3
146200
243341
243301
243xxx
243xxx
243401
282711
รวม

ภาคการศึกษาต้นว
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
พันธุศาสตร์
วิวัฒนาการ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
ระเบียบวิธวี ิจัย
เทคนิคและเครื่องมือใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
22

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

243302
243321
243331
243XXX
243XXX
282714
282715

ภาคการศึกษาปลาย
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
การจัดการทรัพยากรน้า
และใช้ประโยชน์ที่ดิน
เทคโนโลยีและการจัดการ

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

มลพิษอากาศ
22

หนว่วยกิต

282712

ภาคการศึกษาฤดูร้อนว
การประเมินความเสียงภัยพิบัติ

3(2-2-5)

รวม

3

หนว่วยกิต

รวม
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ชันวปีที่ 4
243461

ภาคการศึกษาต้นว
สัมมนา

1(0-3-2)

243462

การศึกษาอิสระ

6 หน่วยกิต

282713

ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

และเทคโนโลยี
รวม

10

หนว่วยกิต

146700

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ

3(3-0-6)

ระดับบัณฑิตศึกษา (บังคับไม่นับหน่วยกิต)
282716

สัมมนา 1

1(0-2-1)

2827xx
2827xx
2827xx
รวม

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
10(3)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
หนว่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
6

6 หน่วยกิต
หนว่วยกิต

ชันวปีที่ 5
282717
282781
รวม

ภาคการศึกษาต้นว
สัมมนา 2
วิทยานิพนธ์
7

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
หนว่วยกิต

282781
รวม
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
School of Medical Sciences
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้
ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน
การจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่
สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชาโภชนาการ
และการก าหนดอาหาร เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการตาม
แผนพั ฒ นาสาธารณสุ ข และแผนพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนเพื่อจัดการเรียนการสอน ใน
ระดั บ พื้ น ฐานทางการแพทย์ (Pre-Clinic) และวิ ท ยาศาสตร์
พื้ น ฐานในระดั บ ปริ ญญาตรี ให้ แ ก่ นิ สิ ต ในกลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพ ได้แก่แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์
และทรั พ ยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ยั ง มุ่ง เน้ น การสร้ างและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางด้านวิชาการและการวิจัย
เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
School of Energy and Environment
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหนึ่งในสัง กั ด
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในวั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2550
นับเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยพะเยา คณะพลัง งานและ
สิ่ง แวดล้อม มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนระดั บ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วก รรม
สิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การจัดการเรียนการสอนหลักศุตรระดับปริญญาตรี
ควบปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

อาชีพที่สามารถปฏิบตั ิได้หลังสาเร็จการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์, นักวิเคราะห์และออกแบบ
นักวางแผนและกาหนดนโยบาย
นักออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
ผูค้ วบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน
ผูค้ วบคุมจัดการด้านมลพิษ, ผูป้ ระเมินความเสี่ยง
และอื่นๆ

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3811, 1733-5
โทรสาร 0 5446 6663, 0 5446 6704

E-mail : medsci.up@gmail.com
: seen@up.ac.th
Facebook : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชือ่ ปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

241111
242103

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
Bachelor of Science (Microbiology)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
B.Sc. (Microbiology)

3(2-2-5)

003201

3(2-2-5)

003202

3(2-2-5)
004101
3(2-2-5)
004201
3(2-2-5)

จานวนไม่น้อยกว่า
127 หน่วยกิต
จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออก
3(2-2-5)
ในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวนไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จานวน
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
243101 ชีววิทยา 1
Mathematics I
Biology I
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry

91
22
11

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
4(3-3-8)
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242120
247111

361101
361151

361201
361202
361204

361205
361206
361281

361301
361311

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
ชีวสถิติ
Biostatistics

4(3-3-8)

365215

จานวน
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

11

หน่วยกิต
4(3-3-8)

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3(3-0-6)
เบื้องต้น
Introductory Medical Microbiology
แบคทีเรียวิทยา
3(2-3-6)
Bacteriology
ปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Parasitology
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
3(2-3-6)
สาหรับจุลชีววิทยา
Science Communication for Microbiology
ไวรัสวิทยา
3(2-3-6)
Virology
ราวิทยา
3(2-3-6)
Mycology
เทคนิคและการใช้เครื่องมือ
3(2-3-6)
ทางจุลชีววิทยา
Techniques and Instrumentation in
Microbiology
ระเบียบวิธวี ิจัย
3(1-6-5)
Research Methodology
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Genetics

จานวน
69
หน่วยกิต
จานวน
57
หน่วยกิต
361331 สรีรวิทยาจุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Physiology
361341 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6)
Immunology
361352 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6)
Medical Bacteriology
361371 จุลชีววิทยาอาหาร
3(2-3-6)
Food Microbiology
361401 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
2(1-3-4)
Introduction to Bioinformatics
361481 การจัดการและการประเมิน
2(2-0-4)
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
Management and Laboratory Assessment
361491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
361492 ฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
361493 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co – operative Education
361494 การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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361302
361303
361304
361342

วิชาเอกเลือก
ให้นิสิตเลือกรายวิชา ดังต่อไปนี้
ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์
3(2-3-6)
Yeast and Yeast Technology
สาหร่ายวิทยา
3(2-3-6)
Phycology
ชีววิทยาและเทคโนโลยีของเห็ด 3(2-3-6)
Biology and Technology of Mushroom
จุลชีววิทยาการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Microbiology

จานวนไม่น้อยกว่า
361359
361372
361451

361452

12

หน่วยกิต

เทคนิคทางปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Techniques in Parasitology
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Microbiology
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
วินิจฉัย
Diagnostic Medical Microbiology
โรคติดเชือ้ อุบัติใหม่และอุบัติซ้า 3(3-0-6)
Emerging and Re - emerging Infectious
Diseases

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรองยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

738 | คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

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

กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาเอกบังคับ
282711 เทคนิคและเครื่องมือในการ
3(2-2-5)
จัดการสิ่งแวดล้อม
Technique and Tools in Environmental
Management
282712 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ
3(2-2-5)
Disaster Risk Assessment
282713 ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and
Technology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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)

282714

282715

282716
282717

จานวน
17
หน่วยกิต
การจัดการทรัพยากรน้าและ
3(2-2-5)
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
Water Resource Management and Land
Use
เทคโนโลยีและการจัดการ
3(2-2-5)
มลพิษอากาศ
Technology and Air Pollution Management
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
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282721

282722

282731

282732

282741

282742

282751

282752

วิชาเอกเลือก
แผน ก แบบ ก2
จานวนไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
วิชาเอกเลือกที่เปิดให้นิสิตเลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
หมวดวิชาด้านอากาศ
แบบจาลองบรรยากาศสาหรับ
3(2-2-5) 282723 การบริหารจัดการก๊าซเรือน
3(2-2-5)
จัดการคุณภาพอากาศ
กระจก
Atmospheric Model for Air Quality Management
Greenhouse Gases Management
เทคนิคการประสานข้อมูลเชิง
3(2-2-5)
ตัวเลขในการจัดการมลพิษอากาศ
Data Assimilation Technique in Air Pollution
Management
หมวดวิชาด้านน้าและของเสียอันตราย
การจัดการของเสียอันตราย
3(2-2-5)
อุตสาหกรรม
Industrial Hazardous Waste Management
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Biotechnology

หมวดวิชาด้านเกษตรและนิเวศวิทยา
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือ
3(2-2-5)
ใช้ทางการเกษตร
Agricultural Waste Utilization
สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
Bioproducts for Agriculture

หมวดวิชาด้านการจัดการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
3(2-2-5)
สังคมยั่งยืน
Sufficiency Economics and Sustainable Society
การสื่อสารประเด็นสาธารณะ
3(2-2-5)
สิ่งแวดล้อม
Environmental Public Issue Communication

282733

เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
3(2-2-5)
อุตสาหกรรม
Industrial Wastewater Treatment Technology

282743

การประเมินความเสี่ยงและ
3(2-2-5)
การจัดการสุขภาพ
Risk Assessment and Health Management
นิเวศวิทยาเขตร้อนกับการ
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
Tropical Ecology and Global Climate Change

282744

282753

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics

3(2-2-5)
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282781

146700

วิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวน

12

หน่วยกิต

จานวน

3

หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ
3(3-0-6)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
001102
004101
241111
242103
243101
361101
รวม

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
ชีววิทยา 1
จุลชีววิทยาทั่วไป
21

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

001101
002201
002202
003202
242120
361151
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
พลเมืองใจอาสา
สังคมพหุวัฒนธรรม
การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบื้องต้น
19

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

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี*
3(x-x-x)
รวม
3
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้ นิ สิ ต ลงรายวิ ช า 282111 วิ ท ยาศาสตร์
สิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น เนื่ อ งจาก เป็ น รายวิ ช าพื้ น ฐาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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ชั้นปีที่ 2
001204
001103
004201
361201
361205
361281

ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
แบคทีเรียวิทยา
ไวรัสวิทยา
เทคนิคและการใช้เครื่องมือ

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

003201
361202
361204

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

361206
365215
282711

ทางจุลชีววิทยา
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี*
3(x-x-x) 282714
รวม
21
หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นิสิตลงรายวิชา 282221 การจัดการทรัพยากร
รวม
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก เป็นรายวิชาพื้นฐานสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาคการศึกษาปลาย
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ปรสิตวิทยา
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
สาหรับจุลชีววิทยา
ราวิทยา
ชีวเคมีทั่วไป
เทคนิคและเครื่องมือใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรน้า
และใช้ประโยชน์ที่ดิน
22

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

ชั้นปีที่ 3
361311
361331
361341
361351
361481
361xxx
361xxx
รวม

ภาคการศึกษาต้น
พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
สรีรวิทยาจุลินทรีย์
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
วิทยาภูมิคุ้มกัน
การจัดการและการประเมิน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
20

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

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวสถิติ
ระเบียบวิธวี ิจัย
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
จุลชีววิทยาอาหาร
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
เทคโนโลยีและการจัดการ
มลพิษอากาศ
21

282712

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การประเมินความเสียงภัยพิบัติ

3(2-2-5)

รวม

3

หน่วยกิต

247111
361301
361352
361371
361xxx
361xxx
282715

3(2-2-5)
3(1-6-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
361401

ภาคการศึกษาต้น
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น

2(1-3-4)

146700

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับ

361491
361494

สัมมนา
การศึกษาอิสระ

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต

282713

ระดับบัณฑิตศึกษา (บังคับไม่นับหน่วยกิต)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)

รวม

9

หน่วยกิต
282716
2827xx

และเทคโนโลยี
สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก

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

2827xx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

2827xx

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

รวม

13(3)

3(3-0-6)

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
282717
282781
รวม

ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา 2
วิทยานิพนธ์
7

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

282781
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์
6

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ตอนที่ 4
คำอธิบำยรำยวิชำ
Course Description
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001101

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่ อ สารด้ ว ยค า วลี การแต่ ง ประโยค
สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญจาก
การฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และ
การแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการ
ใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการ
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเอง
และบุ ค คลอื่ น การตอบรั บ และการปฏิ เ สธการเชิ ญชวน
การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การ
สนทนาในร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
ทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งในด้านการฟัง การ
อ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร โดยเน้นทักษะ
การเขียนเป็นสาคัญ
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น
เขียน คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์
ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การ
จองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ
ของสนามบิ น การสื่ อ สาร ณ ด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง
ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ ย งและการรั บ ประทาน
อาหารแบบตะวันตก
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาอั ง กฤษ
และไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในปริบททาง
วิชาการและปริบทอื่นๆ

001112

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
ทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน ภาษาอั ง กฤษ
และไวยากรณ์ระดับซับซ้อน เพื่อการสื่อสาร ในปริบท
ทางวิชาการและปริบทอื่นๆ
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่ า นและ
การเขียนงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาของผูเ้ รียน
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ ข่า วสาร
และสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง
พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความ
จากสื่ อ การอ่ า นและถ่ า ยทอดข่ า ว การอ่ า นกราฟและ
ตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาและอาชีพ
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Sciences for Study and
Research
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของ
แหล่ ง สารสนเทศ การจั ด ระบบสารสนเทศ การเข้ า ถึ ง
สารสนเทศต่างๆ การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิว เตอร์
บริการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก
การสั ง เคราะห์ แ ละการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจน
เสริ ม สร้ า งให้ ผู้ เ รี ย นมี เ จตคติ ท่ี ดี แ ละมี นิ สั ย ในการใฝ่ ห า
ความรู้
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาและแนวคิด
โลกทั ศ น์ ชี ว ทั ศ น์ ปรั ช ญาชี วิ ต และวิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต
ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มีชื่อเสียง เพื่อ
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ประยุกต์ใช้ในการสร้ างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณ ภาพ มี
ประโยชน์ และคุณค่าต่อสังคม
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ภาษา สั ง คมและ
วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อ สั ง คม
และวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษา อันเนื่องมาจากปัจจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรม
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6)
Thai Performing Arts
ลั ก ษณะและคุ ณ ค่ า ของนาฏศิ ล ป์ ไ ทยแบบ
มาตรฐานและแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชม
นาฏศิลป์ไทยประเภทต่างๆ
002125 ดุริยางควิจักขณ์
3(3-0-6
Music Appreciation
ลักษณะ ความสาคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบ
ทางด้ านดนตรี บทเพลง คี ตกวี สุ น ทรี ย ศาสตร์ ท างด้ า น
ดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ในการ
แสดงดนตรี มารยาทในการเข้าฟังดนตรี การวิจารณ์และ
อภิ ป รายจากการฟั ง และชมการแสดงดนตรี รวมทั้ ง
บทบาทของดนตรีไทย และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
ก า ร รั บ รู้ ท า ง ด้ า น ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ
ส ถาปั ต ย กรรม เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ชี วิ ต ประจ าวั น
ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การ
ออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรู้ ทางสถาปัตยกรรม
ด้ า น การประหยั ด พลั ง งาน คติ ค วามเชื่ อ ต่ า งๆ อั น จะ
น าไปสู่ ก ารเห็ น คุ ณ ค่ า ของรสนิ ย มและสุ น ทรี ย์ ใ นการ
ดารงชีวิตที่สัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทัง้ ของไทยและสากล

002201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคม
ทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมือง
กับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมและกระเส
ไหลวนของวัฒนธรรมโลก
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม การ
จั ด การอคติ แ ละความรุ น แรงในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก
อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ระบบกฎหมายและ
ประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ ขั้นพื้นฐาน
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
กฎหมายเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต
003132 ไทยและประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ ไทยกั บ สั ง คมโลก
ภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงในช่ ว งเวลาต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ก่ อ น
สมัยใหม่จนถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทยบนเวที
โลกและแนวโน้มในอนาคต
003133 วิถไี ทย วิถที ัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสาคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์
พั ฒ นาการของวิ ถี ไ ทยสู่ ปั จ จุ บั น ลั ก ษณะเฉพาะและอัต
ลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่
เกี่ยวกับวิถีไทย การดารงความเป็นไทยในโลกปัจจุบัน
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003134

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
อารยธรรมในยุคต่างๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และ
การอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6)
Politics Economy and Society
ความหมายและความสัมพัน ธ์ของการเมื อ ง
เศรษฐกิ จ สั ง คม พั ฒ นาการเมื อ งไทยและระดั บ สากล
การเมื อ งและการปรั บ ตั ว ของประเทศพั ฒ นาและก าลั ง
พัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์กับ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ของระบบ
โลกกับประเทศไทย
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ โ บราณคดี
พลวั ต ทางสั ง คม การเมื อ งการปกครอง เศรษฐกิ จ และ
วั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด พะเยาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์แนวโน้ม
การพัฒนาด้านต่างๆ ในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์
และประชาคมอาเซียน
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ฮ า ร์ ด แ ว ร์
ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิ จ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม
สานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เ พื่อการผลิ ต
สื่ อ ผสม การสื บ ค้ น คั ด กรอง และเลื อ กสรรข้ อ มู ล เพื่ อ
นามาใช้ในการท างานและชี วิตประจาวัน การสื่อสารใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิ ด ด้ า นสุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม ภาวะ
สุ ข ภาพกาย จิ ต อารมณ์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ การ

วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรค
ระบาด โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พัน ธ์ อุ บั ติ เ หตุ ท างจราจร
การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการ
จัดการน้าในชีวิตประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและ
การใช้พลังงานอย่างประหยัด
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต 3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและ
การวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิก ภาพ การเสริมสร้ า ง
บุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพทางกาย วาจา ใจ
มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทั ก ษะการพู ด ในที่ ชุ ม ชน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลัก ษณ์ของมหาวิทยาลัย
พะเยา การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม การปรั บ ตั ว ในบริ บ ท
สังคมไทยและสังคมโลก
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายส าหรั บ กี ฬ ากอล์ ฟ
การฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น และกฎกติ ก ามารยาทของกี ฬ า
กอล์ฟ
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความสาคัญ
ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการเป็นผู้นา การฝึก
กิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการ
ใช้เครื่องอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ รวมถึงความคิ ด
สร้างสรรค์ อีกทัง้ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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004152

บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ ของการ
บริหารกาย หลักการออกก าลัง กาย กิจกรรมการสร้ า ง
สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นราพื้นเมือง และวัฒนธรรมการ
เต้นราของนานาชาติ
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาว่ายน้า การฝึก
ทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว่ายน้า
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นราสากลและมารยาท
ของการเต้นราสากล
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับนักกีฬาตะกร้อการ
ฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬาตะกร้อ
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ความหมาย ขอบข่ า ยและความส าคั ญ ของ
กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสามารถนา
กิ จกรรมนั นทนาการไปประยุ กต์ ใช้ ให้ เหมาะสมและเกิ ด
ประโยชน์
004158 ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาซอฟท์บอลการ
ฝึกทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาซอฟท์บอล

004159

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาเทนนิสการฝึก
ทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
004160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสาคัญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬา เทเบิลเทนนิส
การฝึกทักษะเบื้องต้นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเท
เบิลเทนนิส
004161 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับบาสเกตบอล การ
ฝึ ก ทั ก ษ ะ เ บื้ อ ง ต้ น ก ฎ ก ติ ก า ม า ร ย า ท ข อ ง กี ฬ า
บาสเกตบอล
004162 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาแบดมินตัน การ
ฝึ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น และกฎกติ ก า มารยาทของกี ฬ า
แบดมินตัน
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬาฟุตบอล การ
ฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
004164 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
Volleyball
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายส าหรั บวอลเลย์ บอล การฝึ ก
ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล
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004165

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายส าหรั บ ศิ ล ปะการต่ อ สู้
ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้น ของศิล ปะการต่อสู้ ป้ องกั น ตั ว
กฎหมายสาหรับการป้องกันตัวและกฎกติกามารยาทของ
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับ การเกิด พฤติ กรรม พื้นฐาน
ทางชี ว ภาพของพฤติ ก รรมและประเภทของพฤติ ก รรม
ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้
และความจ า การคิ ด และภาษา เชาว์ ปั ญ ญาและการ
ยกระดับเชาว์ปั ญ ญา การจัดการอารมณ์และการสร้ า ง
แรงจู ง ใจ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ท างสัง คม พฤติ ก รรมอปกติ
และการวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ เ พื่ อ การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเชิ ง บู ร ณาการเกี่ ย วกั บ
วงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย์ วัยรุ่น
และสุขภาพการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การป้องกันตัวจากอุบัติภัย
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด
005172 การจัดการการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาท หน้ า ที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลในครอบครั ว และสั ง คม
การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลก การ
ติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย้ง การคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการดาเนินชีวิตที่ดี และ
คุณธรรมจริยธรรม

005173

ทักษะชีวิต
2(1-2-3)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก
การฝึกทักษะการทางานเป็นทีมที่เน้นการเป็นผู้นาและเป็น
ผู้ ต ามที่ ดี การพั ฒ นาบุ ค คลให้ มี จิ ต สาธารณะและการ
พัฒนาคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบุคคล
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสัมพันธ์ร ะหว่ างมนุ ษย์ กั บสิ่ง แวดล้ อ ม
สาเหตุ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ผลของการเปลี่ ย นแปลง
ประชากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศ และระดั บ โลก การ
เปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศโลก อุ บั ติ ภั ย ธรรมชาติ แ ละการ
รับมือ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสานึก การ
สร้ า งความตระหนั ก และการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน 3(2-2-5)
Introduction to Computer Information
Science
ระบบคอมพิ ว เตอร์ ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์
ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและ
การประยุ ก ต์ ใช้ ง าน ระบบส านั ก งานอั ต โนมั ติ ระบบ
จานวนและการแทนข้อมูล การจัดการข้อมูล และระบบ
ฐานข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิ ว เตอร์ การ
พั ฒ นาโปรแกรม ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ระบบเทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศ
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information
Age
การประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริงกับ
ชีวิตประจาวัน เช่น การเงินการธนาคาร การประกั น ภั ย
การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข้อ มูลทางสถิ ติ
เพื่อการสารวจและการตัดสินใจเบื้องต้น
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006143

ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรู้ ข องยาและเคมี ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งส าอาง
อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ที่เกี่ยวข้อง
กั บสุ ขภาพ ตลอดจนการเลื อกใช้ และจั ด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความปลอดภัยกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
006144 อาหารและวิถชี ีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
บทบาทและความส าคั ญ ของอาหารใน
ชีวิตประจาวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึ ง
อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมต่ า งประเทศต่ อ พฤติ ก รรมการ
บริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของ
ไทย การเลื อ กอาหารที่ เ หมาะสมต่ อ ความต้ อ งการของ
ร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เ ลื อ ก ซื้ อ อ า ห า ร แ ล ะ อ า ห า ร แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6)
Energy and Technology around Us
ความรู้ พื้ น ฐานด้ านพลั ง งานและเทคโนโลยี
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน การใช้ พ ลั ง งาน อย่ า งฉลาด
ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่มา
ของพลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่นๆ และการใช้พลังงาน
อย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการทางานและ
การเลื อ กใช้ ร ะบบปรั บ อากาศ รถยนต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศพื้ น ฐาน การใช้ พ ลั ง งานในอนาคต การผลิ ต
ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยีสาหรับรถยนต์ใน
อนาคต ระบบขนส่งมวลชน การเตรียมความพร้อมสาหรับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกใช้อย่าง
เหมาะสม
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
Science in Daily Life
บ ท บ า ท ข อ ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ า พ
วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บูรณา
การความรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ข องโลกทั้ ง ระบบที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สารเคมี พลังงานและ

ไฟฟ้า การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและ
อวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชีวิตประจาวัน
100000 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ระบบกฎหมายและ
ประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ
ขั้น
พื้ น ฐานตามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น กฎหมายเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต
100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย
ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และลาดับ
ศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและ
การกระท า การจั ด ท ากฎหมายล ายลั ก ษณ์ อั ก ษร
สาระส าคั ญ ของกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย
ปกครอง สาระส าคั ญ ของกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระสาคัญของกฎหมาย
อาญา กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
100002 กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Criminal Law for Political Scientist
บทนิยามในประมวลกฎหมายอาญา การใช้
กฎหมายอาญา โทษและวิธีเพื่อการปลอดภัย ความรับผิด
ในทางอาญา ตัวการและผูส้ นับสนุน อายุความ บทบัญญัติ
ที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจั ก ร การปกครอง ศาสนา ความสงบสุ ขของ
ประชาชน การปลอมและการแปลงเอกสาร ชี วิ ต และ
ร่างกาย เสรีภาพและชื่อเสียง และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
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100003

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สาหรับ
นักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Civil and Commercial Law for Political
Scientist
หลั ก พื้ น ฐานของกฎหมายแพ่ ง และพาณิชย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตั้งแต่ บรรพ 1-6
ว่าด้วย บุคคล นิติบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ยืม
ฝาก ทรัพย์ ค้าประกัน จานอง จานา ประกันภัย ตั๋วเงิน
หุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัว และมรดก
100004 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกฎหมายกั บ ธุ ร กิ จ
ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น ความรั บ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิ ชย์ เอกเทศสั ญ ญารวมทั้ ง สั ญ ญาทางธุ ร กิ จ และ
กฎหมายสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน
และกฎหมายภาษีอากร
100005 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
3(2-2-5)
Laws and Ethics for Mass Communication
กฎหมาย ระเบี ย บ และประกาศเกี่ ย วกั บ
สื่ อ สารมวลชน สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการเสนอข่ า ว การ
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความรับผิด ชอบต่ อ
หน้ า ที่ แ ละสั ง คม การละเมิ ด ที่ ท าให้ ผู้ อื่ น เสี ย หายเสี ย
ชื่ อ เ สี ย ง ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว กั บ จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง นั ก
สื่อสารมวลชน การควบคุมสื่อสารมวลชนโดยรัฐ กฎหมาย
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง พิ ม พ์ ใ นประเทศไทย กฎหมายเกี่ ย วกั บ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง

100006

กฎหมายและจริยธรรมด้านการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Laws and Ethics of Communication and
Information Technology
กฎหมาย ระเบี ย บ และประกาศที่ เ กี่ ย วกั บ
สื่ อ มวลชน สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการเสนอข่ า วสาร การ
แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ความรับผิดชอบต่อ
หน้ า ที่ แ ละต่ อ สั ง คม กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีใหม่ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การละเมิด
ลิขสิทธิ์ การคุม้ ครองข้อมูล การคุม้ ครองความเป็นส่วนตัว
การหมิ่ น ประมาท กฎหมายธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
นโยบายของรัฐในการควบคุมการติดต่อสื่อสาร เสรีภาพใน
การติดต่อสื่อสาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่าย
สังคมออนไลน์ กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทย
และสากล
100008 กฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ ภาษีอากร
และประกันภัย
3(2-2-5)
Finance and Securities, Taxation
Insurance Laws
ก ฎ ห ม า ย ก า ร ซื้ อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมาย
การทาธุรกรรมหลั ก ทรั พยืและการเงิน พระราชบั ญ ญั ติ
สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน หลักเกณฑ์และรูปแบบของภาษี
อาการ วิธีการประเมิน การจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร
เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีท้องถิ่น ภาษีศุลการกร กฎหมายประกันภัย กฎหมาย
และพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิตและ
วินาศภัย และกรณีศึกษา
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100110

กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
3(2-2-5)
Civil Law : General Principles
ความหมาย ที่มาหรือบ่อเกิด ระบบกฎหมาย
ประเภทและลาดับศักดิ์ของกฎหมาย การใช้ การตีความ
และการอุดช่องว่างของกฎหมายแพ่ง สิทธิและผู้ทรงสิทธิ
ในกฎหมายแพ่ ง สาระส าคั ญ ของกฎหมายแพ่ ง ตาม
ประมวลกถฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ลักษณะ 1-2
และหลักพืน้ ฐานของกฎหมายเอกชน
100111
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction of Public Law
ความหมายของกฎหมายมหาชน
แนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ แหล่งที่มา ลักษณะทั่วไป
และประเภทของกฎหมายมหาชน หลักการพื้นฐานในทาง
มหาชน นิติวิธีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
การจั ด โครงสร้ า งของรั ฐ การใช้ อ านาจรั ฐ ประโยชน์
สาธารณะ การตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล อ านาจรั ฐ วิ ธี
พิจารณาและระบบศาลในทางมหาชน การค้นคว้า และ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของศาลและคา
วินิจฉัยขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
100112
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 3(2-2-5)
Juristic Act and Contract Law
ความหมายและลั ก ษณะของนิ ติ ก รรมการ
แสดงเจตนาผลของการแสดงเจตนา โมฆะกรรม
โมฆียกรรม ระยะเวลาอายุความตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 ความหมาย
และลั ก ษณะของสั ญ ญาการก่ อ ให้ เ กิ ด สั ญ ญา ผลของ
สัญญา และความระงับแห่งสัญญาตามบรรพ 2 ลักษณะ
2 และกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
100113
กฎหมายทรัพย์สิน
3(2-2-5)
Property Law
ความหมาย ประเภทของทรัพย์สิน ตามบรรพ
1 และตามบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การได้ ม าซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ แดนแห่ ง กรรมสิ ท ธิ์ การใช้
กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม ทรัพยสิทธิ์ประเภทต่างๆ

100114

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(2-2-5)
Constitutional Law
ความหมาย วิวัฒนาการ ทฤษฎี แนวความคิด
และหลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการ
การจัดองค์กรและสถาบันทางการเมือง การใช้อานาจรัฐ
และการควบคุมตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การคุ้มครอง
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน การค้ น คว้ า และการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของศาลและ
ของคาวินิจฉัยองค์กรที่เกี่ยวข้อง
100115
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
3(2-2-5)
Criminal Law :General Principles
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาการใช้กฎหมาย
อาญาโทษและวิ ธี ก ารเพื่ อ ความปลอดภั ย ความรั บ ผิ ด
ในทางอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการและ
ผูส้ นับสนุน การกระทาความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
การกระทาความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้
แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1
100210 กฎหมายลักษณะหนี้
3(2-2-5)
Obligations Law
ความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่ง
หนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีห้ ลายคน
การโอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับแห่งหนี้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 และการฝึกวิ เคราะห์
ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมาย
100211
กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
และลาภมิควรได้
3(2-2-5)
Wrongful Act, Management of Affairs
Without Mandate and Undue Enrichment
Law
ความรับผิดทางละเมิดค่าสินไหมทดแทนนิร
โทษกรรม จั ด การงานนอกสั่ ง และลาภมิ ค วรได้ ต าม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 3, 4
และ 5 และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และฝึก
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมาย
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100212

กฎหมายอาญาภาคความผิด 3(2-2-5)
Criminal Law : Specific Offenses
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ
ในภาค 2 ของประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุ
โทษฐานต่าง ๆ
100213 เอกเทศสัญญา
3(2-2-5)
Specific Contracts
ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ซื้ อ ข า ย
แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทาของ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 การเขียน
สั ญ ญาซื้อ ขาย และวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาสาคั ญ ทาง
กฎหมาย
100214 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(2-2-5)
Intellectual Property Law
หลักการและทฤษฎีของทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทของทรัพย์สินทางปั ญญา การให้ความคุ้ม ครอง
ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเน้นเฉพาะลิ ขสิท ธิ์
สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้ า รวมถึง การบัง คั บ ใช้
กฎหมาย ค าพิ พ ากษาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง วิ ธี ก ารขอรั บ การ
คุม้ ครอง
100215 กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ หลักประกัน
และตัวแทน
3(2-2-5)
Loan, Credit, Security Transaction and
AgencyLaw
หลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ การกู้ ยื ม สิ น เชื่ อ ค้ า
ประกั น จ านอง จ าน า ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิ ช ย์ บรรพ 3 และกฎหมายเกี่ ย วกั บ ตั ว แทนและ
นายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
ร่างหนังสือมอบอานาจ สัญญากู้ยืม และสัญญาเกี่ยวกับ
หลักประกัน
100216 กฎหมายปกครอง
3(2-2-5)
Administrative Law
หลักทั่วไปและลั ก ษณะสาคัญ ของกฎหมาย
ปกครอง หลั ก การจั ด ระเบี ย บการปกครองภายในรั ฐ
บริการสาธารณะ การกระทาทางปกครอง การพิจารณา
ทางปกครองตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วินัย
และการด าเนิ น การทางวิ นั ย การค้ น คว้ า และการวิ
เคราะหป์ระเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสินของศาลและคา
วิ ิจฉั
นิ ย ขององค์ ก รอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายปกครอง
100217 กฎหมายครอบครัว
3(2-2-5)
Family Law
กฎหมายครอบครัวตั้งแต่การหมั้น การสมรส
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสามี ภ ริ ย า ทรั พ ย์ สิ น ระหว่ างสามี
ภริ ย า ความสมบู ร ณ์ ข องการสมรส การสิ้ น สุ ด แห่ ง การ
สมรส สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องบิ ด ามารดาและบุ ต ร ความ
ปกครอง การรับบุตรบุญธรรม ตลอดจนค่าอุปการะเลีย้ งดู
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 รวมถึง
กรณีศึกษาต่าง ๆ
100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
3(2-2-5)
Partnership and Company Law
ความหมายของหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท การจด
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วน การ
เลิกและการชาระบั ญ ชีห้ างหุ้นส่ วน การจดทะเบีย นห้ า ง
หุ้นส่วนสามัญ การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน
การจั ด ตั้ ง และจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด การน า
บทบัญญัติในห้างหุ้นส่วนสามัญมาบังคับใช้กับห้างหุ้นส่วน
จากัดโดยอนุโลม สภาพและการจัดตั้งบริษัท หุ้นและผู้ถือ
หุ้น กรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เงินปันผลทุน
ส ารอง เพิ่ ม ทุ น ลดทุ น เลิ ก บริ ษั ท ควบบริ ษั ท การแปร
สภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากั ด เป็ น
บริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ
3 และสาระส าคั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชน
จากัด
100310 กฎหมายมรดก
3(2-2-5)
Succession Law
ความเป็ น มาและเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย
มรดก ทรัพย์มรดก และการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การ
เป็นทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิโดยธรรมใน
การรั บ มรดก พิ นั ย กรรม และการเขี ย นพิ นั ยกรรม การ
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จัดการและปันทรัพย์มรดก อายุความมรดก ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
100311
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-2-5)
Civil Procedure Law
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบททั่วไป
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราว
ก่อนพิพากษาและการบัง คับ ตามค าพิ พากษาหรื อ ค าสั่ ง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
100312 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(2-2-5)
Criminal Procedure Law
หลั ก กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความ อาญา
อานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาวิ ธี
พิ จ ารณาในศาลชั้ น ต้ น อุ ท ธรณ์ แ ละฎี ก า ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
100313 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(2-2-5)
Public International Law
ลั ก ษณะและบ่ อ เกิ ด ของกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกั บ
กฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เขต
อ านาจของรั ฐ ความคุ้ ม กั น จากเขตอ านาจของรั ฐ
สนธิ สั ญ ญา ความรั บ ผิ ด ในทางระหว่ า งประเทศของรั ฐ
และการระงั บข้ อพิ พาทในทางระหว่ า งประเทศโดยสั น ติ
การสื บ ค้ น และการวิ เ คราะห์ ก ารระงั บ ข้ อ พิ พ าทในทาง
กฎหมายระหว่างประเทศของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
100314 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
3(2-2-5)
Environmental and Natural Resources
Conservation Law
ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี นโยบาย
และโครงสร้างของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการ
อนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ การควบคุ ม มลพิ ษ ทางน้ า
อากาศ การสั่นสะเทือนและเสียงการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสี ย อั น ตรายจากแหล่ ง มลพิ ษ การประเมิ น ผล

กระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม สิ ท ธิ ชุ ม ชนและองค์ ก รเอกชน คดี
สิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย
100315 กฎหมายลักษณะพยาน
3(2-2-5)
Evidence Law
ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร สื บ
พยานหลักฐานของศาลทัง้ คดีแพ่งและคดีอาญา การรับฟัง
หรื อ ไม่ รับ ฟั ง พยานหลั ก ฐาน พยานบอกเล่ า และพยาน
ความเห็น ข้อสันนิษฐานของกฎหมายและภาระการพิสูจน์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(2-2-5)
Private International Law
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่าง
ประเทศแผนกคดีบุคคล การจัดสรรเอกชนในทางระหว่าง
ประเทศ สถานภาพของเอกชน นิ ติ สั ม พั น ธ์ ท่ี มี ลั ก ษณะ
ระหว่างประเทศ ทั้งตามกฎหมายเอกชนและมหาชน การ
แก้ ก ารขั ด กั น แห่ ง กฎหมาย กระบวนการพิ จ ารณาคดี
ในทางระหว่างประเทศและการยอมรับ คาพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศ การบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ การ
สื บ ค้ น และการวิ เ คราะห์ ก ารได้ รั บ สั ญ ชาติ ข องคนไร้
สัญชาติในประเทศไทย
100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
และระบบศาลไทย
2(1-3-4)
Constitution of Courts of Justice and
Thai Judicial System
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของศาล ยุ ติ ธ รร ม
โครงสร้างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม ตาแหน่ง
และอานาจของผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าและผู้ทาการแทน
เขตอานาจศาล อานาจของผูพ้ ิพากษาคนเดียว องค์คณะผู้
พิพากษา การจ่ายสานวนคดี การเรียกคืนหรือโอนสานวน
คดี และการขอคืนสานวนคดีในศาลยุติธรรม
100318 กฎหมายภาษีอากร
3(2-2-5)
Taxation Law
แนวความคิ ด หลั ก การของการภาษี อ ากร
หลักกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษี
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เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษี มูลค่าเพิ่ม
ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะและอากรแสตมป์ และภาษี เ กี่ ย วกั บ
ทรัพย์สิน
100319 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
3(2-2-5)
English for Lawyers
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษเกี่ ย วกั บ ศั พ ท์ ก ฎหมาย
และการอ่านทาความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมาย
การเขียนเอกสารทางกฎหมาย การร่างสัญญาและการ
โต้ ต อบเอกสารทางกฎหมายรู ป แบบต่ า ง ๆ การติ ด ต่ อ
สนทนาและเจรจากับลูกความชาวต่างชาติ
100320 กฎหมายแรงงาน
3(2-2-5)
Labour Law
หลั ก กฎหมายแรงงาน วิ วั ฒ นาการของ
กฎหมายแรงงาน สั ญ ญาจ้ า งแรงงาน กฎหมายว่ า ด้ ว ย
แรงงานสั ม พั น ธ์ กฎหมายคุ้ ม ครองแรงงาน กฎหมาย
เกี่ยวกับเงินทดแทนการระงับข้อพิพาทแรงงาน
100330 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3(2-2-5)
Administrative Procedure Law
หลักทั่วไปทางสารบัญญัติ และวิธีสหบัญญัติ
ชั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง คาสั่งทางปกครอง การ
พิจารณาทางปกครอง อานาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์คาสั่ง
ทางปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง การขอให้
พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง คณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง แบบพิธีในการตรากฎหมาย
ลาดับรอง การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
กฎหมาย คาตัดสินของศาลและคาวิิจฉั
นิ ยขององค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
100331 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาษีอากรส่วนท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Government and Taxation Law
แนวความคิด วิวัฒนาการของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หลักการกระจายอานาจทางปกครอง แผน
และขั้ น ตอนการกระจายอ านาจ การกระจายอ านาจ
ทางการคลั ง รายรั บ รายจ่ า ยและการก่ อ หนี้ การ

จัดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายบริหาร ภารกิจ อานาจ และหน้าที่ วินัยและความรับ
ผิ ด ของข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ และการควบคุ ม
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความหมาย ที่มา
และหลั ก กฎหมายภาษี อ ากรส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาษี โ รงเรื อ น
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย การยื่น
แบบแสดงรายการ การคานวณและจัดเก็บภาษีอากร การ
ระงับข้อพิพาททางภาษีอ ากรที่ เ กี่ยวกั บองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
100332 สิทธิขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Rights
บ่ อ เกิ ด และพั ฒ นาการของสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
ความหมาย และความส าคั ญ ของสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานตาม
รัฐธรรมนูญ ประเภทของสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ขอบเขตในการใช้
สิทธิขั้นพื้นฐาน กระบวนการในการรับรองและคุ้ม ครอง
สิทธิขั้นพื้นฐาน บทบาทของฝ่ายตุลาการในการคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐาน การค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็น ปั ญหา
กฎหมาย ค าตั ด สิ น ของศาล และค าวิ ิจฉั
นิ ย องค์ ก รที่
เกี่ยวข้อง
100340 กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
3(2-2-5)
Bankruptcy Law and Reorganization
Law
วิ วั ฒ นาการ ลั ก ษณะและวั ตถุ ป ระสงค์ของ
กฎหมายล้ ม ละลาย วิ ธี ก ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้
บทบาทของเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ อ านาจศาล
กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกจิ การ
100341 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(2-2-5)
Consumer Protection Law
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภค และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกั บ การ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคกลไก
และการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครอง
ผูบ้ ริโภค
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100342

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 3(2-2-5)
Trade Competition Law
ประวัติกฎหมายการแข่ง ขัน ทางการค้ า ของ
ไทย รู ป แบบพฤติ ก รรมหรื อ การกระท าที่ มี ผ ลต่ อ การ
แข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม มาตรการในการป้อ งกัน
การผูกขาดทางการค้าและการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ต่อการ
แข่ ง ขั น ทางการค้ า หรื อ ขั ด ขวางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
กระบวนการร้องเรียนและการดาเนินคดีกับการปฏิบัติทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายและนโยบายการแข่งขันทาง
การค้าของอาเซียนและระหว่างประเทศ
100343 ตราสารเปลี่ยนมือ
3(2-2-5)
Negotiable Instruments
กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด หลัก
ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค การ
ออกและการสลั กหลัง ตั๋วแลกเงิน การรับรองและอาวั ล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ตราสาร
เ ป ลี่ ย น มื อ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ต า ม
พระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
100350 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Organization Law
วิวัฒนาการและการก่ อตั้ง องค์ การระหว่ า ง
ประเทศ ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่าง
ประเทศ องค์การระหว่างประเทศระดับสากลและระดั บ
ภู มิ ภ าค และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศระดั บ สากลกั บ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศระดั บ
ภูมิภาค การสืบค้นและการวิเคราะห์ประเด็นสาคั ญ ทาง
กฎหมายระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วกั บ องค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศ
100351 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
3(2-2-5)
International Law of the Sea
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายทะเล การ
กาหนดเส้นฐาน การกาหนดเขตทางทะเล น่านน้าภายใน
ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจาเพาะ ทะเล
หลวง เขตอานาจรัฐชายฝั่งเหนือเขตทางทะเล และสิทธิ

ของรัฐอื่นที่มีในเขตทางทะเลแต่ละเขต การผ่านเข้าไปใน
เขตทางทะเลของรั ฐ ชายฝั่ ง การส ารวจและการน า
ทรั พ ยากรทางทะเลทั้ ง ที่ มี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต มาใช้ การ
สืบค้นและการวิเคราะห์การระงับข้อพิพาทในทางกฎหมาย
ระหว่ า งประเทศของศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศตาม
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล ปัญหากฎหมายทาง
ทะเลของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
100352 กฎหมายประชาคมอาเซียน 3(2-2-5)
ASEAN Community Law
ความสั ม พั น ธ์ ภ ายใต้ ก ฎหมาย ระ หว่ า ง
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนตามกฎบัตรสมาคมแห่ง
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมุ่งประสงค์และ
หลั ก การของอาเซี ย น สภาพบุ ค คลตามกฎหมายของ
อาเซี ย น โครงสร้ า งขององค์ ก รในอาเซี ย น องค์ ก รที่ มี
ความสัมพันธ์ กั บอาเซี ยน เอกสิทธิและความคุ้ ม กั น ของ
อาเซียน กลไกการระงับข้อพิพาท และประเด็นอื่นๆทาง
กฎหมายระหว่างประเทศ ที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศอาเซียน
100353 กฎหมายพาณิชย์นาวี
3(2-2-5)
Maritime Law
หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้ า ทาง
ทะเลระหว่างประเทศ สัญญาเช่าเรือ การประกันภัยทาง
ทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการ
เดินเรือ สิทธิของผู้ปฎิบัติงานทางทะเล การช่วยเหลือกู้ภัย
ทางทะเล เรือโดนกันในทะเล การสืบค้นและการวิเคราะห์
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าเรือ การขนส่งสินค้าทางทะเล
และการประกันภัยทางทะเล
100354 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Trade Law
วิวัฒนาการและลักษณะธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ กฎหมายและข้ อ ตกลงทางการค้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
สั ญ ญาซื้ อ ขาย ระหว่ า งประเทศ ได้ แ ก่ อนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศและ
อินโคเทอม องค์กรการค้าโลกและข้อตกลงองค์การการค้า
โลก อาทิ เ ช่ น ความตกลงทั่ ว ไปว่ า ด้ ว ยการค้ า และภาษี
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ศุลกากร ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ และความ
ตกลงว่ า ด้ วยการค้ า ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ ทรั พ ย์สินทางปัญญา
ของการค้า การชาระเงิน ค่าสิน ค้า ระหว่า งประเทศ การ
ขนส่ ง สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศทางทะเล การขนส่ ง สิ น ค้ า
ระหว่ า งประเทศทางอากาศ การขนส่ ง สิ น ค้ า ระหว่ า ง
ประเทศทางราง การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางบก
และการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
100361 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน
และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 3(2-2-5)
Juvenile Justice and Family Procedure Law
หลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทางสั ง คม
และจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระทาผิด กระบวนการ
ยุติธรรมระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน และวิธีการแก้ ไ ข
ผู้ ก ระท าผิ ด รวมทั้ ง การคุ้ ม ครองผู้ เ ยาว์ ใ นคดี แ พ่ ง ตาม
กฎหมายจั ด ตั้ ง ศาลคดี เ ด็ ก และเยาวชน กฎหมายวิ ธี
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ครอบครัว
100362 กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์
เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Medical Law and
Forensic Science
บทบาทและความส าคั ญ ของกฎห ม าย
การแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทางการแพทย์ที่
สั ม พั น ธ์ กั บ การใช้ ก ฎหมาย ความรู้ เ บื้อ งต้ น เกี่ ย วกั บ นิติ
วิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพและการพิสูจน์หลักฐาน
สาหรับการดาเนินคดีอาญาและแพ่ง
100363 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(2-2-5)
Criminology and Penology
ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิ ท ยา
สถิ ติ อ าชญากรรม สภาพและสาเหตุ ข องอาชญากรรม
กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม อาชญาวิทยาการ
ภาคผู้ เ สี ย หายหรื อ เหยื่ อ อาชญากรรมการป้ อ งกั น
อาชญากรรม ความหมายหรื อ ขอบเขตของทั ณ ฑวิ ท ยา
โทษและปรัชญาการลงโทษ การบริหารงานเรือนจา การ
เบี่ ย งผู้ ก ระท าผิ ด ออกจากกระบวนการยุ ติ ธ รรม การ
ควบคุ ม ประพฤติ แ ล ะการพั ก การลงโทษ รวมถึ ง

กระบวนการยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์
100364 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Crimes
ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ
ความผิดทางอาญาที่เ กี่ยวเนื่อ งกั บ ธุร กิ จ มาตรการและ
กลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
รวมทั้ ง ศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาชญากรรมทาง
ธุรกิจ และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
100370 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
Information Technology Law
โครงสร้ า งทั่ ว ไปของเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
เทคโนโลยี การเข้ารหัส และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่
เกี่ยวกับการใช้อนิ เทอร์เน็ต อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
การคุ้ ม ครองความเป็ น ส่ ว นตั ว การหมิ่ น ประมาทผ่ า น
อิ น เทอร์ เ น็ ต นโย บาย ของรั ฐ ในก า รคว บ คุ ม ก า ร
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส าร เส รี ภ าพในกา รติ ด ต่ อสื่ อ ส า ร ผ่ า น
อิ น เทอร์ เ น็ ต และการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
100371 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และเศรษฐกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Law on Electronic Commerce and
Digital Economy
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม ผ่ า น สื่ อ
อินเทอร์เน็ต ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทา
สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นการรับฟังข้อมู ล จาก
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น พยานหลั ก ฐาน กฎหมายการ
พั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม กฎหมายการ
ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และกฎหมายอื่ น เกี่ ย วกั บ
เศรษฐกิจดิจิทัล การบังคับใช้กฎหมายและคาพิพากษาที่
เกี่ยวข้อง
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100372

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
ประเทศ
3(2-2-5)
International Intellectual Property Law
หลั ก การ ทฤษฎี และข้ อ ตกลงระหว่ า ง
ประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ระบบ
การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ โดยเน้น
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ ยวกับ
การค้า อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สิน
อุ ต สาหกรรมอนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่ า งประเทศภาย ใต้ ร ะบบมาด ริ ด ระบบต าม
สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร บทบาท
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกต่อการพัฒนาการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การอนุวัติกฎหมายภายใน
ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วกั บ การ
คุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา
100373 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
และการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์
3(2-2-5)
Cybercrime Law and cyber security
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์
การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล การยื น ยั น ตั ว บุ ค คล การรั ก ษาความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การกระทาความผิดเกี่ยวกับทาง
คอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิ ด ทาง
คอมพิ ว เตอร์ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอร์ เขตอานาจศาล การบังคับใช้กฎหมาย
และคาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
100380 นิติปรัชญาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
EnvironmentalJurisprudence
แนวคิด ทฤษฎีนิติปรัชญาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
กฎหมายและนโยบาย รากฐานทางความคิดข้อโต้แย้งวาท
กรรมของนักปรัชญาสิ่งแวดล้อม ตะวันออกและตะวันตก
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและนโยบาย วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ เศรษฐกิจ คุณธรรมและจริยธรรมเชิงวิพากษ์
หลั ก การของนิ ติ ป รั ช ญาสิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก ยุ ติ ธ รรม

สิ่งแวดล้อม หลักความมั่นคงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่
ยั่งยืน
100381 กฎหมายและนโยบายการกากับดูแล
มลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Pollution Governance
and Law
ปั ญ หามลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม ข้ อ กฎหมาย
หลั ก การและนโยบายด้ า นการควบคุ ม มลพิ ษ ทางน้ า
อากาศ และเสี ย ง การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย
อันตราย ที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
ปั ญ หาพิ เ ศษในการประเมิ น ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม การ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของสาธารณชน และองค์กร
เอกชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
100382 กฎหมายและนโยบายการกากับดูแล
ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5)
Biodiversity Governance and Law
กฎหมายและนโยบายการที่เกี่ยวข้องกั บการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวลัย การป้องกัน
ความเสื่อมโทรมทางนิเวศ การค้าสัตว์ปา่ และพืชป่าโดยผิด
กฎหมาย การประมงผิดกฎหมาย การบริหารจัดการลุ่มน้า
การเข้าถึงและการแบ่งปันและใช้ประโยชน์อย่างเท่า เทียม
การคุม้ ครองพันธุพ์ ืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
100390 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
เปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Introduction to Comparative Law
เ ข้ า ใ จ แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ข อ ง ก ฎ ห ม า ย
เปรียบเทีย บ, หน้าที่, วัตถุประสงค์ , วิธีการ และประวั ติ
ของกฎหมายเปรี ย บเที ย บ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บตระกู ล
กฎหมายหลัก ๆ ระบบกฎหมายซีวิลลอว์, ระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์ , ระบบกฎหมายแองโกล-อเมริ กา, ระบบ
กฎหมายศาสนาและกฎหมายวัฒนธรรมในเอเชีย
100391 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ 3(2-2-5)
Comparative Private Law
หลั ก กฎหมายสั ญ ญา กฎหมายทรั พ ย์ สิ น
กฎหมายครอบครัว ในระบบกฎหมายต่าง ๆ ของโลกหลัก
ทั่ ว ไปและความแตกต่ า งของหลั ก กฎหมาย เทคนิ ค ทาง
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กฎหมายที่แตกต่างกันที่ตระกูลกฎหมายต่าง ๆ นามาใช้
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกัน
100392 กฎหมายประกันภัย
3(2-2-5)
Insurance Law
หลั ก ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายประกั น ภั ย
ประกันวินาศภัย วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน การ
ประกันภัยค้าจุนและการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
100410 นิติปรัชญา
2(1-3-4)
Legal Philosophy
ประวั ติ แ ละแนวความคิ ด ของนั ก ปรั ช ญา
กฎหมายในสานักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาที่
เป็ น รากฐานของทฤษฎี ก ฎหมาย ความยุ ติ ธ รรม ความ
เสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้
กฎหมาย ระบบกฎหมายไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน กฎหมาย
ไทยก่อนการปฏิรูป และอิทธิพลของระบบกฎหมายในสกุล
หลักที่มีต่อระบบกฎหมายไทย
100411
กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมาย
มหาชน
2(1-3-4)
Public Procedure Law
พั ฒ นาการ แนวคิ ด ทฤษฎี ระบบศาลทาง
กฎหมายมหาชน ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศาลปกครอง การ
ควบคุ ม การใช้ อ านาจมหาชนโดยองค์ ก รตุ ล าการ เขต
อานาจของศาลรัฐธรรมนูญ เขตอานาจของศาลปกครอง
วิธีพิจารณาคดี และการบังคับคดี การค้นคว้า และการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย คาวินิจฉัยขององค์กรอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความทางกฎหมาย
มหาชน
100412 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(1-3-4)
Legal Profession
วิวัฒนาการของวิชาชีพ จริยธรรม หน้าที่และ
งานของนักกฎหมายในหน่วยงานต่าง ๆ มรรยาทและวินัย
อุดมคติของนักกฎหมาย องค์กร และการควบคุม ก ากั บ
ดูแลผูป้ ระกอบวิชาชีพกฎหมาย และสามารถนาเอาความรู้
มาปรับใช้กับข้อเท็จและวินิจฉัยโดยใช้อุดมการณ์ของนัก
กฎหมายได้

100413

ระเบียบวิธีวิจัย
2(1-3-4)
Research Methodology
ความหมาย ความส าคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์
ของการวิ จัย สมมติฐานการวิ จัย รูปแบบ หลักการและ
วิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย การตั้งสมมติฐานการ
วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย การอภิปราย การวิเคราะห์
ประเด็ น ปั ญ หาส าคั ญ ทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ บริ บ ททาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง
100420 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย
6 หน่วยกิต
LegalProfessionalInternship Clinic
หลั ก การประกอบวิ ช าชี พ กฎหมาย ทั ก ษะ
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นสาหรับการ
ทางาน การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานทางกฎหมายของรัฐ
และเอกชน การเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน
การติดตามผลและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย การสังเคราะห์ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้เรียน
100421 คลินิกให้คาปรึกษาทางกฎหมายทั่วไป
3 หน่วยกิต
General Legal Consultation Clinic
หลั ก การให้ ค าปรึ ก ษาทางกฎหมาย การ
ซักถามข้อเท็จจริง การค้นคว้าทางกฎหมาย การวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายการทาความเห็นทางกฎหมาย
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ก ารท างานในคลิ นิ ก บุ ค ลิ ก ภาพและ
มาตรฐานจริยธรรมของนักกฎหมาย การร่างเอกสารทาง
กฎหมายการติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไป การวิเคราะห์
และเตรียมรูปคดี การแก้ปัญหาให้กับลูกความ การลงมือ
ปฏิบัติให้คาปรึกษากฎหมาย การแนะนาและส่งต่อปัญหา
ทางกฎหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์ผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูเ้ รียน
100422 คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ชุมชน
3 หน่วยกิต
Community Legal Education Clinic
เป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน การจัดทาเนื้อหากฎหมาย
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และวิธีการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย หลักการแสวงหา
ความร่ ว มมื อ จากชุ ม ชน การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและความ
ต้องการทางกฎหมายของชุมชน การสื่อสารภาษากฎหมาย
กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป การ
ท างานร่ ว มกั บ ชุ ม ชนที่ มี ลั ก ษณะและความต้ อ งการ
หลากหลาย การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชนและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐานและการลงมือปฏิบัติ การสังเคราะห์ผลการเรียนรู้จ าก
ประสบการณ์ของผู้เรียน
100423 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อ
ความยุติธรรมในสังคม
3 หน่วยกิต
Social Justice Clinics
หลักการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อ
ความยุติธรรมในสังคม การให้บริการทางกฎหมายโดยไม่
รั บ ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ก่
ผู้ด้อยโอกาส การแนะนาและส่งต่อปัญหาทางกฎหมาย
การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและศาล การ
สังเคราะห์ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูเ้ รียน
100424 คลินิกกฎหมายเอกชน
3 หน่วยกิต
Private Law Clinic
การฝึกปฏิบัติการให้บริการทางกฏหมายด้าน
กฎหมายเอกชน การจัดเก็บเอกสาร การติดต่อและสื่อสาร
กับลูกความ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายด้าน
กฎหมายเอกชน การเตรียมรูปคดีและแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้ กั บ ลู ก ความ การจั ด เตรี ย มเอกสารและพยานในการ
ดาเนินคดี การรักษาความลับของลูกความ การสังเคราะห์
ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูเ้ รียน
100425 คลินิกกฎหมายมหาชน
3 หน่วยกิต
Public Law Clinic
หลั ก การให้ ค าปรึ ก ษาทางกฎหมายเฉพาะ
ด้าน การติดต่อและสื่อสารกับลูกความ หลักการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อ การอุ ทธรณ์ก ารใช้ อานาจรั ฐ การวิเคราะห์
และเตรียมรูปคดี การจัดเตรียมเอกสารและพยานในการ
ด าเนิ น คดี เทคนิ ค การจั ด ท าค าให้ ก ารในการต่ อ สู้ ค ดี
ปกครอง การรักษาความลับของลูกความ และการติดตาม
และรายงานผลการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย

100426

คลินิกกฎหมายธุรกิจ
3 หน่วยกิต
Business Law Clinic
การฝึกปฏิบัติการให้บริการทางกฏหมายด้าน
กฎหมายธุรกิจ การจัดเก็บเอกสาร การติดต่อและสื่อสาร
กับลูกความ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายด้าน
กฎหมายธุรกิจ การเตรียมรูปคดีและแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้กับลูกความ การจัดเตรียมเอกสารและพยาน การรักษา
ความลับของลูกความ การสัง เคราะห์ผลการเรียนรู้จ าก
ประสบการณ์ของผู้เรียน
100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3 หน่วยกิต
Consumer Protection Clinic
หลักการให้คาปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกั บ
การคุม้ ครองสิทธิของผู้บริโภค การซักถามข้อเท็จจริง การ
ค้ น คว้ า ทางกฎหมาย การท าความเห็ น ทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า กฎหมายการกู้ยืมอันเป็นการฉ้อโกง
ประชาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองสิทธิของ
ผูบ้ ริโภค การเผยแพร่ความรู้ การประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค การสังเคราะห์ผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูเ้ รียน
100428 คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3 หน่วยกิต
Environmental and Natural Resources
Law Clinic
การวิ เ คราะห์ ท างกฎหมายและนโยบาย
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระและกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติกฎหมายในทางปฏิบัติเกี่ยวกับมลพิษ
ทรัพยากรธรรมชาติและความยุ ติธ รรมด้านสิ่ งแวดล้ อ ม
การด าเนิ น คดี เ กี่ ยวกั บ การกระท าของหน่ว ยงานของรัฐ
สุขภาพสิ่งแวดล้อมที่สาคัญและสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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100429

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร เ รี ย น รู้ เ พิ่ ม พู น
ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใน
สถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
100430 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 3(2-2-5)
Public Economic Law
แนวความคิด วิวัฒนาการ บ่อเกิด และหลัก
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิ จ หลั ก เสรี นิ ย ม หลั ก การ
แทรกแซงทางเศรษฐกิ จ การจั ด องค์ ก รและวิ ธี ก าร
แทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รัฐสวัสดิการ
การควบคุ ม ตรวจสอบการแทรกแซงทางเศรษฐกิ จ โดย
องค์ ก รตุ ล าการ การค้ น คว้ า และการวิ เ คราะห์ ป ระเด็น
ปั ญ หากฎหมาย ค าตั ด สิ น ของศาลและค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
100431 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ 3(2-2-5)
English Constitutional Law
ความหมาย พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์
หลักความคิดพื้นฐาน แหล่งที่มาของรัฐธรรมนูญอังกฤษ
ส ถ า บั น ที่ ส า คั ญ ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ อั ง ก ฤ ษ ไ ด้ แ ก่
พระมหากษั ต ริ ย์ รั ฐ สภา การปกครองส่ ว นกลาง การ
ปกครองแบบโอนอ านาจ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การค้นคว้า และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย คา
ตัดสินของศาลและคาวินิจฉัยขององค์กรอื่ นที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ
100432 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ 3(2-2-5)
Governmental Administration Law
แนวคิด หลักการจัดระเบียบการปกครองรัฐ
และโครงสร้ า งเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในปั จ จุ บั น กฎหมาย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ ดี กฎหมายข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ความลั บ ของ
ราชการ งบประมาณ การคลังและพัสดุ การยกร่างแก้ ไข
บทบัญญัติและอนุ บั ญญั ติต่า ง ๆ การตอบข้อหารื อ ด้ า น
กฎหมาย การค้นคว้า และการวิเ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หา

กฎหมาย คาวิิจฉั
นิ ยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
บริหารงานภาครัฐ
100433 กฎหมายประกันสังคม
3(2-2-5)
Social Security Law
หลั ก ทั่ ว ไปกฎหมาย แรงงาน ที่ ม าแล ะ
วิวัฒนาการของกฎหมายประกันสังคม สิทธิในการเข้า ถึง
ประกันสังคม การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานและสิทธิประโยชน์
ของผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิและหน้าที่
ของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม การ
ค้ น คว้ า และการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หากฎหมาย ค า
ตัดสินของศาลและคาวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายประกันสังคม
100434 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายมหาชน
3(2-2-5)
Current Topics in Public Law
กฎหมายมหาชนในปัจจุบัน การตรากฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย คดีความทาง
มหาชนในปัจจุบัน และแนวโน้มกฎหมายมหาชน
100435 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
3(2-2-5)
Human Rights Law
ความหมายและปรั ช ญาของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
กฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ย วข้อง
กั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กลไก วิ ธี ก าร และการ
ส่ ง เสริ ม การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทยและ
ระหว่างประเทศ องค์กรที่ทาหน้า ที่คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การ
ค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมาย คาตัดสิน
ของศาลและคาวินิจฉัยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
และฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมาย
100440 การร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง
3(2-2-5)
Contractual Drafting and Negotiation
หลักเกณฑ์และวิธีการยกร่างนิติกรรม และ
สั ญ ญาแบบต่ า ง ๆ การใช้ ถ้ อ ยค าภาษาให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย การฝึกทักษะและการเตรียมการเจรจาต่อรอง
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100441

กฎหมายภาษีการบริโภค
3(2-2-5)
Consumption Tax
หลั ก การและแนวคิ ดของกฎหมายภาษี การ
บริโภค ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม
100442 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายภาษีอากร
3(2-2-5)
Current Topics in Taxation Law
ศึกษา เรียนรู้ อธิบายและวิเคราะห์ถึงปัญหา
ส าคั ญ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกฎหมายภาษี อ ากร แล้ ว น า
ประเด็นปัญหาที่สนใจมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ วิพากษ์
วิจารณ์ในห้องเรียน หาข้อสรุป และทางแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
100450 กฎหมายสนธิสัญญา
3(2-2-5)
Law of Treaties
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ส น ธิ สั ญ ญ า ก า ร ท า
สนธิ สั ญ ญา การให้ ค วามยิ น ยอมของรั ฐ เพื่ อผู ก พันตาม
สนธิ สั ญ ญา การตั้ ง ข้ อ สงวน การมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ของ
สนธิสัญญา การตีความสนธิสัญญา ความไม่สมบูรณ์ การ
ยกเลิกและการระงับการใช้บังคับสนธิสัญญาตามหลักของ
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่า ด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.
1 9 6 9 แล ะหลั ก กฎหมาย ระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ย
สนธิสัญญา การสืบค้นและการวิเคราะห์ประเด็น ส าคั ญ
ทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสนธิสัญญา
100451 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทูต
และกงสุล
3(2-2-5)
International Law of Diplomatic and
Consular Relations
วิวัฒนาการความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วย
การทูตและกงสุล การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
หน้าที่ของตัวแทนทางการทูต บุคคลในคณะผู้แทนทางการ
ทูต ระยะเวลาของการได้ รับ ความคุ้ ม กัน และการสิ้ น สุ ด
ความคุ้มกันเอกสิทธิและความคุ้มกันของตัวแทนทางการ
ทู ต ต า ม ห ลั ก ข อ ง อ นุ สั ญ ญ า ก รุ ง เ วี ย น น า ว่ า ด้ ว ย
ความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961 และจารีตประเพณี
ปฏิบัติทางการทูตเจ้าพนักงานกงสุลและสมาชิกในสถาน
ทาการกงสุล การแต่งตั้งกงสุล เอกสิทธิและความคุ้ม กัน

ของกงสุ ล ตามหลั ก ของอนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาว่ า ด้ ว ย
ความสัมพันธ์ทางการกงสุล ค.ศ. 1963 การสืบค้นและ
การวิเคราะห์การระงับข้อพิพาทในทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับเอกสิทธิ
และความคุ้มกันทางการทูตและกงสุล
100452 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International human rights law
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย สิ ทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ ที่มาของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่ า งประเทศ การบั ง คั บ ตามสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในระบบ
กฎหมายระหว่างประเทศ การนากฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศมาบังคับใช้ภายในรัฐภาคีสมาชิก ประวัติ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน ส ากล สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชนตาม ก ฎ บั ต ร
สหประชาชาติ ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
สนธิสัญญาหลักว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่ างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ น ภาคี แนวปฏิ บั ติ ใ นการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศ ระบบเยี ย วยาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ระหว่างประเทศ บทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
100460 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
3(2-2-5)
Human Rights and Criminal Justice
ปรัชญา และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธ รรมทางอาญา โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับมาตรฐานองค์การสหประชาชาติท่ีเกี่ยวข้อง การ
ให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของผู้ ต้ อ งหา จ าเลย
ผูต้ ้องขังผูเ้ สียหายและพยานในคดีอาญา การคุม้ ครองสิทธิ
เด็กและผูห้ ญิง
100461 ว่าความและศาลจาลอง
3(2-2-5)
Advocacy and Moot Court
หลักวิชาว่าความ การเตรียมคดีการเขียนคา
ฟ้องและคาให้การ วิธีซักถามพยาน การฝึกปฏิบัติโดยจัด
ขึ้นในรูปศาลจาลอง
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100462

กฎหมายจราจรทางบก
3(2-2-5)
Land Traffic Law
ความหมาย การใช้รถ สัญญาณจราจรและ
เครื่องหมายจราจร การใช้ทางเดินรถ การใช้ทางเดินรถที่
จัดเป็นช่องเดินรถประจาทาง ข้อกาหนดเกี่ยวกับความเร็ว
ของรถ การขับรถผ่ านทางร่ วมทางแยกหรื อวงเวี ย นรถ
ฉุกเฉิน การลากรถหรือการจูงรถ อุบัติเหตุ รถจักรยาน
รถบรรทุ ก คนโดยสาร รถแท็ ก ซี่ คนเดิ น เท้ า สั ต ว์ แ ละ
สิ่ ง ของในทาง รถม้ า เกวี ย นและเลื่ อ น เขตปลอดภั ย
เบ็ ด เตล็ ด อ านาจของเจ้ า พนั ก งานจราจรและพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ บทกาหนดโทษรวมทั้งพระราชบัญญัติรถยนต์
พระราชบั ญ ญั ติ ผู้ ป ระสบภั ย จากรถ และฝึ ก วิ เ คราะห์
ประเด็นปัญหาสาคัญทางกฎหมาย
100463 กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3(2-2-5)
Dispute Resolution Law
ธรรมชาติของความขัดแย้ง ข้อดีและข้อเสีย
ของความขัดแย้ง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในบริบทสากล ทักษะที่จาเป็นและเทคนิคในการ
เจรจาไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละ
บรรยากาศในการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทด้ ว ยสั น ติ วิ ธี
คุณสมบัติและจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย สาระสาคัญของ
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทภาคประชาชน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง การ
บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญา การยุติข้อพิพาททางอาญาในชั้นสอบสวน การ
ฝึกปฏิบัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยใช้
สถานการณ์จาลอง
100470 กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial property law
แนวคิด และทฤษฎีของการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางอุตสาหกรรม ประเภทของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
การคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมโดยเน้นกฎหมาย
คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจร กฎหมายคุ้มครองพัน ธุ์ พื ช
กฎหมายความลั บ ทางการค้ า กฎหมายสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง

ภู มิ ศ าสตร์ การคุ้ ม ครองชื่ อ ทางการค้ า กฎหมายอื่ น ที่
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางอุ ต สาหกรรม วิ ธี ก ารขอรั บ การ
คุม้ ครอง การบังคับใช้กฎหมายและคาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
100471 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กับอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Intellectual Property Law Related to
the Internet
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
อินเทอร์เน็ต ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ทางอินเทอร์เน็ต การคุ้มครองซอฟแวร์ ฐานข้อมูล และ
มั ล ติ มี เ ดี ย รวมทั้ ง โดเมนเนม ปั ญ หาการใช้ ก ฎหมาย
เครื่องหมายการค้ากับโดเมนเนม ความลับทางการค้าและ
ความรั บ ผิ ด ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต และกลไกของ
กฎหมายในการแก้ไขปั ญหา ตลอดจนกฎหมายเกี่ย วกั บ
การให้ความคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี และการให้
ความคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ
100472 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Protection Law
หลั ก การพื้ น ฐานและกฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสารของราชการ การ
คุ้มครองความลับทางการค้า การคุ้มครองข้อมูลกั บสิ ทธิ
ส่ ว นบุ ค คล การคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส าหรั บ มหาวิ ท ยาลั ย
บริการสนเทศ นายจ้างและลูกจ้าง การให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลในต่างประเทศและประเทศไทย และการคุ้มครอง
สิทธิเด็ดขาดในข้อมูลสาหรับ ผลิต ภัณฑ์ยา การบังคั บ ใช้
กฎหมายและคาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
100473 กฎหมายเครื่องหมายการค้า
และการบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์
3(2-2-5)
Trademark Law and Commercial
Management
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคุ้มครอง การ
ขอจดทะเบียนและผลของการจดทะเบียน การต่ออายุ การ
เพิ ก ถอน การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิท ธิ และการละเมิ ด สิทธิใน
เครื่ อ งหมายการค้ า เครื่ อ งหมายบริ ก าร เครื่ อ งหมาย
รั บ รอง และเครื่ อ งหมายร่ ว ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ
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เครื่องหมายการค้า ตลอดจนการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้ า ระหว่ า งประเทศภายใต้พิ ธี สารกรุ ง มาดริ ด การ
บริหารจัดการสิทธิ การออกแบบเครื่องหมายการค้ าการ
จัดการในทางปฏิบัติ การนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ การนาเครื่องหมายการค้ามาแปลงเป็น
ทุน การนาเครื่ องหมายการค้ ามาใช้ เ ป็นหลั ก ประกั น หนี้
และการประเมินมูลค่าและการร่างสัญญา
100480 กฎหมายที่ดินและนโยบายการจัดสรร
ทรัพยากรที่ดิน
3(2-2-5)
Land Law and Land Resources
Allocation Policy
ปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน ประวัติศาสตร์
กฎหมายที่ดินหลักกรรมสิทธิ์ในที่ดิน , ประมวลกฎหมาย
ที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การควบคุมการใช้ท่ีดิน
การจัดที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน กาหนดสิทธิในที่ดิน และ
การออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินและนโยบายการจัดสรร
ทรัพยากรที่ดิน และที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
100481 คดีสิ่งแวดล้อมและกฎหมายวิธี
พิจารณาความ
3(2-2-5)
Environmental Dispute and Procedure Law
ปัญหาและข้อจากัดปัจจุบันเกี่ยวกับการฟ้อง
คดี สิ ท ธิ ใ นการฟ้ อ งคดี การสื บ พยานหลั ก ฐาน สภาพ
บั ง คั บ เชิ ง เปรี ย บเที ย บทางแพ่ ง อาญาและปกครอง
รูปแบบการดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม
100482 กฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศ
และอาเซียน
3(2-2-5)
Transnational Environmental Law and
ASEAN
วิวัฒนาการ หลักการและแนวคิดที่สาคัญของ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมข้ามประเทศ คดีสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมอาเซียน สถาบันและ
ข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลก ความสัมพันธ์ระหว่า ง
กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มภายในและอิ ท ธิ พ ลของกฎหมาย
สิ่ ง แวดล้ อ มสากลต่ อ นโยบาย แผน และกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมภายใน

100490

กฎหมายเปรียบเทียบเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
Comparative Legal Research
กฎหมายเปรียบเทียบและวิธีการเปรียบเทียบ
เพื่อการวิจัยในกฎหมายเอเชีย , ยุโรป และอเมริกา การ
อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษากฎหมายเปรี ย บเที ย บ
นวั ต กรรม วิ ธี ก ารศึ ก ษากฎหมายเปรี ย บเที ย บสมั ย ใหม่
การพัฒนาทักษะ การวิเคราะห์และการวิจารณ์ในประเด็น
ร่วมสมัย
100491 หัวข้อปัจจุบันในกฎหมายเอกชน
3(2-2-5)
Current Topics in Civil
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การน าเสนอ การอภิ ป ราย การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ป ระเด็น
สาคัญทางกฎหมายเอกชนและธุรกิจ
121101
หลักการเงินเบื้องต้น
3(2-2-5)
Principle of Finance
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดอกเบี้ย การคานวณ
อั ต ราดอกเบี้ ย การจ่ า ยหนี้ คื น อั ต ราผลตอบแทนของ
พันธบัตรและหลักทรัพย์อ่นื การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาด้านการเงิน การวิเคราะห์มูลค่าของกระแส
เงินสด
121102
การเงินและการธนาคาร
3(2-2-5)
Money and Banking
วิ วั ฒ นาการของเงิ น ตรา ลั ก ษณะ บทบาท
และความส าคั ญ ของเงิ น ที่ มี ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ วิ ธี ก าร
จัดระบบเงินตราของประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณเงิน สภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงิ น
และการคลั ง บทบาทของธนาคารกลางในการควบคุ ม
ปริมาณเงิน และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่ า งประเทศ ระบบการเงิ น และประเภทของตลาด
การเงิน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของธนาคารพาณิ ชย์
และสถาบันการเงินอื่น และกรณีศึกษา
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121201

หลักการจัดการการเงิน
3(2-2-5)
Fundamentals of Financial Management
การจั ด การการเงิ น เบื้ อ งต้ น แนวความคิ ด
พื้นฐานในการจัดการการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน การ
ลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว การกระจายผลประโยชน์ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน และกรณีศึกษา
121202 บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Corporate Governance and Sufficiency
Economy
ทฤษฎีทางจริยธรรม นิยามของจริยธรรมใน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ การน าระบบจริ ย ธรรมเหล่ า นั้ น มา
ประยุ ก ต์ ใ นทางวิ ช าชี พ ข้ อ จ ากั ด ของระบบจริ ย ธรรม
หลักการบรรษัทภิบาล พฤติกรรมของบริษัท สัจธรรมทาง
จริยธรรมของธุรกิจ การสร้างจิตสานึกทางธุรกิจ ความ
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นศี ล ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ แนวคิ ด
ทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ พอเพีย ง และการประยุ ก ต์ใช้ เ ศรษฐกิจ
พอเพียง
121211
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การเงิ น ธุ ร กิ จ การ
วิเคราะห์งบการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหา
เงิ น ทุ น ระยะยาว งบประมาณเงิ น สด การบริ ห ารลู ก หนี้
การบริหารสินค้ าคงเหลือ มูลค่าเงินตามเวลา งบลงทุ น
ต้นทุนของเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
121301 หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ 3(2-2-5)
Principles of Investment in Securities
ระบบการเงิ น และโครงสร้ า งตลาดการเงิ น
ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดการเงินระหว่าง
ประเทศ ผลตอบแทนและความเสี่ ย งจากการลงทุ น ใน
หลั ก ทรั พ ย์ ข่ า วสารข้ อ มู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ การให้
คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม ตราสารทุน ตราสารหนี้
กองทุนรวมและหน่วยลงทุน ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์
และตลาดอนุพันธ์ และกรณีศึกษา

121302

การบริหารความเสี่ยงและหลักการธุ รกิ จ
ประกันภัย
3(3-0-6)
Risk Management and Principles of
Insurance Enterprise
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
สภาพแวดล้อมขององค์กร วัตถุประสงค์ของการจัดการ
ความเสี่ยง การระบุและประเมินความเสี่ยง การตอบสนอง
และการควบคุมความเสี่ยง สารสนเทศ การสื่อสาร การ
ติดตาม และการประเมินผลการจัดการความเสี่ยงความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย สัญญาประกันภัย ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิต เบี้ยประกันภัย เงินสารอง
ประกันภัย และมูลค่ากรมธรรม์ สัญญาประกันชีวิตและ
การเลือกซือ้ กรมธรรม์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
องค์กรประกันภัย
121303 การวิเคราะห์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Analysis
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ท าง
การเงิ น อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น และก าไรต่ อ หุ้ น การ
วิเคราะห์สินทรัพย์ การวิเคราะห์หนีส้ ิน และกรณีศึกษา
121304 การเงินระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Finance
ลักษณะและหน้าที่ของตลาดการเงินระหว่าง
ประเทศ การบริ ห ารอั ต ราแลกเปลี่ ย น ระบบการเงิ น
ระหว่างประเทศ ข้อจากัดของการลงทุนระหว่างประเทศ
แหล่ ง เงิ น ทุ น ระหว่ า งประเทศ ความเสี่ ย งของอั ต รา
แลกเปลี่ยน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหาร
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ทฤษฎี เ สมอภาคระหว่ า งอั ต ราการ
แลกเปลี่ ย น การรายงานผลการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศและระบบภาษี และกรณีศึกษา
121305 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(2-2-5)
Personal Financial Planning
การบริหารการเงินที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
ของบุคคลสาหรับการวางแผนทางการ เงินในอนาคต การ
ทางบประมาณรายรับและรายจ่า ยส่วนบุคคล การเรียนรู้
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เกี่ยวกับหลักการในการสร้างรายได้ การออมทรัพย์ และ
การจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การจัดหาที่อยู่
อาศัย การลงทุนทางการเงิน และกรณีศึกษา
121306 การจัดการสินเชื่อ
3(2-2-5)
Credit Management
ความส าคั ญ และประเภทของการให้ สินเชื่อ
หลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาการให้สินเชื่อ การ
รวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การ
วิเคราะห์ข้ อ มูลพื้น ฐาน หลักเกณฑ์ในการพิจ ารณาเพื่ อ
ตัดสินใจ การตรวจสอบสินเชื่อ การประเมินค่า การจัดชั้น
ลูกหนี้ รายงานข้อมูลสินเชื่อ การควบคุมและติดตามการ
เรี ย กเก็ บ หนี้ เทคนิ ค การจั ด การหนี้ ท่ี มี ปั ญ หา ระบบ
ปฏิบัติการสินเชื่อ และกรณีศึกษา
121307 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู้เบื้องต้นของระเบียบวิธีวิจัย ประเภท
ของการวิจัย การกาหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์
ในการวิจัย การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง สมมติฐานการ
วิ จั ย และตั ว แปรในการวิ จั ย การออกแบบการวิ จั ย
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์และการสังเกต การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง การเขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการประยุกต์ใช้ในการวิจัย
121321
วาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
ความหมายและขอบเขตของวาณิ ช ธนกิ จ
บทบาทหน้ า ที่ ข องวาณิ ชธนากร การสร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ
กิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การวิเคราะห์ทางเลือก
ในการจั ด หาเงิ น ทุ น และวิ ธี ก ารในการก าหนดราคา
หลั ก ทรั พ ย์ การประเมิ น มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ข องธุ ร กิ จ
จรรยาบรรณของวาณิชธนากร กฎระเบียบของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

121322

การบริหารธนาคารและการเงิน
เพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Bank Management and Green Finance
โครงส ร้ า งการบริ ห ารภาย ในธนาคาร
การปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ส่ ว นหน้ า และส่ ว นหลั ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธนาคาร นวัตกรรมการบริการ การบริการอิเล็คทรอนิคส์
การบริ ก ารที่ ดี การจั ด หาเงิ น ทุ น และการลงทุ น ส าหรั บ
โครงการเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด หารเงิ น ทุ น ส าหรั บ
นโยบายสาธารณะเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ระบบการเงิ น เพื่ อ
สิ่งแวดล้อม แผนทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม ต้นทุนทาง
การเงิน การลงทุนและการตัดสินใจการพิจารณาให้สินเชื่อ
เพื่อโครงการสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน
121323 การวิเคราะห์ ห ลัก ทรัพย์ แ ละการจั ด การ
กลุ่มหลักทรัพย์
3(2-2-5)
Security Analysis and Portfolio
Management
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
หลักทรัพย์เพื่อ การลงทุน หลักการลงทุ น การวิเคราะห์
ด้ า นปั จ จั ย พื้ น ฐาน การวิ เ คราะห์ บ ริ ษั ท การค านวณ
ผลตอบแทนและการวั ด ความเสี่ ย ง การประเมิ น มู ล ค่ า
หลั ก ทรั พ ย์ การวิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค การจั ด การกลุ่ ม
หลักทรัพย์ และกรณีศึกษา
121324 การบริ ห ารและการวิ เ คราะห์ โ ครงการ
3(2-2-5)
Project Management and Analysis
การวิเคราะห์โครงการด้านอุปสงค์และตลาด
การวิ เ คราะห์ โ ครงการด้ า นเทคนิ ค ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านการเงิน การจัดการเงินทุน
ของโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การติดตาม การ
ประเมินผลโครงการ และกรณีศึกษา
121401
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านการเงิน และการธนาคาร
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121402

การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Planning and Controlling
เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมทางการ
เงิน การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์
ถาวร หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การควบคุมรายได้และ
ค่าใช้จ่าย การวางแผนก าไร การพยากรณ์ ยอดขาย งบ
การเงินล่วงหน้า การจัดการงบประมาณทางการเงิน การ
พยากรณ์และวางแผนงบประมาณเงินทุน และกรณีศึกษา
121421
การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน 3(2-2-5)
Financial Strategic Management
การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น สภาพแวดล้ อ ม
ปั จ จั ย ภายนอกและภายในของบริ ษั ท กลยุ ท ธ์ ท างการ
บริหารและกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์การประเมินและ
การควบคุม และกรณีศึกษา
121422 ตลาดอนุพันธ์และตลาดตราสารหนี้
3(2-2-5)
Derivatives Market and Debt Market
ความหมาย แนวคิ ด ของตลาดอนุ พั น ธ์
บทบาทและพั ฒ นาการของอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น ตลาด
อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคา และ
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ตราสารสิทธิ สัญญาซื้อ
ขายล่ ว งหน้ า ทั้ ง ประเภทอั ต ราดอกเบี้ ย ดั ช นี หุ้ น และ
เงินตราต่างประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนโดยเน้นการ
ประยุกต์ใช้งานและกรณีศึกษา ความหมาย บทบาทของ
ตลาดตราสารหนี้ ประเภทตลาดตราสารหนี้ วิวัฒนาการ
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย ตราสารหนีแ้ ละกลไกการทางานของ
ตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศไทยและสากล โครงสร้างของ
ตราสารหนี้ การกาหนดราคา พฤติกรรมความเสี่ยง การ
ออกแบบตราสารหนี้ การวิเคราะห์ตราสารหนีท้ ่มี ี
ลักษณะซับซ้อน กลยุทธ์การลงทุนและการบริหารความ
เสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มตราสารหนีแ้ ละกรณีศึกษา
121423 การลงทุนกองทุนรวม
3(2-2-5)
Fund Investment
โครงสร้ า งตลาดการเงิ น ผลตอบแทนและ
ความเสี่ ย งจากการลงทุ น สิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น การ

วิเคราะห์การลงทุน ธรรมาภิบาลการลงทุน กองทุนรวม
กองทุ น ส่ ว นบุ ค คล กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ การจั ด แบ่ ง
ประเภทกองทุนรวม กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวม
หุ้ น ระยะยาว กองทุ น รวมตลาดเงิ น กองทุ น รวมดั ช นี
ก อ ง ทุ น ร ว ม ที่ ล ง ทุ น ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ก อ ง ทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ และกองทุน
ประเภทอื่น
121424 การลงทุนในตราสารทุน
3(2-2-5)
Equity Investment
การตั ด สิ น ใจในการลงทุ น โครงสร้ า งและ
หน้ า ที่ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย์
ประสิทธิภาพของตลาดทุน ภาพรวมเกี่ยวกับการประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ตลาดหุ้นและการวิเคราะห์
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริษัทและการประเมินมูลค่า
หุ้ น สามั ญ การวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ ท างเทคนิ ค และ
กรณีศึกษา
121431
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และการธนาคาร
ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก ร
ภาครัฐ หรือเอกชน
121432 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และการธนาคารใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
121433 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Studies
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านการเงิน และการธนาคาร
122130 ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความหมายและความส าคั ญ ของธุ ร กิ จ
รู ป แบบขององค์ ก ารธุ ร กิ จ แนวความคิ ด ของก าร
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บริ ห ารธุ ร กิ จ ลั ก ษณะพื้ น ฐานและประเภทของธุ ร กิ จ
กิ จ กรรมส าคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการผลิ ต
การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ แนวทางการประกอบธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม ธุ ร กิ จ
ระหว่ า งประเทศ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจริ ย ธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักธุรกิจ
122131
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ความหมายและความสาคัญของการจัด การ
องค์ประกอบของการจัดการทั่วไป ลักษณะโครงสร้างของ
องค์การธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สาคัญของฝ่ าย
บริหารทุกด้าน การวางแผน การจัดองค์การ การสรรหา
บุคคล การสั่งการ และการควบคุม การบรรลุเป้าหมาย
และนโยบายที่ตั้งไว้ ด้วยกิจกรรมของการจัดการ และการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการวางระบบการ
บริหารงานสมัยใหม่
122210 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Organizational Behavior and
Leadership
วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ หลั ก แนวคิ ด ทฤษฎี ข อง ก า ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและบุคคล
อื่น การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในที่ทางาน การรับรู้ทัศนคติต่อ
งาน การจู ง ใจ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารของกลุ่ ม และที ม การ
ตัดสินใจร่วมกัน โครงสร้างองค์การ ประโยชน์ของการใช้
พลังของกลุ่มต่อองค์การ ประสิทธิภาพของภาวะผูน้ า การ
สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจต่ อ บุ ค ลากรและการพั ฒ นา
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
122211
การอบรมและพัฒนาบุคลากร 3(2-2-5)
Training and Personnel Development
แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิธีการในการพัฒนา
ทรั พ ย ากร มนุ ษย์ ความส าคั ญ ข อง ก า รฝึ ก อ บ ร ม
กระบวนการในการฝึกอบรม การหาความจาเป็นในการ
ฝึกอบรม กาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การสร้าง
หลั ก สู ต รและโครงการฝึ ก อบรม การใช้ เ ทคนิ ค การ

ฝึกอบรมทุกรูปแบบ การเขียนโครงการการฝึกอบรม การ
ประเมินผลการฝึกอบรม
122212 อุตสาหกรรมสัมพันธ์
3(2-2-5)
Industrial Relations
แนวคิดการจัดการด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ความสาคัญของการวิวัฒนาการ ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์
สหภาพแรงงาน การประกันสังคม การไกล่เกลี่ยและการ
ระงับกรณีพิพาทแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง ปัญหาแรงงานของประเทศในยุคปัจจุบัน
122220 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Production and Operations Management
ความหมายของการผลิ ต และปฏิ บั ติ ก าร
กิ จ กรรมและขั้ น ตอนของการท าธุ ร กิ จ หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบพืน้ ฐานของผู้บริหารการผลิต การวางแผนกาลัง
การผลิต การเลือกทาเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนและบริหาร
โครงการ การจั ด ซื้ อ และระบบคลั ง สิ น ค้ า การวางแผน
ความต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตและการปฏิบัติการ
122230 การใช้ ข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ การจั ด การ
3(2-2-5)
Information Use in Business for
Management
บทบาทของข้อมูลในธุรกิจ การคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบโดยใช้ ข้ อ มูล ทางการเงิน ข้อมูลทางการ
ตลาด ข้ อ มู ล ทางการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข้ อ มู ล
ทางการบัญชี การคานวณต้นทุน การวางแผนกาไร การใช้
ข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการจัดการ
122231 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Quantitative Analysis for Decision
Making in Business
กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการ
ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ
ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ เมทริ ก ซ์ สมการเชิ ง เส้ น ตั ว แบบ
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มาร์คอฟ ทฤษฎีเกมส์ ตัวแบบแถวคอย และการจาลอง
สถานการณ์
122310 การสื่อสารในองค์การธุรกิจ 3(2-2-5)
Business Communication in
Organization
กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองค์ก าร
ลักษณะ ความหมายและประเภทขององค์การ พฤติกรรม
การสื่ อ สารของบุ ค คล รู ป แบบการสื่ อ สารในองค์ ก าร
โครงสร้างขององค์การที่มีผลต่อการสื่อสาร ลักษณะและ
รู ป แบบการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กลยุ ท ธ์ ข องการ
สื่อสารในองค์การ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่ม
บุคคล ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อ
องค์ ก าร ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ สนั บ สนุ น
ประสิทธิภาพในการสื่อสารในองค์การ
122330 การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(2-2-5)
Total Quality Management
แนวคิด ปรัชญา การสร้างองค์การ เครื่องมือ
และเทคนิ ค ของการจั ด การคุ ณ ภาพโดยรวม การสร้ า ง
มูลค่าให้สินค้าและบริการ สร้างความพึงพอใจของลู กค้า
ด้วยระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
122331 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business
ความส าคั ญ ของธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
บทบาทของบริษัทข้ามชาติ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน หน้าที่
ทางการตลาด การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐ
122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็ น
ผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Small Business Management and
Entrepreneurship
ความส าคั ญ บทบาท ลั ก ษณะของธุ ร กิ จ
ขนาดย่ อ ม คุ ณ ลั ก ษณะและประเภทของผู้ ป ระกอบการ
ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ก า ร ด า เ นิ น ง า น ทุ ก ด้ า น ข อ ง
ผู้ ป ระกอบการ สภาพแวดล้ อ มของธุ ร กิ จ แนวคิ ด การ

วางแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนภาษีและ
กรณีศึกษาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จริยธรรม
ของผู้ประกอบการ
122333 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
พื้ น ฐานของระเบี ย บวิ ธี วิ จั ยทางการจั ด การ
ธุรกิจ การระบุปัญหาการวิจัย การออกแบบ การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอและการรายงาน
ผลการวิจัย สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมุ ติ ฐ าน โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการวิ เ คราะห์
ข้อมูล
122334 การจัดการสานักงานสมัยใหม่ 3(2-2-5)
Modern Office Management
หลั ก การจั ด ส านั ก งานสมั ย ใหม่ ระบบ
สานักงาน การออกแบบสานักงาน การบริหารงานเอกสาร
โดยใช้ เ ทคโนโล ยี แ ล ะเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ป ระ เ ภท
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลใน
สานักงาน การบริหารพัสดุและการควบคุม
122335 การเจรจาต่ อ รองและการจั ด การความ
ขัดแย้งทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Negotiation and Conflict Management
in Business
ทฤษฎี ปัจจัย กระบวนการ กลยุทธ์ของการ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ ธรรมชาติ ประเภทและเทคนิคการ
จัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
122336 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
Change Management
หลักการ แบบจาลองทางด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ ปัจจัย
ภายใน ปัจจัยภายนอก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อ
องค์การ รูปแบบ กระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลงและการ
สื่อสาร
122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
Human Resource Management
กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
วางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา
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และการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพั ฒ นา
ค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน แรงจูงใจและความผูกพันในการทางาน สหภาพ
แรงงาน สวัสดิการและความปลอดภัยในการทางาน การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับโลก
122420 การจัดการโลจิสติกส์และห่ว งโซ่อุ ปทาน
3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain
Management
แนวคิ ด การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ ว งโซ่
อุปทาน ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทานและกลยุทธ์ของธุรกิจ
การพิ จ ารณาผู้ จั ด จ าหน่ า ยวั ตถุ ดิ บ การเลื อ กท าเลที่ตั้ง
การพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคง
คลั ง การจั ด การคลั ง สิ น ค้ า การขนส่ ง และการบริ ก าร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ และอุปกรณ์
สาหรับการจัดการโลจิสติกส์
122421
การบริหารคลังสินค้า
3(2-2-5)
Warehouse Management
ความสาคัญของการคลังสินค้า หลักพื้นฐาน
ของการด าเนิ น งานคลั ง สิ น ค้ า การจ าแนกประเภท
คลังสินค้า ปัจจัยการวางแผนการเลือกทาเลที่ตั้ง ระบบ
การบริหารสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้าด้วย
ระบบโซ่อุปทาน
122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของ
การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ แนวคิ ด การวางแผนและการ
จั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ระดั บ และประเภทของกลยุ ท ธ์
กระบวนการและเทคนิคการจัดทากลยุทธ์ กระบวนการ
การกาหนดเป้าหมายของธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
การนาไปปฏิบัติ และการประเมินผล

122431

การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการด าเนิ น
ธุรกิจ
3(2-2-5)
Feasibility Study in Business
ความหมาย การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
การเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจ การวางแผน การประเมิน
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดาเนินการตามหน้าที่
ทางธุรกิจและสิ่ง แวดล้อ ม และการรายงานศึก ษาความ
เป็นไปได้
122432 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ สภาพปั ญ หา และ
อภิปรายแนวโน้มของธุรกิจ การประมวลองค์ความรู้ต าม
หน้าที่ทางด้านการจัดการธุรกิ จ กรณีศึกษา การพัฒนา
บุคลิกภาพและการสร้างเสริมทักษะการทางานในองค์การ
ธุรกิจ
122433 นวั ต กรรมทางธุ ร กิ จ และการจั ด การ
ความรู้
3(2-2-5)
Business Innovation and Knowledge
Management
แนวคิด หลักการ รูปแบบ การพัฒนาการองค์
ความรู้ของนวัตกรรมทางธุรกิจ การเชื่อมโยงกลยุทธ์ธุรกิจ
กั บ การจั ด การนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ การถ่ า ยโอน การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ และการประเมิ น ผลส าเร็ จ ของการจั ด การ
นวั ต กรรมทางธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล กระบวนการจั ด การ
ความรู้ การสร้ า งความรู้ การแบ่ ง ปั น ความรู้ และการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ใ นมุ ม มองทางการจั ด การในระดั บ
องค์การและระดับสากล
122440 การจัดการธุรกิจบริการ
3(2-2-5)
Service Business Management
หลั ก การจั ด การธุ ร กิ จ บริ ก ารแล ะก า ร
ให้บริการ ประเภท ลักษณะ รูปแบบงาน การดาเนินงาน
การควบคุมคุณภาพของธุรกิจบริการ บทบาท คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการสาหรับการพัฒนาประเทศ
และกรณีศึกษา
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122450

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานใน
สถานประกอบการ องค์การภาครัฐ หรือเอกชน
122451 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์การภาครัฐ หรือ
เอกชน
122452 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย การวิ เ คราะห์
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอและอภิ ป รายในหั ว ข้ อ
ทางด้านการบริหารจัดการขององค์การ
123110
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร
3(3-0-6)
Tourism and Hospitality Industry
นิ ย าม ความเป็ น มา วิ วั ฒ นาการของการ
ท่องเที่ยว นิยามศัพท์ท่ีใช้ ในอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ย ว
และบริการ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว รูปแบบ
ของการท่องเที่ยวที่มีในประเทศไทย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การท่ อ งเที่ ย ว การวางแผนพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย ว จากมุ ม มองของภาครั ฐ และเอกชน และ
การศึกษานอกสถานที่
123111
จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ
3(2-2-5)
Psychology and Art of Services
การรู้จักตัวเอง พฤติกรรมมนุษย์ การติดต่อ
และการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ การ
พู ด การแต่ ง กาย การแสดงออก กริ ย ามารยาทของผู้
ให้บริการ การมีปฏิสัมพันธ์ในการบริการ การสร้างจิตใจ
ของการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ขณะที่มีการ
ติดต่อสื่อสารและการให้บริการ

123112

แหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Tourist Destination
ความหมาย องค์ ป ระกอบค าว่ า แหล่ ง
ท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวและทรัพยากรการ
ท่ อ งเที่ ย ว ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภู มิ ศ าสตร์ กั บ การ
ท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ ย วทั้ ง
ด้ า น ธ ร ร ม ช า ติ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ โ บ ร า ณ ค ดี
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
ส าคั ญ ในแต่ ล ะภู มิ ภ าคของประเทศไทย กลุ่ ม ประเทศ
อาเซียน และระดับสากล ตลอดจนปัญหาหรือผลกระทบ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว
123113 ประวัติศาสตร์ไทย โบราณคดี
และประวัตศิ าสตร์ศิลปะ
3(3-0-6)
Thai History Archaeology and Arts
History
พัฒนาการทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มี
บทบาทต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์
โบราณคดีและวัฒนธรรมของประเทศไทย
123120 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Tourism
ความหมาย องค์ประกอบ และหลักการของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภทและรูปแบบ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่ อ งเที่ ย ว รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ในธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้อง การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
123214 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสาหรับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for
Tourism and Hotel
บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของธุ ร กิ จ การ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้า และสังคม แนวคิด
เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปัญหา
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ทางจริ ย ธรรม แนวทางการแก้ ไ ขและการพั ฒ นา และ
จริยธรรมในงานบริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนา
เที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
บทบาทและหน้าที่ของสานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษี อ ากรแล ะศุ ล กาก ร กฎหมาย เกี่ ย วกั บ ป่ า ไ ม้
สิ่งแวดล้อม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนกฎหมาย
เกี่ยวกับแรงงาน
123215 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Tourist Behavior and Cross Cultural
Communication
ประเภทแล ะลั ก ษณะของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย ว ความคาดหวั ง และความพึ ง
พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว รู ป แบบการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
รู ป แบบของกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ บริ ก ารทางการ
ท่ อ งเที่ ย ว พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วตามช่ ว งอายุ การ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมในด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติ กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การติดต่อสื่อสารและการแก้ปัญหาการติดต่อสื่อสาร
123221 หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6)
Principles of Tourism Business
Management
ความหมาย ประเภท รู ป แบบ และการจั ด
องค์ ก รของธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว วิ ธี ก ารขออนุ ญ าตประกอบ
กิ จ การธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว การก าหนดเป้ า หมายการ
ด าเนิ น งาน การจั ด การด าเนิ น งาน ความรู้ เ บื้อ งต้ น ด้าน
การตลาดสาหรับธุรกิจท่องเที่ยว การวิเคราะห์ปัญหา และ
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
123230 งานเทศกาลและกิจกรรม
3(2-2-5)
Festival and Event
ความหมาย ประเภท รูปแบบของเทศกาล
ประเพณี วิถิชีวิต และกิจกรรม การบริหารจัดการ
การตลาด สาหรับการจัดงานเทศกาลต่างๆ ผลกระทบ
ของการจัดงานเทศกาล

123240

ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3(2-2-5)
MICE Business
ความรู้เบื้องต้น ความสาคัญ หน่วยงานและ
องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร หน้ า ที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบ รู ป แบบและประเภทของการให้ บ ริ ก ารของ
ธุ ร กิ จ การจั ด ประชุ ม การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล และ
นิ ท รรศการ ปั ญ หาแล ะแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบธุรกิจ
123322 หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Principles of Tour Guide
นิยามของมัคคุเทศก์ บุคลิกและจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก์ที่ดี วิธีการและบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์
การอ านวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การดู แ ลด้ า น
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว องค์กรทางการท่องเที่ยว
ของรัฐและเอกชน การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า ระเบี ย บ
และวิ ธี ก ารเดิ น ทางเข้ า ออกราชอาณาจั ก ร การปฐม
พยาบาลเบื้อ งต้ น ความรู้ ด้ า นมรดกวั ฒ นธรรมไทย ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญของไทย
123323 หลักการจัดการโรงแรม
3(3-0-6)
Principles of Hotel Management
วิ วั ฒ นาการของอุ ต ส าหกรรมโร ง แ ร ม
โครงสร้างของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ การควบคุมกิจการโรงแรม
นโยบาย เป้าหมาย การดาเนินการ กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดตั้ง มารยาทของพนักงาน แนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง
123324 งานบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
Front Office Operations
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมที่ พั กแร ม
ประเภทของที่พักแรมและห้องพัก การแบ่งกลุ่มลูกค้า การ
จัดองค์กรของแผนงานบริการส่วนหน้า บุคลิกภาพสาหรับ
ผู้ทางานบริการส่วนหน้า บทบาท หน้าที่ความรับผิด ชอบ
ของแผนกต้อนรับ การประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งใน
องค์กรและนอกองค์ก ร วงจรของการให้ บริ การ การรั บ
โทรศัพท์ การสารองห้องพัก การลงทะเบียนผู้เข้าพั ก การ
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ให้ บ ริ ก ารระหว่ า งเข้ า พัก การเขี ย นจดหมายถึ ง ผู้ เข้าพัก
การชาระเงินและคืนห้องพัก การรับคาตาหนิ การสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม ความปลอดภัย ในการท างานของแผนก
ต้อนรับส่วนหน้า คาศัพท์ท่ใี ช้ในแผนกต้อนรับ
123325 อุตสากรรมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Transportation Industry for Tourism
ป ร ะ เ ภ ท ก า ร ข น ส่ ง แ ล ะ ก า ร ค ม น า ค ม
องค์ประกอบของการขนส่ง การขนส่งทางบก ทางน้ า
และทางอากาศ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ ก ารบิ น การ
สารองตั๋วเครื่องบินด้วยระบบจัด จาหน่ายแบบเบ็ด เสร็ จ
การขนส่งสาหรับรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ
123326 หลักและวิธีการจัดนาเที่ยว
3(1-4-4)
Procedure of Tour Operation
หลั ก การจั ด การบริ ษั ท ท่ อ งเที่ ยว วิ ธี ก ารจัด
น าเที่ ย ว การอ่ า น และการเขี ย นแผนที่ แ สดงเส้ น ทาง
ท่องเที่ยว การจัดเส้นทางในการท่องเที่ยว การสารวจและ
ติดต่อกับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเขียนรายการนา
เที่ยว การคานวนต้นทุน กาไร การจัดนันทนาการ
123331 การวางแผนนันทนาการและการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Planning of Recreation and Tourism
ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของ
คาว่า การวางแผนนันทนาการและการท่องเที่ยว เทคนิค
วิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะทักษะในด้านการเป็นผู้นานันทนาการ
การวางแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยว
ทัง้ ในเชิงกิจกรรม เช่น ด้านการนาเกม การสือ่ ความหมาย
และการจัดการพืน้ ที่แหล่งนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
123332 ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
3(2-2-5)
Community Based – Tourism Business
วิวัฒนาการและหลักการเกี่ยวกับการจัดการ
และธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน บริ บ ทชุ ม ชนทรั พ ยากรการ
จั ด การ หน้ า ที่ ใ นการจั ด การในธุ ร กิ จ ท่ องเที่ ยว ความรู้
เบื้องต้นในการจัด การการตลาดท่ องเที่ยว การจั ด การ

การเงิน การจัดการการดาเนินงาน การจัดการทรัพยากร
มนุษย์
123333 รูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่ 3(2-2-5)
Modern Tourism Styles
ประเภทและรู ป แบบของการท่ อ งเที่ ย ว
สมัยใหม่ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาหรับกิจกรรมการท่องเที่ ย ว
สมัยใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การท่องเที่ยว
สมัยใหม่
123341 งานแม่บ้าน
3(2-2-5)
Housekeeping Operations
ลักษณะของงานแม่บา้ นในโรงแรม บุคลิกภาพ
ของพนั ก งานแผนกแม่ บ้ า น การจั ด องค์ ก ร หน้ า ที่ แ ละ
ขอบเขตการดาเนินงานของแม่บ้าน ความปลอดภัยในงาน
แม่บ้าน งานเอกสารเกี่ยวกับงานแม่บ้าน การประสานงาน
กับแผนกต่างๆ ในโรงแรม การให้บริการและติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้า
123342 ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Art of Mixology
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแผนกบริ ก าร
เครื่องดื่ม อุปกรณ์ท่ใี ช้ในแผนกบาร์ ประเภทของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ท่ี ใ ช้ ใ นงานบริ ก าร หลั ก วิ ธี ข องการผสม
เครื่องดื่มแบบต่างๆ การตกแต่งเครื่องดื่ม การออกแบบ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การเลือกใช้
วัตถุดิบ บุคลิกภาพสาหรับผู้ผสมเครื่องดื่ม
123343 การจัดการธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
Aviation Business Management
ระบบการจัดการของธุรกิจการบิน รหัสสาย
การบิ น รหั ส สนามบิ น การคิ ด ค านวนเวลา GMT การ
สารองตั๋วเครื่องบินโดยใช้ระบบจัดจาหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ
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123427

กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว โรงแรม
และอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
Development Strategic in Tourism
Hotel and Hospitality Industry
กระบวนการกลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยธุ ร กิ จ ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวความคิดสร้างสรรค์ ของ
กลยุ ท ธ์ ปั จ จั ย ของกระบวนการตั ด สิ น ใจ การประยุ ก ต์
ค ว า ม รู้ ด้ า น จั ด ก า ร ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี ใ น
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาการ
ท่องเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ
123428 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
วิ เ คราะห์ และอภิ ป ราย ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
การท่ อ งเที่ ย ว โรงแรม และอุ ต สาหกรรมบริ ก าร และ
รูปแบบการจัดสัมมนา
123429 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
Food and Beverage Service
ประวั ติ และวิ วั ฒ นาการของงานบริ ก าร
อาหารและเครื่องดื่ม บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
แผนกอาหารและเครื่องดื่ม บุคลิกของผู้ให้บริการอาหาร
ความรู้เกี่ยวกับอาหารตะวันตก การจัดโต๊ะ ขั้นตอนการ
ให้บริการรูปแบบต่างๆ ภาชนะและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในงาน การ
ออกแบบเมนูอาหารแต่ละประเภท มารยาทบนโต๊ะอาหาร
แบบสากล ความรู้เรื่องไวน์ และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ
การผสมเครื่ อ งดื่ ม และหลั ก การจั ด งานเลี้ ย งเบื้อ งต้ น
ความปลอดภัยในอาหาร
123434 การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว โรงแรม
และอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
Research Methodology for Tourism
Hotel and Hospitality Industry
ความหมาย บทบาท ความส าคั ญ ของการ
วิจัยต่อการท่องเที่ยวและการบริการ ลักษณะและขอบเขต
เนื้อหาการวิ จัยด้า นการท่อ งเที่ย ว จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย
กระบวนการและขั้ น ตอนการวิ จั ย การระบุ ปั ญ หา การ
ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ การตั้ ง สมมติ ฐ านการวิ จั ย การ
ออกแบบวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการเก็บรวบรวมและ

การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล รวมทั้ ง การเขี ย นและน าเสนอ
ผลงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
123444 การจัดการงานจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
Catering and Banquet Management
ประเภท และรู ป แบบการจั ด งานเลี้ยงทั้งใน
และนอกสถานที่ เทคนิ ค วิ ธี ก ารออกแบบงานเลี้ ย ง
สุนทรียศาสตร์ในงานจัด เลี้ยง การจัดอาหาร เครื่อ งดื่ ม
และการบริการ บุคลิกภาพของผูใ้ ห้บริการ
123450 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม และ
อุตสาหกรรมบริการ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
123451 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม และ
อุตสาหกรรมบริการ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน และจัดทาโครงงาน
123452 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านการท่อ งเที่ยว โรงแรม และอุตสาหกรรม
บริการ
124101
การบัญชีขั้นต้น 1
3(3-0-6)
Principles of Accounting I
ป ร ะ วั ติ วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
วัตถุประสงค์ของการบัญ ชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการ
บัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิ น และ
การนาเสนองบการเงิน หลักการและวิธีการบันทึ ก บั ญ ชี
ตามหลักการบัญชีคู่ วงจรบัญชี งบกาไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงินสาหรับกิจการบริการ กิจการซื้อขายสินค้า
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ
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124102

การบัญชีขั้นต้น 2
3(3-0-6)
Principles of Accounting II
พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 พระราชบัญญัติ
วิ ชาชี พ บั ญ ชี 2547 จรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ชาชีพ
บัญชี การควบคุมเงินสด เงินสดย่อย งบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร ระบบใบส าคั ญ การบั ญ ชี ส าหรั บ ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม กิจการที่ไม่หวังผลกาไร การบัญชีสาหรั บ
เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
124151
การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Financial Accounting
ความหมายและวั ตถุ ป ระสงค์ ข องการบัญชี
ประโยชน์ของข้อ มูล ทางการบั ญ ชี กรอบแนวคิดส าหรั บ
การรายงานทางการเงิ น และการน าเสนองบการเงิ น
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ วงจร
บัญชี งบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินสาหรับกิจการ
บริ ก าร กิ จ การซื้ อ ขายสิ น ค้ า การบั ญ ชี ส าหรั บ ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบสาคัญ 124201
การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร การคานวณ
ภาษี การกรอกแบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต
124211
การบัญชีต้นทุน
3(3-0-6)
Cost Accounting
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละบทบาทที่ ส าคั ญ ของการ
บั ญ ชี ต้ น ทุ น ความหมายและการจ าแนกประเภทต้ นทุน
วิธีการทางบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทา ระบบบัญชี
ต้นทุนช่วง ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีเกี่ยวกับ
เศษวัตถุ ของเสีย สินค้ามีตาหนิ การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์
ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

124212

การบัญชีขั้นกลาง 1
3(3-0-6)
Intermediate Accounting I
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด ลู ก หนี้
และตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดินอาคารและ
อุ ป กรณ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การปันส่วนสินทรัพย์เป็น
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย การด้อยค่าของสินทรัพย์ ต้นทุนการ
กู้ยืม มูลค่ายุติธรรม การแสดงรายการและการเปิด เผย
ข้อมูลสินทรัพย์
124213 การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Management Accounting
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี บ ริ ห าร
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ระบบต้นทุนผันแปรและ
รายงานของส่ ว นงาน การก าหนดราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ การ
วิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กาไร การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อ
การตั ด สิ น ใจ ระบบต้ น ทุ น ฐานกิ จ กรรม งบประมาณ
งบประมาณยื ด หยุ่น ต้ น ทุ น มาตรฐานและการวิ เ คราะห์
ผลต่าง
124214 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(3-0-6)
Intermediate Accounting II
หนี้สินระยะสั้น หนี้สินระยะยาว หุ้นกู้ ประมาณ
การหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หนี้สินผลประโยชน์พนั กงาน
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า การบัญชีห้างหุ้นส่วน การ
บัญชีบริษัทจากัด การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ กาไรต่อหุ้น
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของเจ้ า ของ การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
124301 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการและกระบวนการในการทาวิจัย การ
ทาวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ การเขียนรายงานการวิจัย
การนาเสนอผลการวิจัย
124311
การบัญชีขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting I
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล ส่วน
งานด าเนิ น งาน การบั ญ ชี ส าหรั บ รายการที่ เ ป็ น เงิ น ตรา
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ต่างประเทศ การแปลงค่างบการเงิน การบัญชีการฝาก
ขาย การบัญชีสัญญาเช่า การบัญชีสาหรับสัญญาก่อสร้าง
การบัญชีสัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การ
บัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีมีปัญหา งบกระแส
เงินสด
124312 การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
3(1-4-4)
Accounting System Design and
Internal Control
ลักษณะของระบบบัญ ชี การควบคุมภายใน
การออกแบบเอกสารและแบบฟอร์มทางการบัญชี การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบั ญ ชี การออกแบบ
ระบบบั ญ ชี ข องวงจรซื้ อ วงจรขาย วงจรเงิ น สด วงจร
ค่าแรง วงจรสินทรัพย์ถาวร
124313 การตรวจสอบภายใน
3(2-2-5)
Internal Audit
การกากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง
ขององค์ ก ร กระบวนการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบ
ภายใน การสรุปผลการตรวจสอบภายใน และแนวคิดการ
บัญชีนิติเวช
124314 การบัญชีขั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting II
การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขา การบัญชี
สาหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม การบัญชีสาหรับกิจการร่วมค้า การจัดทางบการเงิน
รวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทางบการเงินจาก
รายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์
124315 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
Accounting Information Systems
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เทคนิคและวิธกี ารที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสร้างข้อมูลและการ
จัดฐานข้อมูล การประมวลรายการค้าด้วยคอมพิวเตอร์
ความเสี่ ย ง การควบคุ ม และการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี การจัดทารายงานเพื่อช่วยในการ

ควบคุมและตัดสินใจ วงจรรายการค้าในระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
124321 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
ลักษณะการดาเนินงาน การบัญชี ระบบบัญชี
การควบคุมภายในของ หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเกษตรกรรม
สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจโรงแรม
124322 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3(2-2-5)
Software Application for Accounting
การเรียนรู้และการฝึกทักษะการใช้โปรแกรม
และเทคนิคสาคัญสาหรับโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
การเริ่ ม ระบบโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางการบั ญ ชี การใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางการบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การซื้ อ และ
ค่ า ใช้ จ่ า ย ขายและรายได้ เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร
สินค้าคงเหลือ รายละเอียดทางการบัญชี การออกรายงาน
ทางการเงิน การเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบั ญชี
การวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของโปรแกรมส าเร็ จ รู ป
ทางการบัญชี
124323 การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Taxation II
ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้
และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การ
ปรั บ ปรุ ง ก าไรสุ ท ธิ ท างการบั ญ ชี เ ป็ น ก าไรสุ ท ธิ ท างภาษี
อากร การวางแผนภาษี การคานวณภาษีเงินได้นิติบุ ค คล
สาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
124324 การวางแผนกาไรและการควบคุม
3 (3-0-6)
Profit Planning and Control
การวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดและกระบวนการ
ในการวางแผนกาไรและการควบคุม การใช้งบประมาณ
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม การวัดผลการ
ดาเนินงาน การรายงานเพื่อการวางแผนและควบคุม
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124332

การบัญชีสาหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี

3(3-0-6)
Accounting for Non-Accountant
ความส าคั ญ ของบั ญ ชี ต่ อ ชี วิ ต ประจ าวั น
รูปแบบขององค์กร การวิเคราะห์รายการค้าสาหรับธุรกิจ
บริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม ภาษีเงินได้
กระบวนการจัดทารายงานทางการเงิน งบประมาณ การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน
124411
การสอบบัญชี
3(2-2-5)
Auditing
วิ ช าชี พ สอบบั ญ ชี จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
กระบวนการสอบบั ญ ชี การตรวจสอบสิ น ทรั พ ย์ หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
ภาษีอากร การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชีและ
การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี
124412 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
Financial Reporting and Analysis
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการจัดทารายงาน
ทางการเงิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลทาง
การเงิน เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การใช้ผลการ
วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การบัญชีสร้างสรรค์ การสร้าง
กาไร
124413 สัมมนา
3(0-6-3)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการอภิ ป รายใน
ประเด็นทางด้านบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร ภาษีอากร การ
สอบบัญชี การควบคุมภายใน
124414 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

124415

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอและการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านการบัญชี
124416
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Educations
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบั ญ ชี ใ นสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
124421 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Management Accounting
ความหมายของการบั ญ ชี เ พื่ อ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม วิธีการ
ทางบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม ภาระผูกพันทางกฎหมาย การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
124422 การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International accounting
บทนาสู่การบัญชีระหว่างประเทศ การพัฒนา
และการจั ด ประเภท การเปรี ย บเที ย บหลั ก การบั ญ ชี ใ น
ยุ โ รป สหรั ฐ อเมริ ก าและเอเชี ย การรายงานและการ
เปิดเผยข้อมูล มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการ
บั ญ ชี ร ะดั บ นานาชาติ การวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น ระหว่ า ง
ประเทศ
125111
หลักนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Principles to Communication Arts
ความหมาย ความส าคั ญ องค์ ป ระกอบ
แนวคิ ด และทฤษฎี ต่ า งๆ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ สารใน
สังคม การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารระดับต่างๆ ในเชิง
พฤติกรรมการสื่อสารทั้ง การสื่อสารภายในบุคคล การ
สื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารองค์กร บทบาทและ
อิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาสังคม
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125121

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Language for Communication
ความสั ม พั น ธ์ ข องภาษาและการสื่ อ สาร
หลักเกณฑ์และทักษะการใช้ภาษาทั้งด้านการพูด การอ่าน
การเขี ย นและการฟั ง เพื่ อ งานด้ า นนิเ ทศศาสตร์ แ ละการ
สื่อสารประเภทต่างๆ การจับใจความสาคัญ การวิเคราะห์
การสรุป การถ่ายทอดความรู้ ความคิด การเรียบเรียงได้
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
125122 หลักการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Principles of Public Relations
ความหมาย ความส าคั ญ วิ วั ฒ นาการการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ประชามติ หลั ก การและขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายและเครื่องมือใน
การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของ
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร คุณสมบัติ
และจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์
125211
การผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร
3(0-6-4)
Production of Audio-Visual Media for
Communication
ทฤษฎี ก ารถ่ า ยภาพ การท างานของกล้ อ ง
ถ่ายภาพและอุปกรณ์เสริม การจัดองค์ประกอบของภาพ
การถ่ายภาพประเภทต่างๆ กระบวนการและขั้นตอนการ
ผลิ ต สื่ อ ด้ว ยเทคโนโลยี ท่ี เ หมาะสมเพื่อ ติดต่ อสื่อ สารกับ
กลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การผลิ ต รายการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อ
ใหม่
125212 จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Psychology for Communication
ความหมาย ความส าคั ญ ของจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ
การสื่อสาร ทฤษฎีทางจิต วิ ทยา จิตวิทยากับพฤติ ก รรม
การสื่อสารของมนุษย์ เงื่อนไขทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต
อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อการสื่อสารใน
บริบทต่าง ๆ

125221

การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
เพื่อการสื่อสาร
3(1-4-4)
Graphic Design and Multimedia
Design for Communication
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต
สื่ อกราฟิ กและมั ลติ มี เดี ยส าหรั บสื่ อสารกั บกลุ่ มเป้ าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ การสร้างงานมัลติมีเดียเบื้องต้น
125222 วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
ความหมาย วิวัฒนาการ หลักการและทฤษฎี
รูปแบบต่างๆ ของการพูด ปัจจัยที่ทาให้การพูดสัมฤทธิ์ผล
การเตรียมการพูดและบุคลิกภาพของผูพ้ ูด
125223 หลักการโฆษณา
3(2-2-5)
Principles of Advertising
แนวความคิ ด ความหมาย วิ วั ฒ นาการของ
การโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา การผลิตชิ้นงาน
โฆษณาผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ การวางแผนซื้ อ สื่ อ โฆษณา
โครงสร้ า ง หน้ า ที่ แ ละบริ ก ารของบริ ษั ท ตั ว แทนโฆษณา
วิธีการวัดและประเมินผลการโฆษณา อิทธิพลของโฆษณา
ที่มีต่อผู้บริโภค สังคม ตลาด และสื่อมวลชน กฎหมายและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา
125311 การเขียนเชิงนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Writing for Communication
Arts
หลักการเขียนที่ ถูกต้ อง การสื่อความหมาย
ตรงตามวัตถุประสงค์ การออกแบบ การสร้างเนื้อหางาน
ด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ สอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการสื่ อสารในแต่ล ะองค์ป ระกอบ ผู้ส่งสาร สื่อ
ผูร้ ับสาร การฝึกเขียนในลักษณะต่างๆ
125312 การจัดการการสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communication Management
ความหมาย แนวคิ ด การสื่ อ สารการตลาด
การใช้ ก ารสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บูร ณาการ พั ฒ นาการ
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ทางการสื่อสารการตลาด องค์ประกอบด้านการสื่ อสาร
การตลาด รูปแบบ วิธีการ การมีส่วนร่วมทางการสื่อสาร
การตลาด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสื่อสารการตลาด
การบริหารและวางแผนงานด้านสื่อสารการตลาด การวิจัย
และประเมินผลงานด้านสื่อสารการตลาด
125321 เทคนิคการจัดการการสื่อสาร 3(2-2-5)
Communication Management
Technique
รู ป แบบองค์ ก ร เทคนิ ค การบริ ห ารองค์ ก ร
ทางการสื่อสาร การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางธุ ร กิจ
การวางแผนงานการบริหารองค์กรและการสื่อสาร การ
วิเคราะห์ต้นทุนการใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร การวิเคราะห์ผล
ตอบกลับ และการปรับปรุงแผนการบริหารองค์กรเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์
125322 การบริหารภาพลักษณ์ อัตลักษณ์
และชื่อเสียง
3(2-2-5)
Image Identity and Reputation
Management
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารสร้ า งและบริ ห าร
ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร กลยุทธ์
การสร้างและการวิเคราะห์แนวทาง ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
ที่มีส่วนสาคัญในการกาหนดและการสร้างภาพลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดีให้แก่องค์กร
125411
การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Communication Plan
ความหมาย ธรรมชาติของแผน กระบวนการ
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคและรูปแบบตลาด
การวางแผนและการสื่ อสารเชิ ง กลยุท ธ์สาหรั บองค์ ก าร
และธุ ร กิ จ การก าหนดกลยุ ท ธ์ กลวิ ธี แ ละกิ จ กรรมการ
สื่อสาร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดการด้าน
การใช้สื่อและการพัฒนาสารสาหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
การสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าและการประเมินผลการ
สื่อสารเชิงกลยุทธ์

125412

การบริหารประเด็นและการสื่อสาร
ในภาวะวิกฤติ
3 (2-2-5)
Issue and Crisis Communication
Management
ความหมาย ความสาคัญ ตัวอย่างเหตุการณ์
ภาวะวิ ก ฤติ การจ าแนกลั ก ษณะของภาวะวิ ก ฤติ การ
บริหารประเด็น การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ
การสื่ อ สาร กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การสื่ อ สารและการบริ ห าร
สื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ
125413 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านการสื่อสาร
125414 การรณรงค์การจัดการการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Campaign Management
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การรณรงค์ กล
ยุทธ์ กระบวนการ ขัน้ ตอนการดาเนินงาน การควบคุมงาน
การประเมินผล และจริยธรรมในการจัดการการสื่อสารใน
โครงการรณรงค์ การประยุกต์ใช้สถานการณ์จากสภาพ
สังคม ท้องถิ่น องค์การต่างๆ เพื่อจัดทาโครงการรณรงค์
125421 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อสารใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
125422 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อสารใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
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125423

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านการจัดการการสื่อสาร
125531 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 3(2-2-5)
Persuasive Communication
ความหมาย ลั ก ษณะ ทฤษฎี ค วามส าคั ญ
ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารในการสื่ อ สารเพื่ อ การ โน้ ม น้ า วใจ
องค์ประกอบสาคัญทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีผลต่อ
การโน้มน้าวใจ อิทธิพลของผู้ส่งสารและผู้รับสาร อิทธิพล
ของกลุ่ม
125532 การสื่อสารองค์การ
3(2-2-5)
Corporate Communication
ความหมาย ความส าคั ญ ของการสื่ อ สาร
องค์การ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี
ในการวิเคราะห์สาเหตุและผลของการสื่อสาร การแก้ไข
ปัญหาทางการสื่อสารขององค์การ เทคนิคและทักษะการ
สื่ อ สารในรู ป แบบต่ า ง ๆ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละจริ ย ธรรม
ทางการสื่อสารขององค์การ
125533 กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและสื่อ
เพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Media and Content Strategy for Public
Relations
กลยุ ท ธ์ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารในสร้ า งเนื้อ หา
การประชาสัม พัน ธ์อ ย่า งสร้า งสรรค์และมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การวิเคราะห์สารและผู้รับสาร การเลือกใช้สารและสื่อเพื่อ
การประชาสั ม พั น ธ์ ท่ี เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย เพื่ อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธ์ท่ีแตกต่าง
กัน
125541 เทคนิคการนาเสนองานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Presentation Technique for Public
Relations
เทคนิ ค แล ะวิ ธี ก ารในการน าเสนองาน
ประชาสัมพันธ์ การเตรียมตัวและจิตวิทยา การนาเสนอ

ง า น ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร น า เ ส น อให้ มี
ประสิทธิภาพ
125542 การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Public Relations
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานลูกค้าสัมพันธ์ สื่อมวลชน
สั ม พั น ธ์ ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ การจั ด เหตุ ก ารณ์ พิ เ ศษ การ
ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ การบริหารภาพลักษณ์ ของ
องค์กร การสื่อสารและการบริหารแบรนด์ บรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ถึ ง บทบาทการประชาสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ก รประเภทต่างๆ
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์
125631 เครือข่ายการสื่อสารและสื่อสังคม
3(2-2-5)
Communication Network and Social.
Media
แนวคิด หลักการ ความสาคัญ ความหมาย
องค์ ป ระกอบ รู ป แบบของสื่ อ สั ง คมและเครื อ ข่ า ยการ
สื่อสาร สื่อสังคมและเครือข่ายการสื่อสารในชีวิตจริงและ
ใช้ สื่ อ เป็ น ตั ว กลาง ลั ก ษณะการสื่ อ สารผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ผลกระทบที่มีต่อสินค้า
และบริการ วิธีการใช้ประโยชน์เครือข่ายการสื่อสารในการ
ทาการสื่อสารการตลาด
125632 พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้รับสาร
3(2-2-5)
Consumer and Audience Behavior
หลักการ กลยุทธ์ รูปแบบ ลักษณะทางการ
สื่อสารระหว่างผู้ผลิตสินค้าและบริการกับผู้บริโภค การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภ ค ใน ก า ร ตั ด สิ น ใจซื้ อ
กระบวนการสื่อสารต่อการบริโภคและพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้ บ ริ โ ภค ขั้ น ตอนการตั ด สิ น ใจซื้ อ อิ ท ธิ พ ลของ
วัฒนธรรม สังคมกลุ่ม ครอบครัวต่อการตัดสินใจ รูปแบบ
ของสื่ อ กั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ บ ริ โ ภค สิ ท ธิ แ ละการ
คุม้ ครองสิทธิของผู้บริโภค
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125633

การสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication
ความหมาย ความสาคัญของสุขภาพที่ดี การ
วิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย วิ ธี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การพั ฒ นา
สุ ข ภาพและสร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ บบองค์ ร วม การ
รณรงค์ส่งเสริมเพื่อการรักษาสุขภาพ การรู้เท่าทันข้ อ มูล
ด้ า นอาหารและยา ข้ อ จ ากั ด กฎระเบี ย บ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพ
125641 การสื่อสารและบริหารตราสินค้า
3(2-2-5)
Brand Communication and Management
การแปลงนโยบายทางการตลาด กลยุ ท ธ์
การตลาด การก าหนดแนวทางการสร้ า งภาพลั ก ษณ์
ตัวตน บุคลิก ชื่อเสียง และความจงรักภักดีท่ีมีต่อสิ น ค้ า
และบริการ การออกแบบการสื่อสารแบรนด์ผ่านเครื่องมือ
จุ ด พบปะแบรนด์ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก จ้ า ง การท า
กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
125642 การออกแบบประสบการณ์และกิจกรรม
พิเศษ
3(2-2-5)
Experience and Special Event Design
การออกแบบการสื่ อ สารกั บ ลั ก ษณะทาง
จิ ต วิ ท ยาของผู้ บ ริ โ ภค การออกแบบกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การตลาด การจั ด การพื้ น ที่ จั ด จ าหน่ า ย การออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งสิ น ค้ า และ
ผู้ บ ริ โ ภค การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย การวางแผนงาน
การเลื อ กสถานที่ การบริ ห ารต้ น ทุ น การออกแบบ
บรรยากาศ การควบคุมกิ จ กรรมให้ เป็น ไปตามแผนงาน
การประเมินผลการจัดกิจกรรมพิเศษ
125731 ภูมิทัศน์ทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Landscape
พฤติ ก รรม การเลื อ กใช้ สื่ อ รู ป แบบ วิ ธี ก าร
การสื่อสารในสภาพปัจจุบันของกลุ่มคนต่าง ๆ ผลกระทบ
ต่อระดับปัจเจกบุค คลและสัง คม กระบวนการท าหน้ า ที่
ของสื่ อ สถานการณ์ ท่ี มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารการสื่ อ สาร
แนวโน้ ม ของเทคโนโลยี ท างการสื่ อ สาร การวิ เ คราะห์
ภาพรวมทางการสื่อสาร

125732

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Intercultural Communication
ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารระหว่ า งวั ฒ นธรรม การ
ปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
พัฒนาการเป็นนักสื่อสารสากล อิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อ
สมั ย ใหม่ และกระแสโลกาภิ วั ต น์ ต่ อ การกลื น กลายทาง
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์
125733 การจัดการมวลชนสัมพันธ์
3(2-2-5)
Mass Relationship Management
รู ป แ บ บ ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม ข อ ง ม ว ล ช น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการรวมกลุ่ ม ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและระหว่ า งกลุ่ ม หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม
กิจกรรมกลุ่ม การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม วิธีการสื่อสาร
เพื่อสร้างการรับรู้ ความร่วมมือ การแก้ไขความเข้าใจผิด
การสร้างความเข้ม แข็ง ให้กั บ กลุ่มและองค์ กร การสร้า ง
ทัศนคติและค่านิยมร่วม
125741 การบริหารโครงการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Project Management
การวิเคราะห์แผน ประเภทและลักษณะของ
โครงการสื่ อ สาร หลั ก การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการสื่อสาร การสร้างข้อ กาหนดผลส าเร็ จ ของงาน
และตั ว ชี้ วั ด การวิ เ คราะห์ ร ะยะเวลา การก าหนด
ผู้รับผิดชอบ การจัดการกาลังคน การจัดการงบประมาณ
เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน การบริหารความ
เสี่ยง การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ การประเมิน
และสรุปผลโครงการ
125742 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3(2-2-5)
Communication for Social Change
ความหมาย แนวคิ ด กระบวนการสื่ อ สาร
นวั ต กรรมและการยอมรั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ การ
พั ฒ นา แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ยง การศึ ก ษาบริ บ ททาง
สั ง ค ม ใ น พื้ น ที่ ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร สื่ อ ส า ร เ พื่ อ ก า ร
เปลี่ ย นแปลงให้ สั ง คม การใช้ สื่ อ ระหว่ า งบุ ค คลและ
สื่อมวลชนเพื่อพัฒนาชุมชน การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
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ของรั ฐ ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง ผู้ น าความคิ ด เห็ น กั บ
ประชาชน
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง วิ ชา
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคาโดยอุป
สงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎี
และแนวคิดเบื้องต้ น เกี่ยวกั บพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ทฤษฎี
การผลิตและต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร
นโยบายการเงิ น นโยบายการคลั ง เงิ น เฟ้ อ และเงิ น ฝื ด
การค้าระหว่างประเทศ
126111
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics I
ทฤษฏี พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ทฤษฏี ก ารผลิ ต
ต้นทุนและผลกระทบภายนอก การกาหนดราคาด้วยอุป
สงค์ แ ละอุ ป ทาน ความยื ด หยุ่ น ต้ น ทุ น และรายรั บ การ
กาหนดกาไรสูงสุดในตลาดรูปแบบต่างๆ
126112
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(2-2-5)
Macroeconomics I
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ ม หภาค
ระบบบัญชีร ายได้ ป ระชาชาติและการประมวลผลข้ อ มู ล
ส่ ว นประกอบของรายได้ ป ระชาชาติ แ ละดุ ล ยภาพ
ภาครั ฐ บาลและนโยบายการคลั ง ระบบการเงิ น และ
นโยบายการเงิน ภาคต่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืดและการ
ว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ
126113 คณิตเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
Mathematical Economics
การประยุ กต์ ทฤษฎี ทางคณิตศาสตร์ ใ นการ
วิเคราะห์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ทั้ง
ในเชิงสถิติและเชิงพลวัตร ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ
ค่าความยืดหยุ่นและดุลยภาพ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
126211
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomics II
จุดหมายของตลาดในการจัดสรรทรัพยากรใน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขายและผู้ซื้อ
น้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด การจัดสรรที่ไม่ใช้

กลไกตลาดในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
กระจายรายได้ และความเท่าเทียมกันในสังคม
126212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6)
Macroeconomics II
การวิเคราะห์ตามแบบจาลองอุปสงค์มวลรวม
และอุปทานมวลรวม การใช้นโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิ จ มหภาค การวิ เ คราะห์ ดุ ล ยภาพในตลาด
การเงิน ตลาดผลผลิต และตลาดเงินตราต่างประเทศ การ
เปลี่ ย น แปล งภาวะดุ ล ยภาพในตลาดผลผลิ ตและ
ตลาดแรงงาน เปรี ย บเที ย บแนวทางการวิ เ คราะห์
เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์และเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิค
ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการลงทุน ทฤษฎีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของนีโอคลาสสิค และทฤษฎีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโซโลว์
126220 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economic Development
ความเป็ น มาของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ ในกลุ่ ม ประเทศก าลั ง พั ฒ นา
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ผลของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในอดี ต และแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะทุนมนุษย์
และเทคโนโลยีที่มรผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
126250 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
Economics of Money and Banking
เงิ น และบทบาทของเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จ
ทฤษฎี ก ารเงิ น วิ วั ฒ นาการของเงิ น และระบบการเงิ น
สิ น เชื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินรูปแบบอื่นๆรวมถึงสถาบันการเงินชุ ม ชน
การบริหารการเงินส่วนบุ คคล และบทบาทของนโยบาย
การเงิน การกระจายเงินเพื่อให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง
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126311

เศรษฐมิติ
3(2-2-5)
Econometrics
วิ ธี ก ารทางเศรษฐมิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณค่าและการ
ประยุกต์ใช้ในสมการถดถอยด้วยหลักการกาลังสองน้ อย
ที่สุด ปัญหา วิธีการตรวจสอบ และแก้ไขแบบจาลองไม่อยู่
ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้น เทคนิคเบื้องต้นทางเศรษฐมิติท่ี
สาคัญ การใช้ตัวแปรหุ่น การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา
การวิ เ คราะห์ ร ะบบสมการ การวิ เ คราะห์ ก รณี ท่ี ตั วแปร
ตามเป็นตัวแปรหุ่น โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐมิติ
126312 เศรษฐกิจไทย
3(2-2-5)
Economy of Thailand
โครงสร้างเศรษฐกิจของชนชาติไทยตั้งแต่อดีต
จนถึ ง ปั จ จุ บั น ระบบการเมื อ งและสั ง คม ระบบการ
ปกครองกับการจัดสรรทรัพยากร การเปิดรับวัฒนธรรม
ตะวั น ตกสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น การท าสนธิ สั ญ ญา
ทางการค้า พัฒนาการของกลุ่มการค้าและนั กการเมื อ ง
โลกาภิวัตน์และวิกฤตเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงบนวิถี
ของเศรษฐกิจทุนนิยมและนโยบายเศรษฐกิจปัจจุบัน
126330 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(2-2-5)
International Economics
ทฤษฎี ก ารค้ า ระหว่ า งประเทศ ทฤษฎี แ ละ
นโยบายการกีดกัน การค้ าและผลที่มี ต่อ ระบบเศรษฐกิ จ
ทฤษฎีและนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ ดุลการค้า
แ ล ะ ดุ ล ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ดุ ล ก า ร ค้ า แ ล ะ
ดุ ล การชาระเงิ น โครงสร้ า งสิ น ค้ า เข้ า และสิ น ค้ า ออกที่
สาคัญของไทย ปัญหาดุลการชาระเงินของไทย
126340 การคลังสาธารณะ
3(2-2-5)
Public Finance
บทนาเกี่ยวกับการคลั งรัฐ บาล สาระสาคั ญ
ของงบประมาณแผ่ น ดิ น และกรณี ศึ ก ษา ประมาณการ
รายรั บ จากรายได้ แ ละเงิ น กู้ ภาษี อ ากร โครงสร้ า ง
งบประมาณรายจ่าย ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย งบประมาณจัดสรรแก่องค์กรการปกครองส่วน

ท้องถิ่นละรัฐวิสาหกิจ หนี้สาธารณะ ความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ ฐานะคงคลังของรัฐบาลและนโยบายการคลัง
126360 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Natural Resources and Environmental
Economics
ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยรู ป แบบที่ ไ ม่ ใ ช้ ร ะบบกลไกตลาด การ
จั ด การสิ น ค้ า สาธารณะ ทรั พ ยากรร่ ว ม ผลกระทบ
ภายนอก ต้นทุนเอกชน ต้นทุนสังคม การประเมิน มู ล ค่ า
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อม นโยบายด้ านการสั่ง การควบคุ ม และสร้ าง
แรงจูงใจ
126380 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Economics
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์
อุ ป สงค์ ก ารผลิ ตและต้ นทุ น การวางแผนด้า นก าไร การ
กาหนดราคา งบประมาณเงิน ทุนและการระดมทุ น เพื่ อ
สนับสนุนธุรกิจ ผลกระทบต่อธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐ
126390 เศรษฐศาสตร์เกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Economics
บทนาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เกษตร อุปสงค์
และอุ ป ทานสิ น ค้ า เกษตร การผลิ ต ทางการเกษตรและ
เทคโนโลยี ราคาสิ น ค้ า การเกษตร การตลาดสิ น ค้ า
การเกษตร ธุรกิจการเกษตร สถาบันทางการเกษตร และ
นโยบายการเกษตร
126410 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
บทน าทางการวิ จั ย ปั ญ หาการวิ จั ย และ
การศึ ก ษาเอกสาร การตั้ ง สมมติ ฐ าน การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์
การถดถอย การจัดทาบรรณานุกรมและการเขียนรายงาน
การวิจัย
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126411

สัมมนา
1(0-2-3)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงานการนาเสนอการอภิปรายและการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์
126421 เศรษฐศาสตร์สถาบันและการเมือง
3(3-0-6)
Institutional and Political Economics
แนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์สถาบัน
การวิเคราะห์บทบาทของสถาบันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยที่กาหนดการเกิดและดับของ
สถาบัน ต้นทุนทางธุรกรรม การเปลี่ยนแปลงของสถาบัน
การปฏิ รู ป นโยบายเศรษฐกิ จ ของรั ฐ โดยใช้ ท ฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ โครงสร้ า งตลาด และ
ประพฤติกรรมทางการเมือง การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ทางการเมืองผ่านตลาดการเมือง การแสวงหาค่าเช่า ทาง
เศรษฐกิจผ่านกลไกของอานาจรัฐ อิทธิพลและผลกระทบ
ของการรวมกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์ และองค์กรต่างๆ
ในการผลักดันและกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เศรษฐกิจ
126431 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Monetary Economics
บทนาเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่างประเทศ
โลกาภิ วั ต น์ ทฤษฎี ดุ ล การช าระเงิ น ตลาดเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน กระบวนการปรับตัว
และกลไกของอั ต ราแลกเปลี่ ย น การเคลื่ อ นย้ า ยทุ น
ระหว่ า งประเทศ บทบาทของสถาบั น การเงิ น ระหว่ า ง
ประเทศการประเมิ น นโยบายเกี่ ย วกั บ การเงิ น ในระบบ
เศรษฐกิจแบบเปิด และวิกฤตการณ์ด้านการเงิน
126444 การคลังและงบประมาณท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Finance and Budget
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบการคลั ง ท้ อ งถิ่ น
บทบาทความรับผิดชอบและระบบการวางแผนการคลังใน
การปกครองระดั บ ท้องถิ่น โครงสร้างการคลัง รายจ่า ย

และรายรับ บริบทและลักษณะสาคัญทางการคลัง ระบบ
การตรวจสอบและเทคนิ ค ในการวิ เ คราะห์ ก ารคลัง ของ
ท้องถิ่น
126451 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(2-2-5)
Investment and Portfolio Analysis
ประเภทของหลักทรัพย์ องค์ประกอบของการ
ลงทุน ทฤษฎีตลาดทุน ทฤษฎีการบริหารกลุ่มหลัก ทรัพย์
การประเมินราคาหลักทรัพย์ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และ
กลุ่มการลงทุนโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์
126462 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ
3(2-2-5)
Economics of Service Sector
โครงสร้างเศรษฐกิ จ โครงสร้างภาคบริ ก าร
อื่ น ๆ การท่ อ งเที่ ย ว เครื อ ข่ า ยและโทรคมนาคม บั น เทิ ง
การกีฬา การโฆษณา ธุรกิจเฟรนไชน์ อหังสาริมทรัพย์และ
การก่ อ สร้ า งสายการบิ น การศึ ก ษาและสุ ข ภาพอนามัย
การขนส่ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละการวิ จั ย การค้ า และภาค
บริการ และการเงินจุลภาค
126463 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)
Health Economics
แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ต่ อ สุ ข ภาพและ
บริ ก ารสุ ข ภาพ อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานต่ อ บริ ก ารสุ ข ภาพ
ความล้มเหลวของตลาดบริการสุขภาพและการแทรกแซง
ของรั ฐ การประกั น สุ ข ภาพ การคลั ง สาธา ร ณสุ ข
ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในระบบบริการสุ ข ภาพ
การประเมินโครงการสุขภาพ
126472 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
Human Resources Economics
บทน าเกี่ ย วกั บ ทฤษฏี แ รงงาน การลงทุ น ใน
มนุษย์ การเคลื่อนย้ายกาลั งคน การลงทุนในทรัพ ยากร
ด้ า นสาธารณสุ ข และการศึ ก ษา อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน
แรงงาน สวั ส ดิ ก ารและประกั น สั ง คม การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 785

126481

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Economics
การตัดสินใจขององค์กรธุรกิจเกี่ยวกับต้นทุน
สินค้า การผลิตสินค้าและการตั้งราคาสินค้า ประสิทธิภาพ
ของตลาดภายใต้ โ ครงสร้ า งตลาดร่ ว มกั บ การแข่ ง ขั น
ระหว่างองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ทฤษฏี
ราคาโดยใช้ เ ครื่ อ งทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการวิ เ คราะห์
รวมถึงระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลอันมีผลต่อพฤติกรรม
การแข่ ง ขั น นโยบายของรั ฐบาลที่ มี ผ ลต่ อการสนับสนุน
หรือจากัดการแข่งขัน
126483 การวิเคราะห์โครงการสาธารณะ
3(2-2-5)
Public Project Analysis
ความหมายและความส าคั ญ ของโครงการ
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ การคัดเลือกโครงการที่มีประสิทธิภาพ ความ
แตกต่ า งระหว่ า งการประเมิ น โครงการของภาครั ฐ และ
เอกชน การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบภายนอกทั้ ง ผลได้ แ ละ
ผลเสี ย ของโครงการรั ฐ ที่ ไ ด้ จั ด ท าขึ้ น ขั้ น ตอนในการ
ประเมิ น ผลโครงการ ขั้ น ตอนก่ อ นด าเนิ น การ ขณะ
ดาเนินการ และหลังดาเนินโครงการ
126492 การตลาดเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Marketing
การตลาดและกลไกตลาด ตลาดการเกษตร
ต้นทุนการตลาด ช่องว่างทางการตลาด และการวิเคราะห์
ช่องทางการตลาด ประสิทธิภาพการตลาด การกาหนด
ราคาและความเคลื่อนไหวของราคาผลผลิตการเกษตร
126404 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐศาสตร์ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
126405 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐศาสตร์ ในฐาน

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ
เอกชน
126406 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงานการนาเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์
127110
ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสารมวลชน
และสื่อใหม่
3(3-0-6)
Introduction to Mass Communication
and New Media
ทฤษฎีและแนวคิดที่สาคัญของสื่อสารมวลชน
และสื่อใหม่ พัฒนาการของสื่อมวลชนประเภทกลุ่มสิ่งพิมพ์
ภาพยนตร์ สื่ อ กระจายเสี ย ง และสื่ อ ใหม่ ข องไทยและ
ต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน คุณลักษณะ
และประเภทของสื่อใหม่ ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อ
ใหม่ ท่ี มี ต่ อ กระบวนการสื่ อ สารของมนุ ษ ย์ แ ละวิ ช าชี พ
ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลกระทบ
ของสื่ อ มวลชนและสื่ อใหม่ ท่ี มี ต่ อบุ ค คล เศรษฐกิ จ และ
สังคม
127121
การคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร
2(1-2-3)
Creative Thinking for Communication
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสร้างสรรค์
เพื่อการสื่อสารสาหรับสื่อใหม่ องค์ประกอบและรูปแบบ
ของความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์
ผลงานส าหรั บ สื่ อ ใหม่ การประเมิ น ผลการสร้ า งสรรค์
จรรยาบรรณนักสร้างสรรค์
127131 การสร้างสรรค์ภาพและเสียงดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Visual and Sound Creation
การวิเคราะห์ประเภทของสื่อดิจิ ทัลและผู้ ใ ช้
สื่ อ การก าหนดแกนเรื่ อ ง แนวคิ ด หลั ก การออกแบบ
ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว การผสมผสานชิน้ งาน
และการสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
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ส า เ ร็ จ รู ป ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง สื่ อ แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย
127132 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Digital Photography for Communication
วิวัฒนาการการถ่ายภาพระบบดิจิทัล ทฤษฎี
และเทคนิ ค การถ่ า ยภาพการใช้ ง านกล้ อ งดิ จิ ทั ล และ
อุปกรณ์การถ่ายภาพหลักการทางานการจัดองค์ประกอบ
ภาพการถ่ า ยโอนข้ อ มู ล การตกแต่ ง ภาพ และการฝึ ก
ปฏิบัติการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ เพื่องานด้านการสื่อสาร
127133 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
ด้านนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Information Technology for Communication
Arts
ความหมาย ความส าคั ญ และองค์ ป ระกอบ
ของเทคโนโลยี ประเภท ลั ก ษณะ แหล่ ง และการใช้
สารสนเทศ การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผลและการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การสื บ ค้ น และเผยแพร่
สารสนเทศไปยั ง กลุ่ ม เป้ า หมายเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผล
กระทบจากการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศกระบวนการแก้ปั ญหาด้วยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มี ต่ อ
บุคคลและสังคม
127210 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 2(1-2-3)
Digital Media Literacy
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสื่อ , สื่อกับการ
ประกอบสร้างความหมาย สื่อกับการประกอบสร้างภาพ
ตัวแทน การวิเคราะห์สัญญะในสื่อการวิเคราะห์อุดมการณ์
และวาทกรรมในสื่อ การวิเคราะห์เพศสภาพในสื่อ การ
วิ เ คราะห์ เ ชื้ อ ชาติ การเหยี ย ดผิ ว /เชื้ อ ชาติ ใ นสื่ อ , การ
วิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ งานวิจัยสื่อกับผลประโยชน์
ท า ง ธุ ร กิ จ รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ ก า ร โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ์ กั บ ผลกระทบต่ อ ผู้ ช ม ขั้ น ตอนและ
กระบวนการผลิตของสื่อมวลชน และการฝึกทักษะการเป็น
นักสื่อสารตามประเด็นต่าง ๆ

127220

การเขียนบทสาหรับสื่อกระจายภาพ
และเสียง
3(2-2-5)
Script Writing for Broadcasting Media
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับบท หลักการพื้นฐาน
การบั น ทึ ก ภาพและเสีย ง การเคลื่ อ นไหวของกล้ องและ
ระยะภาพ และการใช้เสียง ศัพท์เทคนิคพื้นฐานของการ
เขียนบท รูปแบบของบท ประเภทของรายการสาหรับสื่อ
โทรทัศน์และวิทยุ กระบวนการเขียนบท การสืบค้นข้อมูล
การใช้จินตนาการและการใช้ภาษาถ่ายทอดเรื่องราวด้าน
ภาพและเสียง การเขียนบทสาหรับรายการประเภทต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับสื่อกระจายภาพและเสียง
127221 การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์
3(2-2-5)
Documentary Television Program
Production
กระบวนการผลิ ต รายการสารคดี โ ทรทั ศ น์
การค้นคว้าหาข้อมูล การเขียนบท การวางแผนการถ่ายทา
ทัง้ ใน และนอกสถานที่กระบวนการคิดสร้างสรรค์และการ
ใช้ภาษาในการถ่ายทอดเรื่องราวการใช้เทคนิคนาเสนอที่
เหมาะสมกั บ รู ป แบบรายการและกลุ่ ม เป้ า หมายการ
เผยแพร่ทางสื่อดิจิทัล
127222 การเขียนบทสาหรับสื่อใหม่ 3(2-2-5)
Script Writing for New Media
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสื่ อใหม่ ศัพท์เทคนิค
พื้นฐานของการเขียนบท รูปแบบและประเภทของเนื้อหา
ของสื่อใหม่ การออกแบบปฏิสัมพันธ์ กระบวนการเขียนบท
การสืบค้นข้อมูล การจัดโครงสร้างและการออกแบบข้อมูล
การใช้จินตนาการและการใช้ ภาษาถ่ายทอดเนื้อหา การ
เขียนบทสาหรับช่องทางผสมของสื่อใหม่
127223 การพูดและการใช้เสียงเพื่องาน
สื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Speech and voice for Mass
Communication
หลักการ ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการพูดและ
การใช้เสียงสาหรับงานด้านสื่อสารมวลชนรูปแบบต่าง ๆ
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การพูดและการใช้เสียงสาหรับการเป็นผูด้ าเนินรายการสื่อ
กระจายภาพและเสียง
127230 การสร้างเสียงประกอบสาหรับสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Sound Effect Creation for Digital
Media
กระบวนการสร้างสรรค์ออกแบบ และผลิต
เสียงและดนตรีสาหรับสื่อดิจิทัลการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อการสร้างสรรค์เสียงประกอบสาหรับงานสร้างสรรค์
ของสื่อดิจิทัลประเภทโฆษณา ภาพยนตร์ สารคดี และ
รายการประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
127231 การออกแบบกราฟิกเพื่องาน
สื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
Graphic Design for Mass
Communication
ทฤษฏีศิลปะที่มีความจาเป็นต่อ กระบวนการ
สื่อสาร การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ การเลือกใช้สี การ
จั ด วางตั ว อั ก ษร การจั ด วางภาพและการเลื อ กใช้
ภาพประกอบ หลักการออกแบบกราฟฟิค กระบวนการ
ผลิ ต การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการออกแบบกราฟิก
สาหรับงานสื่อสารมวลชนและจริยธรรมของนักออกแบบ
127232 การตัดต่อดิจิทัลเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Digital Editing
การตั ด ต่ อ ภาพ และเสี ย งเบื้ อ งต้ น การ
สร้างสรรค์ภาพและเสียงเพื่ อการตัดต่อ การผสมผสาน
และสร้างสรรค์งานตัดต่อภาพ และเสียงตามจุดมุ่งหมาย
การเผยแพร่สาหรับสื่อดิจิทัล
127236 วารสารศาสตร์กีฬาและบันเทิง 3(2-2-5)
Sports and Entertainment Journalism
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมกี ฬ า
และบันเทิง ความหมายและบทบาทของข่าวกีฬาและข่าว
บันเทิงในองค์การสื่อข่าว หลักการรายงานข่าวกีฬาและ
ข่าวบันเทิง หลักการสัมภาษณ์ การแสวงหาและการรักษา
แหล่งข่าว การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว หลักความ
รับผิดชอบและจริย ธรรมและจรรยาบรรณของผู้สื่ อ ข่ า ว

กีฬาและข่าวบันเทิง การผลิตและการรายงานข่าวกีฬาและ
ข่าวบันเทิงผ่านช่องทางต่าง ๆ
127240 การจัดการเนื้อหาจากมวลชน 3(2-2-5)
Crowdsource Management
ความหมายและการจั ดประเภทเนื้อ หาจาก
มวลชน กระบวนการแสวงหา จั ด การ และใช้ ป ระโยชน์
เนื้อหาจากมวลชนในองค์กรสื่อข่าว การตัดสินเชิงคุณค่า
เนื้อหา ข้อจากัดของเนื้อหาจากมวลชน การป้องกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ หลักจริยธรรมการใช้ เนื้ อหาจากมวลชน
การประเมินผลประโยชน์จากการใช้เนือ้ หาจากมวลชนของ
องค์กรสื่อ
127241 วารสารศาสตร้อมูลดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Data Journalism
ความหมายของวารสารศาสตร์ข้อมูล ข้อมูล
ดิจิทัล บทบาทของข้อมูลที่ใช้ในงานด้านวารสารศาสตร์
กระบวนการการใช้ข้อมูลของสื่อมวลชน เช่น การแสวงหา
การวิเคราะห์ การนาเสนอการผลิต การเผยแพร่และการ
รายงานโดยการใช้ข้อมูลเป็นฐานผ่านช่องทางการสื่อสาร
127242 การสื่อสารการตลาดเนื้อหาสาหรับ
สื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Content Marketing Communication for
digital media
กระบวนการสร้ า งเนื้ อ หา และกลยุ ท ธ์
การตลาดด้วยเนือ้ หาในสื่อดิจิทัล กระบวนการสร้างเนือ้ หา
เพื่อให้เกิดการเผยแพร่กระจายไปยังช่องทางของสื่อดิจิทัล
เทคนิคการทาการตลาดสาหรับเนื้อหาเพื่อกระตุ้นให้ เ กิด
การปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมโยงเนื้อหาในสื่อดิจิทัลเพื่อสร้าง
การรับรู้ในตัวเนือ้ หา การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
127310 สื่อภาคพลเมือง
(2-2-5)
Citizen Media
ความหมาย พัฒนาการ คุณลักษณะ บทบาท
หน้าที่ และรูปแบบของสื่อภาคพลเมือง ตลอดจนแนวคิด
ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง ความสาคัญของสื่อภาคพลเมืองที่มีต่อ
สั ง คมประชาธิ ป ไตยในระดั บ ต่ า ง ๆ การผลิ ต สื่ อ ภาค
พลเมืองร่วมกับชุมชนประเภทต่างๆ
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127311

ภาพยนตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Film
ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของภาพยนต ร์
ความหมาย ตระกูลของภาพยนตร์ แนวคิดกระบวนการ
ผลิ ต ภาพยนตร์ อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ภาพยนตร์ กั บ
สั ง คม การวิ เ คราะห์ ภ าพยนตร์ สุ น ทรี ย ศาสตร์ ข อง
ภาพยนตร์ และการเผยแพร่ ภาพยนตร์ในยุคดิจิทัล
127312 สื่อมวลชนท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Mass Media
แนวคิ ด ทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ สื่ อ มวลชนท้ อ งถิ่ น
แนวคิดเกี่ยวกับท้องถิ่นและชุมชน ความหมาย คุณลักษณะ
และประเภทของสื่ อ มวลชนท้ อ งถิ่ น บทบาทหน้ า ที่ ข อง
สื่อมวลชนท้องถิ่นต่อ การพั ฒนาท้ องถิ่น การกากับ ดู แ ล
สื่อมวลชนท้องถิ่น การประกอบกิจการ ความเป็นเจ้าของ
สื่อ และผูร้ ับสารของสื่อมวลชนท้องถิ่น
127313 ภูมิทัศน์สื่อในภูมิภาคอาเซียน 2(2-0-4)
Asian Media Landscape
วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น ทั้ ง สื่ อ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ และ
สื่อใหม่ ความเป็นเจ้าของ การควบคุม และเสรีภาพของ
สื่ อ มวลชนในภู มิ ภ าคอาเซี ย น การเปลี่ ย นแปลงด้ า นภูมิ
ทัศน์สื่อและผลกระทบต่อวิชาชีพสื่อ
127314 การผลิตภาพยนตร์
3(2-2-5)
Film Production
พื้นฐานการถ่ายภาพยนตร์ความละเอียดสูง
และอุ ป กรณ์ ป ระกอบในการผลิ ต การบั น ทึ ก เสี ย ง การ
เขียนบท และการวางแผนงานถ่ายทา การจัดองค์ประกอบ
ภาพ ฉากและการจัดแสงรูปแบบต่าง ๆ การสื่อสารทาง
ภาพและการล าดับ ภาพและเสี ยงอย่ างสร้ า งสรรค์ การ
ปรับสีสาหรับงานภาพยนตร์ การเผยแพร่สาหรับสื่อดิจิทัล
127320 ข่าวเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to News
ทฤษฏีและแนวคิดของข่าว ประเภทของข่า ว
คุณค่าข่าว กระบวนการได้มาซึ่งข่าว จริยธรรมและจรรยา
บรรณาข่าว หลักการเขียนข่าวเบื้องต้นสาหรับสื่อประเภท
ต่าง ๆ การนาเสนอและเทคนิคการรายงานข่าวเบือ้ งต้น

127322

การผลิตรายการข่าว
3(1-4-4)
News Program Production
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับข่าว แนวคิดพื้นฐาน
เกี่ ย วกั บ รายการข่ า วส าหรั บ สื่ อ ภาพและเสี ย ง รู ป แบบ
รายการข่าว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตเนื้อหาและรายการ
ข่ า ว กระบวนการจั ด การผลิ ต ในองค์ ก รข่ า ว การ
บรรณาธิการข่าวในห้องข่าว การผลิตรายการข่าวประเภท
ต่าง ๆ สาหรับสื่อภาพและเสียง การบูรณาการเผยแพร่
และการวัดและประเมินผลรายการข่าว
127323 การเล่าเรื่องแบบบูรณาการสื่อ 3(2-2-5)
Trans-Media Storytelling
ความหมายและแนวคิดของการบูรณาการสื่อ
คุณลักษณะของการบูรณาการสื่อ หลักการเล่าเรื่อ งของ
สื่อแต่ละประเภท การเล่าเรื่องข้ามสื่อ การเล่าเรื่องแบบ
บูรณาการสื่อ หลักการเล่าเรื่องแบบบูรณาการสื่อ การ
ออกแบบการเล่าเรื่องแบบบูรณาการสื่อ การเขียนบทเรื่อง
เล่าแบบบูรณาการสื่อ การประเมินผลของเรื่องเล่า แบบ
บูรณาการสื่อ
127324 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมาย ประเภทของการวิ จัยทางนิ เ ทศ
ศาสตร์ การพั ฒ นาโจทย์ ก ารวิ จั ย ด้ า นการสื่ อ สารการ
แสวงหาข้ อ มู ล ทางด้ า นการวิ จั ย การออกแบบการวิ จั ย
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร ประเภทของเครื่องมือใน
การวิ จั ย การพั ฒ นาข้ อ เสนอการวิ จั ย และแนวคิ ด การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ รวมทั้ ง
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการทาวิจัยด้านการสื่อสาร
127325 วารสารศาสตร์ด้านภาพ
3(2-2-5)
Visual Journalism
ความหมายของวารสารศาสตร์ ด้ า นภาพ
แนวคิดการใช้ภาพเพื่องานด้านวารสารศาสตร์ หลักการ
การออกแบบการเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ไปสู่ ภ าพ การ
วิเคราะห์ข้อ มูล การคิดเป็นภาพ การออกแบบภาพงาน
วารสารศาสตร์สาหรับสื่อประเภทสิ่งพิ มพ์ ออนไลน์ สื่อ
ภาพเคลื่อนไหว การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพกราฟิก และ
ภาพกราฟิกแบบเคลื่อนไหตามประเด็นการสื่อสาร
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127330

การผลิตรายการสาหรับสื่อกระจาย
ภาพและเสียง
3(2-2-5)
Production for Broadcasting Media
แนวคิ ด การผลิ ต เนื้อ หาส าหรั บ สื่ อ กระจาย
ภาพและเสียง หลักการและปรัชญาของการสร้างรายการ
ส าหรั บ สื่ อ เชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละสื่ อ สาธารณะ การจั ด กลุ่ ม
เนื้อหาของการกระจายเสียง ประเภท การวิเคราะห์ผู้ชม
กลุ่ ม เป้ า หมาย การผลิ ต เนื้อ หาที่ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม ผู้ชม
เป้าหมาย
127331 การผลิตรายการสาหรับสื่อใหม่ 3(2-2-5)
Production for New Media
การออกแบบเนือ้ หา การสร้างสารตามผูใ้ ช้
สื่อกลุ่มเป้าหมายของช่องทางการสื่อสารสื่อใหม่การผลิต
เนือ้ หาสาหรับสื่อใหม่ท่มี ีการทาการตลาดเนือ้ หาสาหรับ
ช่องทางการสื่อสารดิจิทัลประเภทต่าง ๆ การเผยแพร่ และ
การประเมินผลผู้ชม
127340 การสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
3(2-2-5)
Communication for Disaster
Management
แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการจัดการภัย
พิ บั ติ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ภั ย พิ บั ติ ความหมาย ประเภท
ผลกระทบของภัยพิบัติ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการ
ภัยพิบัติตามวัฎจักรของภัยพิบัติระยะก่อน ระหว่าง และ
หลังการเกิดภัยพิบัติ
127341 การบริหารจัดการผู้ใช้สื่อ
3(2-2-5)
Media User Management
ความหมายและลั ก ษณะของผู้ ใ ช้ สื่ อ ของ
สื่ อ มวลชนและสื่ อ สั ง คมออนไลน์ การวิ เ คราะห์ ผู้ ใ ช้ สื่ อ
พฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้สื่อการแสวงหาผู้ใช้สื่อ การ
สร้างผู้ใช้สื่อ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้สื่อ การสร้าง
ช่ อ งทางการสื่ อ สารระหว่า งองค์ ก รกั บ ผู้ ใ ช้ สื่อ กิ จ กรรม
ทางการสื่อสารสาหรับรักษาความสัมพันธ์ของผู้ใช้สื่อการ
สร้างความได้เปรีย บทางธุร กิ จจากฐานผู้ ใช้สื่อ และการ
ประเมินผลผูใ้ ช้สื่อกับความคุม้ ค่าขององค์กร

127342

การสื่อสารแบรนด์
3(2-2-5)
Brand Communication
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการแบรนด์ บทบาท
แล ะความส าคั ญ ของแบรนด์ คุ ณ ค่ า ของแบรน ด์
ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค กระบวนการการ
สร้างแบรนด์ การใช้ช่องทางการสื่อสารเพื่อสื่อสารแบรนด์
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์การตลาดและผูบ้ ริโภคที่
มีผลต่อการสื่อสาร แบรนด์
127420 โครงงานการสื่อสารสื่อใหม่
1(0-3-2)
New media communication Project
กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ การสร้ า งสรรค์
ผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ที่สะท้อนถึงความรู้ทั้งหมด
ที่ได้ศึกษา การนาเสนอแนวคิด การนาเสนอปากเปล่า การ
ผลิตชิ้นงาน การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน การเผยแพร่ชิ้นงาน
โดยอยู่ภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
127421 การเขียนข่าวเชิงลึก
3(2-2-5)
In-depth News
แนวคิ ด การท าข่ า วเชิ ง ลึ ก ข่ า วสื บ ส วน
สอบสวน การสืบค้นและการใช้ข้อมูลสาหรับการทาข่าว
เชิ ง สื บ สวนสอบสวน การรายงานข่ า วต่ อ เนื่ อ ง การ
รายงานข่าวความขัดแย้งและเรื่องละเอียดอ่อนการปกป้อง
แหล่ ง ข่ า ว หลั ก จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของการ
รายงานข่าวเชิงลึก และเทคนิคการนาเสนอข่าวเชิงลึกผ่าน
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
127430 การตัดต่อดิจิทัลขั้นสูง
3(3-2-5)
Advanced Digital Editing
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป ประเภท
องค์ประกอบวิดีทัศน์ และกราฟิก อนิเมชั่น เพื่องานตัดต่อ
และผสมผสานภาพและเสี ย งอย่ า งสร้ า งสรรค์ การ
ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่สาหรับสื่อดิจิทัล
127440 บริหารองค์กรสื่อท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Media Organization Management
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ องค์ ก รทั่ ว ไปและ
องค์กรสื่อ การจัดการองค์กรสื่อทัง้ เชิงธุรกิจและประโยชน์
สาธารณะ และจริยธรรมวิชาชีพสาหรับองค์กรสื่อท้องถิ่น
ประเภทและขนาดขององค์กรสื่อกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์
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และสื่อใหม่ระดับท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการ
องค์กรสื่อจาลอง การจัดผังรายการ การเผยแพร่และการ
ทาตลาดเนือ้ หารายการ
127450 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสื่อสารมวลชน
และสื่ อ ใหม่ ใ นสถานประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ
เอกชน
127451 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน และสื่อใหม่ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
127452 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อใหม่
128120 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดความหมาย
และหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ
การตลาด การบริ ห ารการตลาดเบื้อ งต้ น การแบ่ ง ส่ ว น
ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค การ
วิจัยตลาด การใช้เ ครื่อ งมือ ทางการตลาดในการด าเนิ น
ธุรกิจ
128121 จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาลสาหรับ
การตลาด
3(3-0-6)
Ethics and Good Governance for
Marketing
ความสาคัญและนิยามของจริยธรรมในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ และการตลาด การน าระบบจริ ย ธรรมมา
ประยุ ก ต์ ใ นการสร้ า งจิ ต ส านึ ก จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และ

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านศีลธรรม หลักการของธรร
มาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในองค์การ
128221 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(2-2-5)
Consumer Behavior
หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ในการตัดสินใจซื้อ การบริโภคและพฤติกรรมการซื้อ ของ
ผู้ บ ริ โ ภค ขั้ น ตอนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ความต้ อ งการของ
ผูบ้ ริโภค การบ่งหาสาเหตุ ข่าวสาร และการหาข้อมูล การ
ประเมินทางเลือกอื่นๆ การตัดสินใจซื้อและการประเมิ น
หลังการซื้อ อิทธิพลของวัฒนธรรม สังคมกลุ่ม ครอบครัว
ที่มีต่อการตัดสินใจและแบบการดาเนินชีวิต การวิเคราะห์
ปั จ จั ย ภายในของบุ ค คล แรงจู ง ใจและบุ ค ลิ ก ภา พ
กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ทัศนคติ สิทธิและการคุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภค
128222 การตัดสินใจทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Decision Making
หลักการ เทคนิคเชิงปริมาณและการปฏิ บั ติ
ของการพยากรณ์ ท างการตลาด การวิ เ คราะห์ ค วาม
ต้องการและการประเมิ นความเป็น ไปได้ข องตลาด การ
วางแผนการผลิตและการจัดจาหน่าย การตัดสินใจซื้อหรือ
ผลิ ต การวิ เ คราะห์ แ ขนงการตั ด สิน ใจ ระบบการเข้ า คิ ว
การหาคุณค่าในช่วงชีวิตของลูกค้า
128311 การบริหารการขาย
3(2-2-5)
Sales Administration
การจั ด สายงาน การจั ด การของฝ่ า ยขาย
นโยบายการขาย การวิ เ คราะห์ ต ลาดและสิ น ค้ า การ
วางแผนและการวิเคราะห์ การจัดแบ่งเขตและโควตาการ
ขาย การคัดเลือกและการอบรมพนักงานขายและการให้
ค่ า ตอบแทน การวั ด ผล การควบคุ ม งบประมาณและ
ค่าใช้จ่ายในด้านการขาย ศิลปะการขาย จิตบริการ การใช้
พนักงานขาย ความพยายามทางการตลาดด้านอื่นๆ การ
ประเมินผลและควบคุมการขาย การคัดเลือกวิธีการขาย
เครดิตการซือ้ ขาย การเก็บเงิน และการจ้างขาย
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128321

การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา

3(2-2-5)
Product and Pricing Administration
แนวคิดการวางแผนกลยุ ท ธ์ผลิ ตภั ณฑ์ การ
บริหารผลิตภัณฑ์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนประสม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตราสิ น ค้ า บรรจุ ภั ณ ฑ์ ป้ า ยฉลากวงจรชี วิ ต
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายในการตั้ ง
ราคา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มทางการแข่ง ขัน การ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
128322 การบริหารช่องทางทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Channel Administration
ขอบเขตระบบการจัดจาหน่าย กลยุทธ์การจัด
จ าหน่ า ยและการปฏิ บั ติ การตั ด สิ น ใจเลื อ กช่ อ งทาง
การตลาด การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ การควบคุ ม ช่ อ งทาง
การตลาด หลักการบริหารการขนส่ง นโยบายและการจัด
สายงานด้ า นการขนส่ ง การคลั ง สิ น ค้ า การจั ด เก็ บ และ
เคลื่อนย้าย และระบบข้อมูลด้านการกระจายสินค้า การ
ประเมินผลและการควบคุมประสิทธิภาพช่องทางการจัด
จ าหน่ า ย การแบ่ ง ส่ ว นช่ อ งทางด้ า นการตลาด ความ
หนาแน่นในการกระจายสินค้า และข้อจากัดของช่องทาง
แนวตั้ง และแผนกลยุทธ์ทางพันธมิตรในการกระจายสินค้า
128323 การบริหารการส่งเสริมการตลาด
3(2-2-5)
Promotion Administration
หลักการ ความสาคัญ หน้าที่ วัตถุประสงค์
ของการส่ ง เสริ ม การตลาด และการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การ
ตัดสินใจที่จาเป็นในแผนการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่ อ การส่ ง เสริ ม การตลาด ส่ ว นประสมการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด การโฆษณา การประชาสั ม พั น ธ์
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การ
เลือกเครื่องมือของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด การ
วางแผนและการประเมินกิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาด

128324

การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
แนวความคิดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื อ ข่ า ยของข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ รู ป แบบการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีและการโฆษณา การส่งเสริ ม การ
ขาย การทาวิจัยการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคในการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งมื อ
แนวโน้มและสื่อใหม่ที่ใช้ในการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
128325 การตลาดบริการ
3(2-2-5
Service Marketing
หลักการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการ ทฤษฎี
และแนวคิดของการตลาดบริ การสมัยใหม่ ประเภทของ
ธุรกิจบริการ การกาหนดลูกค้าเป้าหมาย และพฤติกรรม
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า จิ ต บริ ก าร การวิ เ คราะห์
สถานการณ์และกาหนดกลยุทธ์ของตลาดบริการ คุณภาพ
ในการให้บริการ กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูก ค้ า
และการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกับลูกค้า
128326 การบริหารตราสินค้า
3(2-2-5)
Brand Administration
องค์ ป ระกอบแล ะปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสาเร็จของตราสินค้า ทฤษฎี หลักการและกลยุ ท ธ์
การสร้างตราสินค้า ชื่อตราสินค้า เครื่องหมายตราสินค้า
เครื่ อ งหมายการค้ า ลิ ข สิ ท ธิ์ สั ญ ลั ก ษณ์ ค าขวั ญ การ
พัฒนาตราสินค้า การออกแบบตราสินค้า เครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสร้างอัตลักษณ์ตรา
สินค้า การสร้างชื่อเสียงด้านคุณภาพระดับสูง การสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
128327 การบริหารการค้าปลีก
3(2-2-5)
Retailing Administration
แนวคิ ด ของการค้ า ปลี ก ลั ก ษณะความเป็ น
เจ้าของ การตัดสินใจเลือกตาแหน่งที่ตั้ง แผนงาน อาคาร
วัสดุภายใน อุปกรณ์ และการบริหารสินค้า การซื้อ การ
จัดเก็บ การควบคุม การตั้งราคาขาย การส่งเสริมการขาย
ในร้านค้า และการบริการลูกค้า
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การตลาดการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Marketing
บทบาทความสาคัญขอบข่ายของการตลาด
การเกษตรไทย ระบบการตลาดผลิต ผลการเกษตรและ
สินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย บทบาทขององค์ กร
และหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในตลาดการเกษตร การพัฒนา
ผลผลิตการเกษตรไทย การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร การก าหนดระบบช่ อ งทางจ าหน่ายและ
นโยบายราคา บทบาทและนโยบายการพัฒนาการเกษตร
ของรั ฐ บาล ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาในการ
ดาเนินงานตลาดการเกษตร การกาหนดตลาดเป้าหมาย
และการใช้ส่วนประสมทางการตลาด
128329 ผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
3(2-2-5)
Entrepreneurship and Business
Development
ความหมาย บทบาท ประเภท คุ ณ ลั ก ษณะ
พิเศษของผู้ประกอบการการ การวิเคราะห์และวางแผน
โมเดลธุรกิจแบบย่อ การมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนใน
โลกธุ ร กิ จ การเริ่ ม ต้ น ความก้ า วหน้ า การบริ ห ารธุ ร กิ จ
อย่ า งเป็ น ระบบ ความเสี่ ย งในการดาเนินธุ ร กิ จ และการ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานของธุร กิ จในรูป แบบของ
แผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจเพื่อกาหนดทิศทางในการ
ดาเนินธุรกิจ การสร้างจิตวิญญาณของการเป็น เจ้ า ของ
กิจการและการทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ
ทั่วไป
128330 กลยุทธ์ทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Strategies
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดเกี่ยวกับ
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกที่
ส่งผลถึงการแข่งขัน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม กลุ่มกล
ยุทธ์ในอุตสาหกรรมและการแข่งขันทั่วโลก การวิเคราะห์
หาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การขยายกิจการ การสร้าง
พันธมิตรทางการค้า การแข่งขันโดยใช้การกาหนดตาแหน่ง
สินค้า การสร้างข้อได้เปรียบด้านราคา หลักการและกล

ยุทธ์การตลาด การทาวิจัยและพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่มี
การแข่งขัน
128421 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและความส าคั ญ ของการวิ จั ย
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย การเลือกแบบและวิธีการ
วิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้าง
แบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและการนาเสนอรายงานการ
วิจัย
128422 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาด
สัมพันธภาพ
3(2-2-5)
Customer Experience Management
and Relationship Marketing
ความหมายและความสาคัญของการบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ เทคนิคการทา
วิจัยลูกค้า เทคนิควิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามประสบการณ์
ลูกค้า การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า วิธีการใช้ข้ อ มูล
ของลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อเพิ่ม
ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
128423 การจัดการการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Management
แนวคิ ด และขอบเขตการบริ ห ารการตลาด
การวางแผนการตลาด การวิ เ คราะห์ โ มเดลธุ ร กิ จ การ
พัฒนาสินค้าใหม่ การวางแผนเทคนิคทางการตลาด กล
ยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา นโยบายด้านราคา เทคนิค
การทาวิจัยการตลาด กลยุทธ์ช่องทางทางการตลาด กล
ยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาด การตลาดภายในองค์ ก ร
(พนักงาน) การบริหารระบบงานทางการตลาด ลักษณะ
ทางกายภาพทางการตลาด ความสัมพันธ์ของการโฆษณา
กับองค์ประกอบด้านการตลาด การพัฒนานโยบายต่อการ
เปลี่ ย นแปลงในสายผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานด้านการตลาด การรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ
ต่อสังคมและสภาพแวดล้อม
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128424

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การระบุปัญหา
และการวิเคราะห์ปัญหา การประเมินแนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา การเขียนรายงานการนาเสนอการอภิปรายและการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการตลาด
128425 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
และการบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
New Product Development and
Packaging
กระบวนการพั ฒ นาและการวางแผนสิ น ค้ า
หรือบริการใหม่ การนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด รูปแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ห รื อ
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ ขั้นตอนการสร้างแนวความคิด การ
กลั่ น กรองแนวความคิ ด การประเมิ น ผลแนวความคิ ด
การทดสอบแนวคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เทคนิ ค การประเมิ น
ตลาด กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ
บรรจุภัณฑ์
128426 การตลาดอิงการกุศล
3(2-2-5)
Cause Related Marketing
หลักการและความสาคัญของการตลาดเชิ ง
จริ ย ธรรมการกุ ศ ลและสั ง คม การสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรม
ทางการตลาดสาหรับการกุศลและสังคมเพื่ อตอบสนอง
ผู้ บ ริ โ ภค พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคในด้า นจริ ย ธรรม การ
กุศลและสังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
องค์กรแสวงผลกาไร และไม่แสวงหาผลกาไร การจัดการ
สื่อ การจัดการตราสินค้าและการสร้างความภักดีต่อตรา
สินค้าด้วยกิจกรรมทางการตลาดด้านจริยธรรม การกุศล
และสังคม
128427 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Green Marketing
หลั ก การ ความส าคั ญ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อ มและธุ ร กิจ ที่ยั่งยืน การพัฒ นา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่
อุปทาน บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจขนาด
เล็ ก กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชน ความ

ร่ ว มมื อ ธุ ร กิ จ กั บ ชุ ม ชน คุ ณ ค่ า ของตลาดสิ่ ง แวดล้ อ ม
พฤติ ก รรมทางการตลาดเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การตลาด
พลังงานทดแทน การวิจัยทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืนของธุรกิจ
128428 การตลาดระดับโลก
3(2-2-5)
Global Marketing
ความสาคัญของการตลาดระหว่า งประเทศ
และการตลาดระดั บ โลก มุ ม มองและองค์ ป ระกอบของ
การตลาดระหว่ า งประเทศ การรวมกลุ่ ม เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศต่างๆ โครงสร้างและการดาเนินงานขององค์ ก ร
ระหว่างประเทศ การวิจัยตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์
การตลาดระหว่างประเทศด้านการบริหารผลิตภัณ ฑ์และ
ราคา การส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การ
เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การวางแผนการใช้ส่ว นประสม
การตลาดระหว่างประเทศ การส่งเสริมการตลาดระหว่าง
ประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
128491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการตลาดใน
สถานประกอบการของเอกชน
128492 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในสถานประกอบการ
ของเอกชน
128493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านการตลาด
142101
ประวัตศิ าสตร์และสังคมจีน
3(3-0-6)
Chinese History and Society
เหตุ ก ารณ์ ท่ี ส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าส ตร์
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมประเทศจี น
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป
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142111

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

Chinese for Communication I
ระบบและเทคนิ ค การออกเสี ย งภาษาจี น
(PINYIN) วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างของอักษรจีน
คาศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน (HSKระดับ 1-2)
รูปประโยคพืน้ ฐาน
142112
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
ค าศั พ ท์ พื้ น ฐานที่ ใ ช้ บ่ อ ยในชี วิ ต ประจ าวั น
(HSK ระดับ 3) พัฒนาความสามารถการสื่อสารภาษาจีน
ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า จี น เ พื่ อ แ ก้ ไ ข้ ปั ญ ห า ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น
ชีวิตประจาวัน
142121
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Development I
การพูด การฟังภาษาจีนขั้นพื้นฐาน และการ
ตอบคาถามจากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ที่
อยู่ อ าศั ย อาหารและเครื่ อ งดื่ ม การซื้อ ของ คมนาคม
สุขภาพอนามัย
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Development II
การพู ด การฟั ง ภาษาจี น ระดั บ ต้ น และการ
ตอบคาถามจากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับงานอดิเรก สภาพ
อากาศ การเรียนการศึกษา การทางาน ธุรกรรมการเงิน
การท่องเที่ยว
142213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
การใช้คาศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 34) การใช้คาศัพท์ภาษาจีนสร้างคาศัพท์เพิ่มเติม โครงสร้าง
ไวยากรณ์ขั้นต้น การเพิ่มความสามารถทักษะการฟัง พูด
อ่านและเขียน การใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจาวัน การ
ใช้ภาษาจีนบรรยายข้อมูลต่างๆ และการพูดสื่อสารระดับ
ข้อความ

142214

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
Chinese for Communication IV
การใช้คาศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSK ระดับ4)
ประโยคภาษาจีนที่มีความซับซ้อน ความเรียงขนาดสั้นๆ
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนโดย
ผ่านภาษาจีนที่เ กี่ยวข้ องกั บวัฒนธรรมนั้นๆ ความเข้ า ใจ
เบื้องต้นในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนกับไทย
142223 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Development III
การพูด การฟังภาษาจีนระดับกลาง และการ
ตอบค าถามจากสถานการณ์ ท่ี เ กี่ ย วกั บ การไปมาหาสู่
อารมณ์ความรู้สึก การวางแผน พลานามัย อินเทอร์เน็ต
ความบันเทิง
142224 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีน 4
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
Development IV
การพู ด การฟั ง ภาษาจี น ระดั บ สู ง และการ
ตอบคาถามจากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ
วรรณกรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย
จารีตประเพณี ศาสนา ธรรมชาติ จิตวิทยา
142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing
Development I
ทักษะการอ่ านและการเขี ยนภาษาจีน ขนาด
สั้ น ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ทั่ ว ไป บั น ทึ ก ประจ าวั น นิ ท าน
จดหมาย แนะนาตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ ประกาศ
โฆษณา
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142232

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing
Development II
ทั ก ษะการอ่ า น แล ะการเขี ย น บทความ
ภาษาจี น ขนาดยาวขึ้ น ความเรี ย งบรรยาย ความเรี ย ง
อธิบาย บทความวิจารณ์ หรือการเขียนสรุปหลังการอ่าน
การเขียนตามโครงสร้างของบทความต่าง ๆ
142301 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Arts and Culture
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลต่างๆ
ของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
142302 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
3(3-0-6)
Evolution of Chinese Characters
การบันทึกก่อนประวัติศาสตร์ กาเนิดอัก ษร
จีน วิวัฒนาการอักษรจีนในแต่ละยุคสมัย และอักษรจีนใน
ปัจจุบัน
142303 วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย 3(3-0-6)
Chinese Culture in Thailand
คติธรรม ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและ
เทศกาลต่าง ๆ ของคนไทยเชือ้ สายจีนในประเทศไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
142315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
Chinese for Communication V
การใช้คาศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 45) ประโยคภาษาจี น ระดั บ กลาง ไวยากรณ์ ภ าษาจี น
ระดับกลาง ข้อมูลทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ชีวิ ต ใน
สังคม
142317 การแปลภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Translation I
หลักพื้นฐานการแปล การแปลประโยคและ
ความเรียงขนาดสั้น จากภาษาจีน เป็ นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด้วยการแปลปากเปล่าและข้อเขียน

142318

การแปลภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Translation II
หลักการแปลขัน้ สูง การแปลประโยคและงาน
เขียนที่ซับซ้อน เฉพาะทางจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด้วยการแปลแบบปากเปล่ า และ
แบบข้อเขียน
142341 ไวยากรณ์จีน 1
3(3-0-6)
Chinese Grammar I
โครงสร้างพื้นฐานไวยากรณ์จีน ชนิดของคา
หน่วยคาและวลี ในด้านต่าง ๆ ชนิด ความหมาย โครงสร้าง
หน้าที่และการใช้
142342 ไวยากรณ์จีน 2
3(3-0-6)
Chinese Grammar II
การวิ เ คราะห์ ช นิ ด ของค า ส่ ว นประกอบ
โครงสร้ า งของประโยค ทั้ ง ประโยคความเดียว ประโยค
ความซ้อน และรูปแบบประโยคจาเพาะ การเขียนประโยค
ที่ถูกต้องตามหลักภาษาจีน โครงสร้างในระดับข้อความ
142351 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
3(3-0-6)
Introduction to Chinese Literature
ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ์ต่าง ๆ
ที่ ส าคั ญ ของวรรณคดี จี น ตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณ จนถึ ง สมัย
ปัจจุบันโดยสังเขป
142398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ลักษณะ เป้าหมาย ประเภทและ
กระบวนการวิจัย ตั้งแต่การกาหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปร
และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การเขี ย นโครงร่ า งและรายงานการวิ จั ย การประเมิ น
งานวิ จั ย การน าผลวิ จั ย ไปใช้ และจรรยาบรรณนั ก วิ จั ย
142429 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
Chinese for Standard Tests
ระบบการสอบวัดระดับภาษาจีน ศัพท์ สานวน
และโครงสร้างประโยคภาษาจีน ทักษะการฟัง การอ่าน
และการเขียน เพื่อการทดสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาจีน
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142461

ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
Chinese for Tour Guide
ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี
ของไทยฉบับภาษาจีน การสนทนาและบรรยายเกี่ยวกั บ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศ การนาเที่ยว
142462 ภาษาจีนธุรกิจ
3(2-2-5)
Chinese for Business
ค าศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาจี น ที่ ใ ช้ ใ นวงการ
ธุรกิจ แผนผังองค์กร โฆษณาสินค้า ประกาศรับสมัครงาน
ทั ก ษะการพู ด และการเขีย นเกี่ ยวกั บ การสมั ค รงาน การ
สั ม ภาษณ์ ง าน และการกรอกเอกสารหรื อ แบบฟอร์ ม ที่
จ าเป็ น ต่ อ การซื้ อ ขาย รวมทั้ ง การเจรจาการค้ า ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
142463 การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Chinese as a Foreign
Language
หลั ก และวิ ธี ก ารสอนภาษาจี น ในฐานะเป็ น
ภาษาต่างประเทศ วิธีการสอนออกเสียง การฟัง การพูด
การอ่ า น การเขี ย น และไวยากรณ์ ภ าษาจี น การจั ด ท า
แผนการสอน
142481 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาจี น ใน ส ถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
142482 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนในฐานะพนั กงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน

142483

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการอภิ ป รายในหั ว ข้ อ
ทางด้านภาษาจีน
143101
ภาษาญี่ปุ่น 1
3(2–2-5)
Japanese l
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น การอ่านและเขียนอักษรฮิ
รางานะ คาตาคานะ และตัวอักษรคันจิพื้นฐานที่จาเป็นใน
ชี วิ ต ประจ าวั น จ านวน 100 ตั ว ค าศั พ ท์ จ านวน 700 ค า
และรู ป ประโยคพื้ น ฐานที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น 50 รู ป
ประโยค
143102 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(2–2-5)
Japanese ll
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น การอ่านและเขียนตัวอักษร
คั น จิ จ านวน 200 ตั ว ค าศั พ ท์ จ านวน 1,000 ค า และรู ป
ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวัน 80 รูปประโยค เทียบเท่าการ
สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปนุ่ ระดับเอ็น 5
143111
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2–2-5)
Japanese for Communication I
ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและ
พูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบในห้องเรียน
การแนะนาตัวเอง การอธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและ
สถานที่ การบอกและการถามเวลา การนับจานวน การใช้
คากริยารูปต่างๆในการพูดเกี่ยวกับตนเอง
143112
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
Japanese for Communication ll
ทั ก ษะฟั ง และพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น ขั้ น ต้ น การ
สนทนาและการโต้ ต อบในชี วิ ตประจ าวั น อย่ า งง่ า ย การ
ขอร้อง การชักชวน การขออนุญาต การห้ามปรามตักเตือน
การบอกและการถามวิธี ก ารในการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
การถามและแสดงความคิดเห็น
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143151

ญี่ปุ่นศึกษา
3(3-0-6)
Japanese Studies
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่
มีอทิ ธิพลต่อการดาเนินชีวิตของชาวญี่ปนุ่
143201 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(2–2-5)
Japanese lll
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น การอ่านและเขียนตัวอักษร
คันจิ 400 ตัว คาศัพท์จานวน 1,500 คา รูปประโยคที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันรวม 120 รูปประโยค
143202 ภาษาญี่ปุ่น 4
3(2–2-5)
Japanese IV
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น การอ่านและเขียนตัวอักษร
คันจิ 500 ตัว คาศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
รวมคาศัพท์ประมาณ 2,000 คา รูปประโยคจานวน 150
รูปประโยค เทียบเท่าการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
ระดับเอ็น 4
143211
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 3(2–2-5)
Japanese for Communication III
ทักษะการสื่อสาร การฟังและพูดภาษาญี่ ปุ่น
ขัน้ ต้น การใช้ประโยคที่ซับซ้อนขึ้นในการสนทนาโต้ตอบใน
ชีวิตประจาวันในหัวข้อที่หลากหลาย การอ่านบทความสั้น
143212 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 4 3(2–2-5)
Japanese for Communication IV
ทักษะการสื่อสาร การฟังและพูดภาษาญี่ ปุ่น
ขัน้ ต้น การเลือกใช้ศัพท์และสานวนที่ถูกต้องในการสนทนา
และการโต้ตอบในชีวิต ประจาวัน ในหัวข้อที่หลากหลาย
ภาษาสุภาพ การอ่านบทความสั้น
143271 ญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Japan
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม

143301

ไวยากรณ์ญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Grammar l
รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้น กลาง สานวนทาง
ไวยากรณ์ ขั้ น กลางอย่ า งเป็ นระบบตามหมวดหมู่ ความ
เข้าใจเรื่องความหมาย หน้าที่และวิธกี ารใช้หลักไวยากรณ์
143302 ไวยากรณ์ญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese Grammar ll
รู ป ประโยคภาษาญี่ ปุ่ น ขั้ น กลางเพิ่ ม ขึ้ น จาก
รายวิชาไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 1 สานวนทางไวยากรณ์ขนั้
กลางอย่ า งเป็ น ระบบตามหมวดหมู่ ความเข้ า ใจเรื่ อ ง
ความหมาย หน้าที่และวิธกี ารใช้หลักไวยากรณ์
143311
ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1
3(2–2-5)
Intermediate Japanese l
ภาษาญี่ ปุ่ น ชั้ น กลาง การอ่ า นและเขี ย น
บทความสั้น อักษรคันจิ 600 ตัว คาศัพท์ 2,500 คา และ
รูปประโยคจานวน 250 รูปประโยค
143312 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2
3(2–2-5)
Intermediate Japanese 2
ภาษาญี่ ปุ่ น ชั้ น กลาง อ่ า นท าความเข้ า ใจ
บทความ การสนทนาหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน อักษร
คันจิ 700 ตัว คาศัพท์ 4,000 คา และรูปประโยค 300 รูป
ประโยค เที ย บเท่ า การสอบวั ด ระดั บ ความรู้ ภ าษาญี่ ปุ่ น
ระดับเอ็น 3
143321 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Japanese Linguistic
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญี่ปนุ่ ระบบเสียง
ระบบค า วากยสั ม พั น ธ์ และระบบความหมาย ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ภาษาญี่ปนุ่
143331 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
Japanese society and culture
สั ง คมและวั ฒ นธรรมญี่ ปุ่ น ลั ก ษณะสั ง คม
ญี่ปุ่น ความคิด ธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่มีอิทธิพลต่อ
การดาเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ของสังคมและ
วั ฒ นธรรม การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ญี่ปุ่น
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143332

วรรณกรรมญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Japanese Literature
ประวั ติ ว รรณคดี ญี่ ปุ่ น ในสมั ยโบราณ เฮอัน
คามาคุ ร ะ มุ โ รมาจิ เอโดะ และเมจิ ลั ก ษณะเด่ น ของ
วรรณกรรมแต่ละยุคสมัย ความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์
และสังคมญี่ปุ่น
143341 ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Japanese Language in Social and
Cultural Aspects
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาษาญี่ ปุ่ น กั บ สั ง คม
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น มารยาทในการใช้ภาษาญี่ปุ่น รวมถึง
ปัญหาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น
143342 ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสื่อปัจจุบัน 3(2-2-5)
Japanese in Current Media
ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันที่ปรากฏในสื่อต่างๆ เช่น
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ท ที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับภาษา
สังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบัน ของญี่ปุ่น การ
สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ดู
143351 สถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3(3-0-6)
Japan Today
สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
143361 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)
Japanese Writing for Business
การเขี ย นภาษาญี่ ปุ่ น ค าศั พ ท์ และข้ อ มู ล ที่
จาเป็นต่อการทางานในองค์กรญี่ปุ่น การเขียนอีเมล การ
เขียนประวัติ การจดบันทึกข้อความ การกรอกแบบฟอร์ม
ประเภทต่างๆ รวมทั้งฝึกการอ่าน การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
วิธีนาข้อมูลไปใช้ในองค์กรญี่ปุ่น
143371 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
3(2-2-5)
Basic Japanese l
ตั ว อั ก ษรฮิ ร างานะ คาตาคานะ ค าศั พ ท์
ภาษาญี่ปุ่น 300 คา ประโยคภาษาญี่ ปุ่นพื้นฐาน 90 รูป
ประโยค

143372

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
Japanese Conversation l
ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและ
พูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบในห้องเรียน
การแนะนาตัวเอง
143373 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2
3(2-2-5)
Basic Japanese ll
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 300 คา ประโยค
ภาษาญี่ปนุ่ พืน้ ฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค
143374 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
Japanese Conversation ll
ทั ก ษะฟั ง และพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น ขั้ น ต้ น การ
สนทนาและการโต้ ต อบในชี วิ ตประจ าวั น อย่ า งง่ า ย การ
อธิบายลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การบอกและ
การถามเวลา การนับจานวน
143398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความส าคั ญ ประเภทการวิ จั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย
143461 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)
Japanese Communication for Business
การฝึกสนทนาขั้น พื้นฐานที่เ กี่ย วข้ องในงาน
ธุ ร กิ จ โดยใช้ ส านวนภาษาญี่ปุ่ น ให้ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม
การแนะนาตัวเอง การประชุม การสัมภาษณ์ การโต้ตอบ
ทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การเจรจาต่อรอง
143462 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(2–2-5)
Japanese for Tourism
ความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ในอาชี พ มั ค คุ เ ทศก์
ค าศั พ ท์ ส านวน และรู ป ประโยคภาษาญี่ ปุ่ น ที่ จ าเป็ น ใน
ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว ความรู้ ทั่ ว ไปในประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ส าคั ญ ของประเทศไทย การติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยใช้ ทั ก ษะ
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ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องและเหมาะสมการฝึกในสถานการณ์
จริงหรือสถานการณ์จาลอง
143463 การแปลภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
Japanese Translation
หลักการแปล การฝึกแปลงานเขียนในหัวข้อ
ต่างๆ ทั้งงานเขียนประเภทสารที่ให้ข้อมูล เช่น ข่าว คู่มือ
การใช้งาน สื่อที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม เช่น นิยาย เรื่องสั้น
จากภาษาไทยเป็ น ภาษาญี่ ปุ่ น และจากภาษาญี่ ปุ่ น เป็ น
ภาษาไทย
143464 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม 3(2-2-5)
Japanese Interpreter
หลักการ ประเภทของการแปลล่า ม วิธีก าร
ถ่ า ยทอดภาษาญี่ ปุ่ น เป็ น ภาษาไทยและภาษาไทยเป็ น
ภาษาญี่ปุ่น การฝึกแปลแบบล่า มจากบทสนทนา สุนทร
พจน์ การอภิปราย
143465 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Japanese as a Foreign
Language
หลั ก และวิ ธี ก ารสอนภาษาญี่ ปุ่ น ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ การออกแบบการสอน การวางแผนและ
จาลองการสอน การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง
143471 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3
3(2-2-5)
Basic Japanese lll
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 350 คา ประโยค
ภาษาญี่ปนุ่ พืน้ ฐานเพิ่มเติม 70 รูปประโยค
143472 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
Japanese Conversation lll
ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด การสนทนาใน
ชีวิตประจาวัน การใช้ถ้อยคาและสานวนตามสถานการณ์
ต่างๆ การบอกและการถามวิธีการในการกระทาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง
143481 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น หรืองานที่ใช้

ภาษาญี่ ปุ่ น ในสถานประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ
เอกชน
143482 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเทศญี่ ปุ่ น หรื อ
ภาษาญี่ปุ่นในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
143483 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการ
อภิปราย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น วัฒนธรรม
ญี่ปุ่น หรือภาษาญี่ปนุ่ การนาเสนอผลงานด้วยภาษาญี่ปนุ่
143491 สัมมนาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา
3(3-0-6)
Seminar in Japanese and Japanese
Studies
การศึกษาค้นคว้า การนาเสนอผลการค้นคว้า
และอภิ ป รายในรู ป แบบสั ม มนาหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ภาษาญี่ปนุ่ หรือ สังคมญี่ปุ่น หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น
144111
ทักษะภาษาไทยเพื่อการรับสาร 3(2-2-5)
Thai Languages Skills for Receiving
Messages
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับสาร ประเภท
ของสาร การพัฒนาทักษะการฟังและการอ่าน การฟังและ
การอ่ า นสื่ อ ประเภทต่ า ง ๆ เพื่ อ จั บ ใจความส าคั ญ สรุ ป
ความ ตีความ อย่างมีหลักการและเหตุผล
144112
ทักษะภาษาไทยเพื่อการส่งสาร 3(2-2-5)
Thai Languages Skills for Sending
Messages
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การส่ ง สาร การ
พัฒนาทักษะการพูด การพูดแนะนา การพูดในโอกาสต่าง
ๆ การพัฒนาทักษะการเขียน การเขียนย่อหน้า การเขียน
ตอบข้อสอบอัตนัย อย่างมีหลักการและเหตุผล
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144121

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Linguistics
นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ประวัติ
วิชาภาษาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และ
ศาสตร์อื่น ๆ ความรู้เ บื้อ งต้น ในการศึ ก ษาภาษาศาสตร์
ระบบเสียงภาษาไทย ระบบคาภาษาไทย ประโยคภาษาไทย
144122 ไวยากรณ์ไทย
3(3-0-6)
Thai Grammar
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาไวยากรณ์ไทย วิธี
การศึกษาระบบต่าง ๆ ในภาษาไทยตามแนวคิดการศึกษา
ไวยากรณ์ไทย การวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยตามแนวคิด
การศึกษาไวยากรณ์ไทย การวิเคราะห์ตาราไวยากรณ์ไทย
144131
วรรณกรรมศึกษา
3(3-0-6)
Literary Study
ความรู้ เ บื้อ งต้ น ด้ านเนื้อ หา รู ป แบบ คุ ณ ค่ า
กลวิธีการนาเสนอ ขนบทางวรรณกรรม และสุนทรียภาพ
ของวรรณกรรมไทย
144213 การเขียนเอกสารสานักงาน 3(2-2-5)
Office Document Writing
ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบ การใช้ภาษา
ระเบียบและแนวปฏิบัติในการเขียนเอกสารสานักงาน การ
เขียนเอกสารสานักงานประเภทต่าง ๆ
144214 การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5)
Speaking for Specific Purposes
การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด การพู ด ในโอกาส
ต่าง ๆ การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การประเมินการพูด
144223 การวิเคราะห์ข้อความในภาษาไทย
3(3-0-6)
Analysis of Thai Discourse
ความหมาย ประเภท ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อความกับไวยากรณ์ การตีความรูปภาษา การวิเคราะห์
ข้อความในภาษาไทย

144224

การวิเคราะห์ความหมายของคา
ในภาษาไทย
3(3-0-6)
Analysis of Meaning of Thai Words
ค ว า ม รู้ ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ห ม า ย
ส่วนประกอบของความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างคากับ
ความหมาย กระบวนการทางความหมาย แนวทางการ
วิเคราะห์ความหมายของคาในภาษาไทย
144232 วรรณกรรมปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literature
ความหมาย ขอบเขต ประเภท องค์ประกอบ
และลั ก ษณะของวรรณกรรมตั้ ง แต่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ตะวันตกถึงปัจจุบัน
144233 วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
Literary Criticism
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ป ร ะ วั ติ ก า ร วิ จ า ร ณ์
วรรณกรรมในยุโรปและในประเทศไทย ทฤษฎี การวิจารณ์
วรรณกรรม การวิจารณ์วรรณกรรมไทยประเภทร้อยแก้ว
และร้อยกรอง
144315 วรรณศิลป์ไทย
3(2-2-5)
Thai Literary Conventions
หลักและวิธกี ารแต่งคาประพันธ์ การวิเคราะห์
ฉั น ทลั ก ษณ์ ภาษาวรรณศิ ล ป์ หลั ก การประเมิ น ค่ า ค า
ประพันธ์ การแต่งคาประพัน ธ์แ บบฉบับ และสร้ า งสรรค์
การอ่านคาประพันธ์ประเภทต่าง ๆ
144316 การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Writing
ประเภท รู ป แบบ องค์ ป ระกอบ และการใช้
ภาษาในงานเขียนเชิ งวิ ช าการ หลักการและขั้น ตอนการ
เขี ย นเชิ ง วิ ชาการประเภทต่ าง ๆ การผลิ ต งานเขี ย นเชิง
วิชาการที่มีคุณภาพ
144325 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
Foreign Language in Thai
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศต่อ ภาษาไทย
ประเภท หลักวิธีการยืม ศัพท์บัญญัติ การเขียนทับศัพ ท์
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
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144326

ภาษาไทยถิ่น
3(3-0-6)
Thai Dialects
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ภาษาไทยถิ่ น ความ
แตกต่างของภาษาไทยถิ่นด้านระบบเสียง ระบบคา ระบบ
ประโยค การวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาษาไทยถิ่น
144334 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 3(3-0-6)
Children and Adolescents Literature
ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรมเด็กใน
ยุโรปและประเทศไทย ความหมาย ลักษณะและประเภท
ของวรรณกรรมเด็ก แนวทางในการสร้างสรรค์วรรณกรรม
เด็กและเยาวชน
144341 คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
ความหมายและความสาคัญของคติชนวิทยา
ประเภทของข้อมูลคติชนระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา
การปฏิ บั ติ ง านภาคสนาม แนวคิ ด ทฤษฎี ใ นการศึ ก ษา
วิเคราะห์
144342 ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
สมัยใหม่
3(3-0-6)
Language in Modern Society and
Culture
ธรรมชาติของภาษา ลักษณะต่าง ๆ ที่สาคัญ
ของภาษา หน้าที่และบทบาทของภาษา ความสัมพันธ์ของ
ภาษากับสังคม ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา โลกทัศน์ ปริชาน ความหลากหลาย
ทางภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน +3
144343 ภาษาในสื่อสมัยใหม่
3(3-0-6)
Language in Modern Media
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ สภาพสังคมที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาในสื่อสมัยใหม่
144398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodolgy
ความหมาย ความส าคั ญ ประเภทการวิ จั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ

วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย
144417 การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี 3(2-2-5)
Non-Fiction and Fiction Writing
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก และวิ ธี ก ารเขี ย น
ประเภท องค์ประกอบต่าง ๆ ของงานเขียนประเภทสารคดี
และบันเทิงคดี
144418 การอ่านวิเคราะห์สื่อสมัยใหม่ 3(2-2-5)
Analytical Reading of Modern Media
การอ่านสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ในสังคมยุค
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ วิ เ คราะห์ ประเมิ น ค่ า วิ นิ จ ฉั ย อย่ า งมี
วิจารณญาณ
144427 อักษรและอักขรวิธีล้านนา
3(3-0-6)
Lanna Alphabets and Orthography
ประเภทและลั ก ษณะของตั ว อั ก ษรล้ า นนา
การผสมอั ก ษรเพื่ อ สร้ า งศั พ ท์ การอ่ า นเอกสารอั ก ษร
ล้านนาและปริวรรตอักษรล้านนาเป็นภาษาไทยมาตรฐาน
144435 วรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Literature
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วรรณกรรมท้ อ งถิ่ น
ลั ก ษณะเฉพาะของวรรณกรรมแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น แนวทาง
การศึ ก ษาวรรณกรรมท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ข อง
วรรณกรรมท้องถิ่นกับภูมิภาคแวดล้อม
144444 ภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ 3(3-0-6)
Thai for Foreigners
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เรื่ อ งระบบเสี ย ง ระบบค า
ไวยากรณ์ ของภาษาไทยเพื่ อ ชาวต่ า งประเทศปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ การ
แบ่งระดับเนือ้ หาและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
144445 ภาษาไทยเพื่อการสร้างนวัตกรรม
3(2-2-5)
Thai for Innovation
หลั ก การ เทคนิ ค วิ ธี แล ะการส ร้ า งสื่ อ
นวัตกรรมสมัยใหม่ การจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่ อการ
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เผยแพร่การใช้ภาษาไทยและการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย
144451 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรมไทย
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
144452 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรมไทย
ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการองค์ ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน
144453 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการอภิ ป รายในหั ว ข้ อ
ทางด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
145101
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
French for Communication I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ระดับพื้นฐาน 4 ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน และไวยากรณ์ฝรั่งเศสเบื้องต้น
145102 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
French for Communication II
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ใน 4 ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
ไวยากรณ์ฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น
145103 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French I
หลั ก ไวยากรณ์ แ ละโครงสร้ า งปร ะโย ค
เบื้อ งต้ น โดยการปู พื้ นฐานที่ สาคั ญ ของภาษา ฝึ ก ทั ก ษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มพูนความรู้
เกี่ ย วกั บ ศั พ ท์ แ ละส านวนต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส

145104

ภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French II
หลั ก ไวยากรณ์ แ ละโครงสร้ า งปร ะโย ค
เบื้องต้นที่สูงขึ้น เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง การพูด การ
อ่ า น และการเขี ย น เพิ่ ม พู น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ศั พ ท์ แ ละ
สานวนต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง
วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส
145111
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French Listening and Speaking I
การพั ฒ นาทั ก ษะในการฟั ง และการพู ด
เบื้องต้นในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การ
ทักทาย การแนะนาตนเองและผู้อื่น การกล่าวอาลา การ
ถามและบอกทิศทาง การกล่าวขอโทษ เป็นต้น
145112
การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
French Listening and Speaking II
การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูด ภาษา
ฝรั่งเศสจากบทสนทนา จากรายการวิทยุ ภาพยนตร์และ
สื่อต่างๆ โดยสามารถจับใจความและพูดถ่ายทอดแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องได้
145141
สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
French Phonetics
ระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ สระ พยัญชนะ
การละ การเชื่อมคา กระบวนการออกเสียง การลงน้าหนัก
ระดับเสียงในประโยค ฝึกอ่านและเขียนสัทอักษร
145201 ภาษาฝรั่งเศส 3
3(2-2-5)
French III
หลั ก ไวยากรณ์ แ ละโครงสร้ า งประโยคใน
ระดับกลาง เพื่อเพิ่มพูนทัก ษะทางภาษาด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์
และส านวนต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
รวมทั้งวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส
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145202

ภาษาฝรั่งเศส 4
3(2-2-5)
French IV
หลั ก ไวยากรณ์ แ ละโครงสร้ า งประโยคใน
ระดับกลางที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการฟัง การพูด
การอ่านและ การเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์และ
สานวนต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง
วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส
145221 การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3(2-2-5)
French Reading and Writing I
กลวิธีการอ่านและเขียน การฝึกอ่านบทความ
ภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ จากข่าว บทความสั้นๆ และ
เรื่องเล่าสั้นๆ เน้นความสามารถในการจับประเด็นสาคัญ
การลาดับความคิด การวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่ า น
การสรุปความจากบทอ่าน
145222 การอ่ า นและการเขี ย นภาษาฝรั่ ง เศส 2
3(2-2-5)
French Reading and Writing II
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน จาก
บทความภาษาฝรั่ ง เศสในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ฝึ ก วิ เ คราะห์
ความคิดจากข้อเขียน ฝึกย่อความ และถ่ายทอดความคิ ด
เป็นภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องและชัดเจน
145241 ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to French Linguistics
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ต่ า งๆ ทางภาษาศาสตร์
เบื้องต้น องค์ประกอบ หน้าที่ แนวทางการวิเคราะห์ภาษา
และความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของประโยค
145251 อารยธรรมฝรั่งเศส
3(3-0-6)
French Civilization
ประวั ติ ศ าสตร์ การเมื อ ง สั ง คม เศรษฐกิ จ
และศิลปวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยก่อตั้ง
ประเทศฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบัน
145301 ภาษาฝรั่งเศส 5
3(2-2-5)
French V
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาฝรั่ง เศส
รวมทั้ ง วั ฒ นธรรมฝรั่ ง เศสในระดั บ ที่ สู ง ขึ้น เพื่ อ น าเสนอ

ข้อมูลและความคิดเห็นเป็นภาษาฝรั่งเศสอย่างถูกต้อง ทั้ง
ในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
ใช้โครงสร้างที่สลับซับซ้อนและระดับภาษาที่เหมาะสม
145311
การสนทนาภาษาฝรั่งเศส
และการอภิปราย
3(2-2-5)
French Conversation and Discussion
การสนทนา การโต้ ต อบ การแสดงความ
คิดเห็น และการให้เหตุผล การเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสม
และการฝึกอภิปรายในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประเด็นปัญหา
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น
145321 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส
3(2-2-5)
French Printed Media Reading
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยเน้น
แนวคิดมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
เทคนิคการน าเสนอบทความและการสรุ ป ความ แสดง
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ งานที่ อ่ า นโดยการอภิ ป รายหรื อ
ข้อเขียน
145331 วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to French Literature
ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส นักเขียนคนสาคัญ
บทประพันธ์ท่ีมีลักษณะเด่นตั้งแต่ยุคกลางจนถึงศตวรรษที่
20
145332 วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย 3(3-0-6)
Contemporary French Literature
วรรณกรรมฝรั่ ง เศส ร่ ว มส มั ย รู ป แบบ
แนวความคิด และกลวิธีการประพันธ์ ความสัมพันธ์ของ
งานวรรณกรรมกั บ สั ง คมตามลั ก ษณะเฉพาะของแต่ละ
สมัย และวรรณกรรมของกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส
145341 การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
Teaching French as a Foreign
Language
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ดต่ างๆด้า นการสอนภาษา
ฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์แบบเรียน
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วิธีการใช้สื่อการสอน การเขียนแผนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
145361 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
French for Hotel
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารด้ าน
ธุ ร กิ จ การโรงแรมและอุ ต สาหกรรมการบริ ก ารโดยเน้น
ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ในสถานการณ์ จ าลองของผู้
ให้บริการและผูใ้ ช้บริการ มีการศึกษานอกสถานที่

145362

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
French for Tourism
ภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ค ว า ม รู้ ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ ศิ ล ป วั ฒ น ธรรม
ประวั ติ ศ าสตร์ โบราณสถาน และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่
สาคัญของประเทศไทย การปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ทักษะการสื่อสารที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่มัคคุเทศก์ ฝึกปฏิบัติการเป็น มัค คุเ ทศก์ในสถานที่
จริงที่กาหนดให้ มีการศึกษานอกสถานที่
145363 ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 1
3(2-2-5)
French in Science and Technology I
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนโดย
เน้ น เนื้ อ หาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ศั พ ท์ ท่ี
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การคมนาคม
ขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
145364 ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2
3(2-2-5)
French in Science and Technology II
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ ใ ช้ ใ นงานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การอ่ า นบทความที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฟังข่าว การเล่าเรื่อง และ
การเขียนรายงานสั้นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

145365

ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมาย
และการระหว่างประเทศ 1
3(2-2-5)
French in Law and International Affairs I
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนใน
บริ บ ทด้ า นกฎหมายและการระหว่ า งประเทศ ศั พ ท์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการระหว่างประเทศ
145366 ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมาย
และการระหว่างประเทศ 2
3(2-2-5)
French in Law and International Affairs II
ภาษาฝรั่ ง เศสที่ ใ ช้ ใ นงานด้ า นกฎหมายและ
ธุรกิจระหว่างประเทศ การอ่านบทความทางวิชาการที่มี
เนื้อ หาเกี่ ย วกั บ กฎหมายและการระหว่ า งประเทศ การ
เขียนรายงานสั้นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
145371 การแปลภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to French Translation
หลักการแปลขั้นพื้นฐาน เน้นการศึกษากลวิธี
ในการแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย โดยฝึกการแปลใน
ระดับประโยคและบทความสั้นๆ
145398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
การวิจัยประเภทต่างๆ ปัญหาและสมมุติฐาน
การวิจัย ประชากรและกลุ่ มตัว อย่าง เครื่องมือการวิ จั ย
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง
145421 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
French for Academic Writing
หลักการเขียนรายงาน การค้นคว้า รวบรวม
ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล การจั ด ท า
บรรณานุกรมและการเรียบเรียงข้อ มูลและความคิ ด เห็ น
เป็นรายงานภาษาฝรั่งเศสที่สมบูรณ์
145441 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้
ภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
Error Analysis in French Usage
การวิ เ คราะห์ ข้ อ ผิ ด พลาดที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้
ภาษาฝรั่ ง เศสของผู้ เ รี ย นชาวไทย โดยวิ ธี ก ารทาง
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ภาษาศาสตร์ เพื่ อ หาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาและ
พัฒนาการใช้ภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
145461 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับงานมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
French for Tourist Guides
การศึ ก ษาเอกสารและสื่ อ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมของไทย และทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสสาหรับ
การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ มีการศึกษานอกสถานที่
145462 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
French for Business
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจ
การสนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย
ธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนรายงานการ
ประชุม
145463 ภาษาฝรั่งเศสสาหรับบุคลากรสายการบิน
3(2-2-5)
French for Airline Personnel
การศึ ก ษาและการฝึ ก ทั ก ษะการพู ด ภาษา
ฝรั่ ง เศสส าหรั บ บุ ค ล ากรสาย การบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
ภาคพืน้ ดินและบนเครื่องบิน มีการศึกษานอกสถานที่
145471 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย 3(2-2-5)
French -Thai Translation
การฝึ ก ทั ก ษะในการแปลข้ อ เขี ย นประเภท
ต่างๆ การถ่ายทอดความหมายจากต้นฉบับข้อเขียนภาษา
ฝรั่ ง เศสมาเป็ น บทแปลภาษาไทยที่ ส ละสลวยและสื่ อ
ความหมายตรงกัน
Practice in translating various texts from French into Thai
beautifully and correctly
145481 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาฝรั่ ง เศสในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

145482

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาฝรั่ ง เศสในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครั ฐ หรื อ
เอกชน
145483 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการอภิ ป รายในหั ว ข้ อ
ทางด้านภาษาฝรั่งเศส
146113
การอ่านอย่างมีกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Reading
การฝึ ก อ่ า นเพื่ อ ควา มเ ข้ า ใ จงาน เ ขี ย น
ภาษาอั ง กฤษประเภทต่ า งๆ ทั้ ง ในระดั บ ประโยค ระดั บ
ย่อหน้าและเรื่องที่ยาวกว่า โดยเน้นการใช้กลวิธีการอ่าน
ต่างๆ
146115
ประโยคภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Sentences
คุ ณ สมบั ติ ข องค า โครงสร้ า งวลี การสร้ า ง
ประโยคพืน้ ฐานด้วยวลีต่างๆ การใช้คาเชื่อม ประโยคความ
รวม ประโยคความซ้อน การลดรูปประโยคความซ้อน
146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
ทั ก ษะการฟั ง และพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสาร สานวนภาษา คาศัพท์ ถ้อยคาที่เหมาะสม การออก
เสียง ทักษะสาหรับการใช้ในสถานการณ์การสื่อสาร
146133 การฟังและการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
3(2-2-5)
Listening and Speaking for Opinion
Expression
ทักษะการฟังและการพูดแสดงความคิดเห็นที่
มี ต่ อ บริ บ ทรอบตั ว ส านวนภาษา ค าศั พ ท์ ถ้ อ ยค าที่
เหมาะสม การออกเสียง ทักษะในการแสดงความคิดเห็น
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146161

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Inroduction to Linguistics
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา ทฤษฎีพื้นฐาน
และองค์ ป ระกอบของภาษา สั ท ศาสตร์ สรวิ ท ยา วิ ท ยา
หน่วยคา วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยเน้น
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
สาขาวิชาของนิสิต
146201 ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3(3-0-6)
English for Phayao Studies
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์ กั บ
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ อั ต ลั ก ษ ณ์
ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจังหวัด
พะเยา
146212 การเขียนย่อหน้า
3(2-2-5)
Paragraph Writing
นิ ย าม โครงสร้ า ง ประโยคแสดงใจความ
ส าคั ญ ประโยคสนั บ สนุน ประโยคสรุ ป เอกภาพ ความ
สอดคล้อง การเขียนย่อหน้าประเภทต่าง ๆ
146233 การฟังและการพูดประเด็นปัจจุบัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking on Current
Issues
ทักษะการฟังและการพูดประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจในปัจจุบัน
สานวนภาษาที่ใช้ในการอภิปรายประเด็นปัจจุบัน
146234 การฟังและการพูดในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Public
ทั ก ษะการพู ด และฟั ง ในที่ ส าธารณะ การ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ การกล่ า วสุ น ทรพจน์ และ
การพูดแบบฉับพลัน สานวนภาษาที่ใช้ในการฟังและพูดใน
ที่สาธารณะ

146242

วรรณคดีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Literature
ลักษณะสาคัญ รูปแบบ กลวิธีการประพั น ธ์
คาศัพท์สาคัญ ในการอ่ านวรรณคดีทั้ ง ร้ อยแก้ วและร้ อ ย
กรอง ประเด็ น ส าคั ญ ที่ น าเสนอในงานเขี ยน คุ ณ ค่ า ของ
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน รวมถึงวรรณคดีท่ีเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ทั้งบทประพันธ์ประเภทร้ อ ย
แก้วและร้อยกรอง ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี สังคม
และศาสนา การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
146264 สัทศาสตร์และสรวิทยา
3(2-2-5)
Phonetics and Phonology
แนวคิดและทฤษฎีการผลิตเสียงพูดของมนุษย์
การผลิ ต เสี ย งพยั ญ ชนะและเสี ยงสระของภาษาอัง กฤษ
การฝึกออกเสียงและถ่ายถอดเสียงด้วยสัทอักษรผ่านสื่อ
ออนไลน์ การลงเสียงหนักในระดับคาและประโยค ทานอง
เสียง ระบบเสียง การวิเคราะห์หน่วยเสียงและกระบวนการ
ทางเสียง
146265 วิทยาหน่วยคาและวากยสัมพันธ์
3(2-2-5)
Morphology and Syntax
หน่วยคา ประเภทของหน่วยคา การสร้างคา
ใหม่และประเภทของการสร้างคาใหม่ โครงสร้างและชนิด
ของคา วลี และประโยค ทฤษฎีวากยสัมพันธ์ และการต่อ
ยอดองค์ความรู้ผ่านโครงงาน
146273 ภาษาอังกฤษสาหรับงานด้านนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
English for Communication Arts
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น
เขี ย น ในเนื้อ หาและบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นนิ เ ทศ
ศาสตร์และประเด็นร่วมสมัยอื่นๆ คาศัพท์เทคนิคเฉพาะ
ทาง การสร้างสรรค์สื่อประเภทต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ
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146311

การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Writing
นิยาม รูปแบบและหลักการเขียนเชิงวิชาการ
การใช้ภาษาวิชาการ การเขียนเชิงวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อนาเสนองานวิชาการ การเขียนอ้างอิงข้อมูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ จริยธรรมในการเขียนเชิงวิชาการ
146323 การแปลเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Translation
หลักการ แนวทางการแปล และกระบวนการ
แปลภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาไทย และกระบวนการ
แปลภาษาไทยเป็ น ภาษาอั ง กฤษในระดั บ ประโยคจนถึ ง
ข้ อ เขี ย นด้ า นการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร คุ ณ ภาพงานแปล
ปัญหาพื้นฐานของการแปล การวิเคราะห์หาสาเหตุ ข อง
ข้อผิดพลาดและการลดข้อผิดพลาด
146324 การแปลวรรณกรรม
3(3-0-6)
Translation of Literary Works
หลักการ แนวทางการแปล และกระบวนการ
แปลภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาไทย และกระบวนการ
แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษข้อเขียนด้านตัวบทประเภท
แสดงความรู้ สึ ก ตั ว บทคั ด สรรจากนวนิ ย าย การ
ประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่ เหมาะสม คุณภาพ
งานแปลงานด้านวรรณกรรม การวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ข้อผิดพลาดและการแก้ไข
146345 วรรณกรรมร้อยแก้ว
3(3-0-6)
Prose
ลักษณะสาคัญ รูปแบบ กลวิธีการประพั น ธ์
ประเด็นสาคัญที่นาเสนอในงานเขียน คุณค่าของวรรณคดี
อั ง กฤษและอเมริ กั น ประเภทร้ อ ยแก้ ว รวมทั้ ง วรรณคดี
ประเภทร้ อ ยแก้ ว ที่ เ ขี ยนเป็ นภาษาอั งกฤษ นิ ท าน นิ ท าน
พื้นบ้าน เรื่องสั้น นวนิยาย อิทธิพลของสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมที่สะท้อนในบทประพันธ์ การใช้เทคโนโลยีและ
ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
146346 กวีนิพนธ์
3(3-0-6)
Poetry
ประเภท ลั ก ษณะส าคั ญ โครงสร้ า งของบท
ประพันธ์ ภาษาภาพพจน์และกลวิธีทางวรรณศิลป์ แก่น

เรื่อง คุณค่าของงานประพัน ธ์ป ระเภทร้ อยกรองอั ง กฤษ
และอเมริ กั น รวมทั้ ง งานประพั น ธ์ ร้ อ ยกรองที่ เ ขี ย นเป็ น
ภาษาอังกฤษ อิทธิพลของสภาพสั ง คมและวั ฒนธรรมที่
สะท้ อ นในบทประพันธ์ การใช้ เ ทคโนโลยี และฐานข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
146347 บทละคร
3(2-2-5)
Drama
ลั ก ษณะส าคั ญ ศิ ล ปะการประพั น ธ์ และ
องค์ ป ระกอบของวรรณกรรม คุ ณ ค่ า ของงานประพั น ธ์
ประเภทบทละครอังกฤษและอเมริกัน รวมทั้งงานประพันธ์
บทละครที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บทละครภาษาอังกฤษและสภาพสังคมและวัฒนธรรมใน
แต่ละยุค การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
146364 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
3(2-2-5)
Semantics and Pragmatics
ค ว า ม ห ม า ย ต า ม แ น ว ท ฤ ษ ฎี ต่ า ง ๆ
องค์ ป ระกอบของความหมาย ประเภทของความหมาย
ความหมายในระดั บ ค า ประโยค การเปลี่ ย นแปลงของ
ความหมาย ขอบเขตของวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความหมาย
และการใช้ ใ นบริ บ ทของการสื่อ สารในยุ คดิจิ ทั ล ดรรชนี
พจน์ ความหมายบ่ ง ชี้ เ ป็ น นั ย ทางการสนทนา มู ล บท
ทฤษฎีวัจนกรรม การวิเคราะห์โครงสร้างบทสนทนา และ
การต่อยอดองค์ความรู้ผ่านโครงงาน
146398 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความส าคั ญ ประเภทการวิ จั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย
146424 การแปลเฉพาะทาง
3(2-2-5)
Translation of Specific Texts
หลักการ แนวทางการแปล และกระบวนการ
แปลภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาไทยและกระบวนการ
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แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษข้อเขียนด้านตัวบทประเภท
โน้ ม น้ า ว คุ ณ ภาพงานแปล การวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ข อง
ข้อผิดพลาดและการแก้ไข
146444 วรรณกรรมโลกร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary World Literature
องค์ประกอบทางวรรณกรรมและการศึกษา
เปรี ย บเที ย บงานวรรณกรรมชื่ อ ดั ง ทั่ ว โลกที่ เ ขี ย นเป็ น
ภาษาอังกฤษหรือได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ สภาพ
สั ง คมและวั ฒ นธรรม การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละฐานข้ อ มู ล
อิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
146465 นานาภาษาอังกฤษโลก
3(3-0-6)
World Englishes
ภาพรวมของเหตุ ผ ลทางประวั ติ ศ าสต ร์
เบื้ อ งหลั ง การแพร่ ข ยายของภาษาอั ง กฤษไปทั่ ว โลก
แนวคิดภาษาศาสตร์เชิ งสังคมเกี่ยวกั บการเปลี่ยนแปลง
ของภาษาอังกฤษสู่ภาษาสากล การสัมผัสภาษา การลู่เข้า
ของภาษา การลู่ อ อกของภาษา กระบวนการท าให้ เ ป็ น
มาตรฐาน
146481 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาอั ง กฤษในสถาน
ประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน
146482 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาอั ง กฤษในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน
146483 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน ในหัวข้อทางด้านภาษาอังกฤษ

161111

จิตวิญญาณความเป็นครูมอื อาชีพ
3(2-2-5)
Spirituality in Professional Teachers
ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ สั ง เ ค ร า ะ ห์ เ กี่ ย ว กั บ
ความสาคัญของวิชาชีพครู สภาพงานครู ความเป็นครูมือ
อ า ชี พ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง ป ร ะส งค์ ม า ต ร ฐ า นแล ะ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู คุณธรรมและจริยธรรมของครู
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ความเป็นพลเมือง แนว
ทางการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทั นสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก รู้เท่าทันสังคม ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่
ดี สามารถแสวงหาความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาตนเอง สร้ า งแรง
บั น ดาลใจให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ใ ฝ่ รู้ น าแนวคิ ด ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ ผู้ เ รี ย น และมี จิ ต
วิญญาณความเป็นครู
161112
จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับจิตวิทยา
พื้ น ฐาน จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการมนุ ษ ย์ จิ ต วิ ท ยาการเรียนรู้
จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยาเด็ ก พิ เ ศษ จิ ต วิ ท ยาการให้
คาปรึกษาและแนะแนว การวิเคราะห์ผู้เรียนในแต่ละช่วง
วัยตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพของผู้เรียนแบบ
องค์รวมเป็นรายบุคคล ฝึกปฏิบัติการดูแล ช่วยเหลือและ
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คลตามศั ก ยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณ ภาพผู้เ รียนได้ อย่างเป็น ระบบ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งในการยอมรั บ ความแตกต่ า ง
ระหว่ า งบุ ค คล ตระหนั ก ถึ ง การบู ร ณาการใน ก าร
ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีของจิตวิทยาในห้องเรี ย น
ด้วยความเอาใจใส่และเอือ้ อาทรต่อผู้เรียน
161113
บริบทการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Context
วิวัฒนาการการศึกษาไทย หลักการ แนวคิด
ปรั ชญา ทฤษฎี และนโยบายด้า นการศึก ษา กฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาและการบริ ห ารการศึ ก ษาการ
เปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี สั ง คม เศรษฐกิ จ และ
สิ่ ง แวดล้ อ มของโลก ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
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คุณภาพผู้เรียน การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ อนาคต
ภาพด้านการศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิ ภาค
และโลก
161141
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2 หน่วยกิต
Teaching Practice I
(4 สัปดาห์)
ศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ
ด้ า นงบประมาณ ด้ า นบริ ห ารบุ ค คล ด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป
วิเคราะห์จิตวิญญาณความเป็นครูจากครูต้นแบบ สังเกต
และสัมภาษณ์บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู
ในฐานะครู ป ระจ าชั้ น ครู แ นะแน วและให้ ค าปรึ ก ษา
ครู ผู้ ส อน ฝึ ก ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รู ป ระจ าชั้ น ประยุ ก ต์ ใ ช้
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึก ษา
และจิ ต วิ ท ยาให้ ค าปรึ ก ษาในการวิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นา
ผู้เรียนตามศักยภาพ เสนอแนวทางการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกั บ ความเป็นครู มี
ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่ครู
161211
การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Communication and Digital
Technologies for Education
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด
ทฤษฎี ภาษาแล ะวั ฒ น ธ ร ร มไ ทย เพื่ อ ก า รเ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ภาษา
เพื่ อ การสื่ อ สาร ในการจั ด การศึ ก ษาพหุ วั ฒ นธรรม
กระบวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึ ก ษา ส ามารถสื่ อ ส ารโด ย ใช้ ภ าษาไทย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ปฏิบัติการ
พั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน มีจริยธรรมในการสื่อสาร
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
161231
วิทยาการจัดการเรียนรู้พื้นฐาน 3(2-2-5)
Basic of Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์มโนทัศน์เบื้องต้น
เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการบริ ห าร

จั ด การหลั ก สู ต ร การออกแบบและจั ด การเรี ย นรู้ การ
บริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรีย นรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เ รียน ส่งเสริมการเรียนรู้ เห็น
คุณค่าและความสาคัญของการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชน
161241 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2 หน่วยกิต
Teaching Practice II
(4 สัปดาห์)
ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและหลั ก สู ต ร
ระดับรายวิชา ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ พัฒนา
และประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ ทดลองสอนและจัดการชั้น เรียนในสาขาวิ ช าเอก
สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
และการสื่อสาร มีความรู้ด้านวิทยาการคานวณ ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี เห็นคุณค่าและความสาคัญของการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
161311
การวัดและประเมินผล การวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
Measurement and Evaluation,
Research, and Quality Assurance in
Education
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถออกแบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้
และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ประยุกต์ใช้
ความรู้ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มีจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิ จัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง
และชุมชน
3(2-2-5)
Building Relationships with Parents
and Communities
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ เ กี่ ย วกั บ บริ บ ท
ของชุมชน บทบาทของครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง แนวคิด
โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสื่อสารและการ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองและชุ ม ชนเพื่ อ สนั บ สนุน การ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ หลักการเขียนโครงการพัฒนาผู้เรียน
บนฐานวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา แนวทางการส่ ง เสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภู มิปั ญญาท้ องถิ่น ฝึกปฏิบั ติ ก าร
วิ เ คราะห์ บ ริ บ ทของชุ ม ชน ออกแบบและจั ด โครงการ
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นโดยใช้ ชุม ชนเป็ น ฐาน สามารถปฏิ บั ติ ง าน
ร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม การ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ตระหนักถึงความสาคัญของ
การมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ปกครองและชุ มชน เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
161321
จิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ
3(2-2-5)
Psychology for Exceptional Children
ก ฎ ห ม า ย น โ ย บ า ย แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ใ น
การศึกษาพิเศษ การออกแบบหลักสูตรการศึก ษาพิ เ ศษ
บริ บ ทการเรี ย นรู้ ใ นการศึ ก ษาพิ เ ศษ เทคโนโลยี ค วาม
อานวยสะดวกในการศึกษาพิเศษ การประเมินในการศึกษา
พิเศษ ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับใน
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความเป็น มนุษย์ มี ค วาม
เท่ า เที ย มกั น เข้ า ใจเข้ า ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและ
ครอบครั ว ในการจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ การใช้ ชีวิ ต โดยไม่
พึง่ พาสาหรับบุคคลที่มีภาวะพิการซ้อน โภชนาการในเด็กที่
มีความต้องการจาเป็นพิ เศษ กิจกรรมบาบัดสาหรั บ เด็ ก
พิ เ ศษ ตลอดจนมี ทั ก ษะการวิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษา
สาหรับเด็กพิเศษ
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ศิลปะการสอนของครูมอื อาชีพ 3(2-2-5)
Arts in Teaching
ศึ ก ษาการสอนในฐานะที่ เ ป็ น ศิ ล ปะการ
เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดสานึกที่จะเรียนและเรียน
ด้วยความรู้สึก โดยครอบคลุมศิลปะที่เกี่ยวกับการสร้าง
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การ
เรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและเวลาเรียน การ
เลือกใช้ตาราและสื่อ และการกาหนดงานภาคปฏิบัติ การ
ทดสอบและการวั ด ผล การใช้ วิ ธี ส อนแบบต่ า ง ๆ การ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อให้ชั้นเรียนดาเนินไปด้วยดี
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน
161323 การสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Major Teaching in English
แ น ว คิ ด ข อ ง เ นื้ อ ห า วิ ช า เ อ ก ค า ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษของวิ ชาเอกในรายวิ ชาตามหลั กสูตรระดั บ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน เทคนิ ค การสอนเป็น ภาษาอังกฤษ
การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมิน ผล การบู ร ณา
การระหว่ า งเนื้ อ หา ภาษา และกระบวนการเรี ย นรู้ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
161324 วิธีวิทยาการทางการคิด
3(2-2-5)
Thinking Methodology
ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ ข อง
การคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ รู ป แบบของการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์
เทคนิคและขัน้ ตอนของการคิดเชิงวิเคราะห์ การปฏิบัติตาม
กระบวนการการคิ ด เพื่ อ การพั ฒ นาตนเอง การพั ฒ นา
กระบวนการคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ สามารถ
ประยุกต์การคิดอย่างสร้างสรรค์ในสาขาวิ ชา ผลกระทบ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
161325 การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
3(2-2-5)
Inclusive Education Management
ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ เ รี ย น ร ว ม
มาตรฐานการเรียนรวม การจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุ ค คล การจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด การชั้ น
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เรียน การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม สื่อเทคโนโลยี
และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในชัน้ เรียนรวม
161326 การใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้
3(2-2-5)
The Operation of Educational
Technology for enhancing learning
efficiency
ความหมาย บทบาทและความสาคัญ ประเภท
ระบบการเชื่อมต่อของเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษาร่วม
สมัย ทัง้ ระบบสัญญาณภาพ สัญญาณเสียง ทัง้ ระบบแบบ
ใช้สายสัญญาณและระบบไร้สาย ระบบและประเภทของ
สายสั ญ ญาณ วิ ธี ก ารเชื่ อ มต่ อ สิ่ ง รบกวนต่ อ ระบบการ
ทางานของเครื่องมือ ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้เครื่ องมือ
การแก้ ไ ขปั ญ หา การป้ อ งกั น การบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยี ก ารศึก ษา แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ปิ ด (Open Education
Resource : OER) การประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้เปิด การใช้
โปรแกรมประยุกต์แบบไม่มีลิขสิทธิ์ (Application software)
การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมจากแหล่ ง เรี ย นรู้ เ ปิ ด และ
โปรแกรมประยุกต์แบบไม่มีลิขสิทธิ์ ปฏิบัติการสร้างสรรค์
โครงงานปฏิ บั ติ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้
161327 สะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
STEM Education
เป้าหมายและแนวทางเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 เป้ า หมายและนิ ย ามของสะเต็ ม ศึ ก ษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ พุ ท ธศั ก ราช 2551 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช 2560) สาระที่ 4: เทคโนโลยี กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม การคิดเชิงออกแบบ แนวทางการ
สอนโดยการบู ร ณาการวิ ท ยาศาส ต ร์ เทคโน โล ยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และการเรียนรู้ ท่ี อิ ง
การออกแบบ
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การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2 หน่วยกิต
Teaching Practice III
(4 สัปดาห์)
ศึ ก ษาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
สถานศึ ก ษา สร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี แ ละร่ ว ม มื อ กั บ
ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้และสร้างเครื่ องมื อวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพื่ อ
แก้ปัญหาผู้เรีย น มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวัด
และประเมิ น ผล การวิ จั ย และการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รักและศรัทธาในวิชาชีพครู
และเกิดทักษะในการสะท้อนคิด
161431
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Learning Management
หลักการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การวางแผน
การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาและ
องค์ความรู้ในสาระการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และ
การพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อและเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย การวัดและการประเมิน ผลการ
จัดการเรียนรู้ภ าษาไทย การบริหารจัด การชั้นเรีย นและ
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิ ชาชี พ ของครู ภ าษาไทย การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การ
เรี ย นรู้ จุ ล ภาค มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจิ ต วิ ญ ญาณ
ความเป็นครูภาษาไทย บูรณาการเนือ้ หา ความรู
161432 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Science of English Learning
Management
หลั ก การจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ การ
วางแผนการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจั ด การ
เรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เนือ้ หาและองค์ความรู้ในสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษา
และวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้อื่น ภาษากับความสัมพันธ์ชุมชนและโลก รูปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ สื่ อ และเทคโนโลยี ก าร
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การวัดและการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การบริหารจัดการชั้นเรียนและ
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ การฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรี ย นรู้ จุ ล ภาค มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจิ ต วิ ญ ญาณ
ความเป็นครูภาษาอังกฤษ
161433 วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
3(2-2-5)
Science of Social Learning
Management
หลั ก การจั ด การเรี ย นรู้ สัง คมศึก ษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรม การวางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการ
เขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาและ
องค์ ค วามรู้ ใ นสาระศาสนา ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม หน้ า ที่
พลเมื อ ง วั ฒ นธรรม และการด าเนิ น ชี วิ ต ในสั ง คม
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สื่ อและ
เทคโนโลยี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การบริหารจัดการชั้น
เรียนและการจัด บรรยากาศในชั้น เรี ยน การสร้างชุ ม ชน
การเรี ย นรู้ ท างวิ ชาชี พ ของครู สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วั ฒ นธรรม การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ จุ ล ภาค มี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
161434 วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Science of Mathematics Learning
Management
หลั ก การจั ด การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ การ
วางแผนการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจั ด การ
เรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เนือ้ หาและองค์ความรู้ในสาระจานวนและพีชคณิต การวัด

เรขาคณิต สถิติ ความน่าจะเป็น และแคลคูลัส รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อและเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ การบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัด
บรรยากาศในชั้ น เรี ย น การสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท าง
วิ ช าชี พ ของครู ค ณิ ต ศาสตร์ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การ
เรี ย นรู้ จุ ล ภาค มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจิ ต วิ ญ ญาณ
ความเป็นครูคณิตศาสตร์
161435 วิทยาการจัดการเรียนรู้เคมี
3(2-2-5)
Science of Chemistry Learning
Management
หลักการจัดการเรียนรู้เคมี การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เคมีตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาและองค์ความรู้ ใน
สาระสสาร อะตอม ธาตุ แก๊ ส สารประกอบอินทรีย์ และ
พอลลิเมอร์ ปริมาณสาร องคประกอบและสมบัติของสาร
การเปลี่ยนแปลงของสาร ทักษะและการแกปญหาทางเคมี
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ คมี สื่ อ และเทคโนโลยี ก าร
จัดการเรียนรู้เคมี การวัดและการประเมินผลการจัด การ
เรี ย นรู้ เ คมี การบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นและก ารจั ด
บรรยากาศในชั้ น เรี ย น การสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท าง
วิชาชีพของครูเคมีการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จุล ภาค
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครูเคมี
161436 วิทยาการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
3(2-2-5)
Science of Biology Learning
Management
หลักการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา การวางแผน
การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ชี ว วิ ท ยาตามหลัก สู ตรการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน เนื้ อ หาและ
องค์ความรู้ในสาระชีวิตในสิ่งแวดล้อม องคประกอบของ
สิ่งมีชีวิต การดารงชีวิต ของมนุษย์และสัตว์ การดารงชีวิต
ของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต เซลลของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและการถายทอด
วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสรางและ
การท างานของส วนต าง ๆ ในพื ช ดอก ระบบและการ
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ทางานในอวัยวะตาง ๆ ของสัตวและมนุษย และสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา สื่อและ
เทคโนโลยี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ชี ว วิ ท ยา การวั ด และการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา การบริหารจัดการ
ชั้นเรียนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิ ชาชีพ ของครู ชีววิ ทยาการฝึ กปฏิบั ติ ก าร
จั ด การเรี ย นรู้ จุ ล ภาค มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจิ ต
วิญญาณความเป็นครูชีววิทยา
161437 วิทยาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ 3(2-2-5)
Science of Physics Learning
Management
หลั ก การจั ด การเรี ย นรู้ ฟิ สิ ก ส์ การวางแผน
การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ฟิสิกส์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาและองค์
ความรู้ในสาระธรรมชาติและการคนพบทางฟสิกส แรง
และการเคลื่อนที่ และพลังงาน วิทยาศาสตร์โลก ดารา
ศาสตร์ และอวกาศ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ สื่อ
และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ การวัดและการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ การบริหารจัดการชั้น
เรียนและการจัดบรรยากาศ ในชั้นเรียน การสร้างชุมชน
การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของครู ฟิ สิ ก ส์ ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
จัดการเรียนรู้จุลภาค
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิต
วิญญาณความเป็นครูฟิสิกส์
161438 วิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
3(2-2-5)
Science of Physical Education Learning
Management
หลักการจัดการเรียนรู้พลศึกษา การวางแผน
การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้
พลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาและ
องค์ความรู้ในสาระการเจริ ญ เติบโตและพั ฒนาการของ
มนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกาลัง
กาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกั นโรค ความปลอดภัย
ในชี วิ ต รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ พ ลศึ ก ษา สื่ อ และ
เทคโนโลยี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ พ ลศึ ก ษา การวั ด และการ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษา การบริหารจัดการ
ชั้นเรียนและการจัดบรรยากาศ ในชั้นเรียน การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูพลศึกษา การฝึกปฏิบั ติก าร
จั ด การเรี ย นรู้ จุ ล ภาค มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจิ ต
วิญญาณความเป็นครูพลศึกษา
161439 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 3(2-2-5)
Science of Chinese Learning Management
หลักการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน การวางแผน
การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ภาษาจีน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาและ
องค์ความรู้ในสาระการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และ
การพู ด หลั ก การใช้ ภ าษาจี น วรรณคดี แ ละวรรณกรรม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน สื่อและเทคโนโลยีการ
จั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาจี น การวั ด และการประเมิ น ผลการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีน การบริหารจัดการชั้นเรียนและการ
จัดบรรยากาศในชั้นเรียน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของครูภาษาจีน การฝึกปฏิบัติ การจัด การเรี ย นรู้
จุลภาค มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็น
ครูภาษาจีน บูรณาการเนือ้ หา ความรู้
161440 วิทยาการจัดการเรียนรู้ดนตรีและ
นาฏศิลป์
3(2-2-5)
Science of Music and Dance Learning
Management
หลั ก การจั ด การเรี ย นรู้ ด นตรี แ ละนาฏศิ ล ป์
การวางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการเขี ย นแผนการ
จัดการเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เนื้อหาและองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติ การ
ถ่ า ยทอด ดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ กั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ กลุ่ ม
สาระการเรียนรู้อื่น ดนตรีและนาฏศิลป์กับความสัมพันธ์
ชุ ม ชนและโลก รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ดนตรี แ ละ
นาฏศิลป์สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ การ
บริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
การสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของครู ดนตรีและ
นาฏศิลป์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความ
เป็นครูดนตรีและนาฏศิลป์
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161441

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6 หน่วยกิต
Teaching Practice IV
(18 สัปดาห์)
การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก
บู ร ณาการความรู้ เนื้อ หาวิ ชาเอก ภาษา กระบวนการ
เรียนรู้ หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้
และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน สามารถใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการจัด การเรียนรู้ มีส่วน
ร่วมในงานประกันคุณภาพการศึ กษา เข้าร่วมชุมชนการ
เรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้ ป กครองและชุ ม ชน ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น อย่ า ง
สร้างสรรค์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทัน
สังคมและสามารถน าแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิต
วิญญาณความเป็นครู เกิดกระบวนการสะท้อนคิด
181111
สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
ความหมาย แนวคิด ทัศนคติของมนุษย์ด้าน
สุนทรียศาสตร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและทัศนคติ
ตะวั น ออก ตะวั น ตก วั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญาพื้ น ถิ่ น การ
วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการรั บ รู้ และการ
ประเมินคุณค่า
181112
พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 1
3(1-4-4)
Fundamental Art and Design I
พื้นฐาน หลักการ องค์ประกอบ แนวคิดและ
พัฒนาการของศิลปะและการออกแบบ ความสัมพันธ์และ
ความเปลี่ยนแปลงระหว่างแนวคิดและรูปแบบในอดีตและ
ปัจจุบัน การสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ การ
สื่อสารความคิดตนเองผ่านสื่อทางศิลปะและการออกแบบ
ในเบื้องต้น
181113
วาดเส้น
3(1-4-4)
Drawing
พืน้ ฐาน เทคนิค วิธีการ เขียนภาพโดยลายเส้น
การวาดเส้ น ด้ ว ยวั ส ดุ แ ละวิ ธี ก ารพื้ น ฐาน การจั ด วาง

องค์ ป ระกอบ รู ป ทรงเรขาคณิ ต และรู ป ทรงที่ มี ค วาม
สลับซับซ้อน ภาพคนเหมือน พื้นฐานการเขียนทัศนียภาพ
ด้วยลายเส้น การวาดเส้นนอกสถานที่ การสื่อสารในงาน
ศิลปะและการออกแบบ
181114
พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 2
3(1-4-4)
Fundamental Art and Design II
แนวคิดและหลักการสร้างงานศิลปะและการ
ออกแบบที่สูงขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ 3
มิติ และผลงานกับสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
การสื่อสารความคิดผ่านสื่อทางศิลปะและการออกแบบ
การน าเสนอและจั ด นิ ท รรศการ เผยแพร่ ผ ลงานสู่
สาธารณชน
181115
การวิเคราะห์และการพัฒนาแนวคิด
เบื้องต้น
1(0-3-2)
Analysis and development of basic
concepts
การวิเคราะห์หลักการแนวคิด วิธีการ ในการ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางด้ า นศิ ล ปะและ การออกแบบใน
รู ป แบบกลุ่ ม การเขี ย นเพื่ อ พั ฒ นาแนวคิ ด เทคนิ ค และ
รูปแบบการสร้างสรรค์ การนาเสนอผลงาน และการเสวนา
เชิงสาธารณะวิจารณ์
181116
คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์
และการนาเสนอ
3(2-2-5)
Computer for Creative and
Presentation
คุ ณ ค่ า ความส าคั ญ เป้ า หมาย และบริ บ ท
ต่างๆ ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการ
สร้างสรรค์และนาเสนองานศิลปะ การออกแบบและเขียน
แบบเบื้องต้น การใช้โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิคที่
เกี่ ย วข้ อ งในการน าเสนอ ภาพนิ่ ง สองมิ ติ สามมิ ติ
ภาพเคลื่อนไหว และกระบวนการผลิตสื่อต่างๆ

คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 815

181117

ประวัตศิ าสตร์ศิลปะและการออกแบบ
ตะวันตก
3(2-2-5)
History of Western Art and design
แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิล ปะ
ตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะ
กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมต่างๆในตะวันตก การวิเคราะห์
ศิลปกรรมแนวบริสุทธิ์และแนวประยุกต์ การสะท้อนให้เห็น
เอกลั ก ษณ์ ข องบริ บ ททางสั ง คมและลั ก ษณะร่ ว ม และ
อิทธิพลต่างๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
181211
ประวัตศิ าสตร์ศิลปะและการออกแบบ
ตะวันออก
3(2-2-5)
History of Oriental Art and design
แนวความคิดหลักในการออกแบบและศิล ปะ
ตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะ
กั บ พื้ น ฐานทางวั ฒ นธรรมตะวั น ออก การวิ เ คราะห์
ศิลปกรรมที่มีความสาคัญทั้งด้ านวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ การสะท้อนให้เห็น เอกลั กษณ์ข องบริ บ ททางสั ง คม
และลักษณะร่วม และอิทธิพลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
181212
ภูมิปัญญาไทยและศิลปกรรมท้องถิ่น
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Indigenous Arts
พื้ น ฐานองค์ ค วามรู้ แ ละวิ วั ฒ นาการของ
ศิ ล ปกรรมไทยและท้ อ งถิ่ น ภู มิ ห ลั ง ทางด้ า นบริ บ ทของ
ศิลปกรรมในสังคมไทย การรับ การแพร่อิทธิพล และการ
เปลี่ ย นแปลงองค์ ค วามรู้ ข องศิ ลปกรรมไทยและท้องถิ่น
การประยุกต์ความรู้กับกระบวนการสร้างสรรค์
181221
วัสดุและการสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Materials and Creative
การวิ เ คราะห์ คุ ณ ส มบั ติ แล ะหลั ก การ
พิ จ ารณาในการเลื อ กใช้ วั ส ดุ แ ละวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และการออกแบบ การสร้างสรรค์
ผลงานที่ พั ฒ นาจากฐานภู มิ ปั ญ ญาและวั ส ดุ ท้ อ งถิ่ น ใน
ธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ การค้นคว้าหาวัสดุ แนวทาง
และการพัฒนารูปแบบของการสร้างสรรค์ทั้ง 2 มิติและ 3
มิติ

181222

ทฤษฎีแนวคิดและวัสดุ
1(0-3-2)
Theory of Conceptual and Materials
หลั ก การและทฤษฎี ใ นการก าหนดและการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้วัสดุ ที่มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 2 มิติ 3
มิติ
181223 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายและภาพยนตร์
3(2-2-5)
Creative Photography and Film
หลักการสร้างสรรค์ภาพยนตร์และภาพถ่าย
คุ ณ ค่ า เทคนิ ค ประเภท รู ป แบบและองค์ ป ระกอบของ
ภาพยนตร์และภาพถ่าย การใช้และตีความสัญลักษณ์ ใน
ภาพยนตร์ แ ละภาพถ่ าย การสร้ า งสรรค์ ภ าพยนตร์และ
ภาพถ่ า ยเพื่ อ ตอบสนองแนวคิ ด เชิ ง ศิ ล ปะและพาณิ ช ย์
ความสัมพันธ์และผลกระทบของภาพยนตร์และภาพถ่าย
ต่ อ สั ง คม และการวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ภ าพยนตร์ แ ละ
ภาพถ่าย
181224 หลักการแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะ
และการออกแบบ
3(2-2-5)
Principles of Creative Concepts, Art and
Design
การวิ เ คราะห์ ห ลั ก การ แนวคิ ด วิ ธี ก าร
ประเภท และรูปแบบในงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและ
การออกแบบ การสร้างผลงานด้วยเทคนิค รูปแบบ และ
ทักษะฝีมือที่ตอบสนองแนวคิด การนาเสนอและเผยแพร่
ผลงาน
181225 การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์
1(0-3-2)
Creative Thinking Development
สร้างความสัมพันธ์และการสื่อความระหว่ าง
แนวคิ ด และการสร้ า งสรรค์ การวิ เ คราะห์ แ ละประมวล
แนวคิ ด และน าเสนอรายงาน การพั ฒ นาแนวคิ ด ที่
ตอบสนองการสร้างสรรค์ผลงาน การเสวนาเชิงสาธารณ
วิจารณ์
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สื่อผสม
3(2-2-5)
Mix Media
พื้ น ฐ า น ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ห ลั ก ก า ร
วิวัฒนาการ และการกาหนดแนวคิดหลัก การวิเคราะห์
เนื้ อ หา การใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก าร และรู ป แบบของผลงาน
สื่ อ ผสม การใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ กั บ สื่ อ สมั ย ใหม่ แสง
เสียง และการประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
181331 เครื่องปั้นดินเผา
3(2-2-5)
Ceramic
พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ค่ า ห ลั ก ก า ร ทั ก ษ ะ วิ ธี ก า ร แ ล ะ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของผลงานเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา การ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
ในเชิงหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
181332 จิตรกรรม
3(2-2-5)
Painting
พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ค่ า ห ลั ก ก า ร ทั ก ษ ะ วิ ธี ก า ร แ ล ะ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะทางเทคนิ ค ของการสร้ า งผลงาน
จิ ต รกรรมในเทคนิ ค ต่ า งๆ การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิลปะ
หรื อ การออกแบบด้ ว ยเทคนิ ค จิ ต รกรรม การผสมกั บ
เทคนิคอื่นๆ การสร้างสรรค์นอกสถานที่
181333 ประติมากรรม
3(2-2-5)
Sculpture
พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ค่ า ห ลั ก ก า ร ทั ก ษ ะ วิ ธี ก า ร แ ล ะ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะทางเทคนิ ค ของการสร้ า งผลงาน
ประติมากรรมในเทคนิคและรูปแบบต่างๆ การสร้างสรรค์
ผลงานศิ ล ปะหรื อ การออกแบบน าเสนอในรู ป แบบ
ประติมากรรม การผสมกับเทคนิ คอื่นๆ การสร้างสรรค์
ผลงานที่สัมพันธ์กับพื้นที่และสังคม
181334 ภาพพิมพ์
3(2-2-5)
Printmaking
พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ความหมาย การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ค่ า ห ลั ก ก า ร ทั ก ษ ะ วิ ธี ก า ร แ ล ะ
คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของการสร้างผลงานภาพพิมพ์

ในเทคนิคและรูปแบบต่างๆ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
หรือการออกแบบด้วยเทคนิ คภาพพิ มพ์ การพัฒนาและ
ค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์และการนาเสนอในรู ปแบบ
ใหม่ๆ และการผสมผสานกับเทคนิคอื่นๆ
181335
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
Product and Packaging Design
หลั ก การและความหมาย ประเภทของการ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ประวั ติ ศ าสตร์ การ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ บ รร จุ ภั ณ ฑ์ แนวคิ ด แล ะ
วัตถุประสงค์การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การ
ค้นคว้าข้อมูลออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างเป็น
ระบบ การร่างแบบ การเขียนแบบ การสร้างหุ่นจาลองเพื่อ
ทดสอบรูปทรง และการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุ ภั ณ ฑ์
ต้ น แบบ การวางแผนการผลิ ต การทดสอบต่ อ กลุ่มผู้ใช้
และการนาเสนอผลงาน
181336 การออกแบบเครื่องแต่งกาย
และเครื่องประดับ
3(2-2-5)
Fashion & Jewelry Design
หลักการและความหมาย การออกแบบเครื่อง
แต่งกายและเครื่องประดับ ประวัติศาสตร์ของแฟชั่นเครื่อง
แต่ ง กายและเครื่ อ งประดั บ ตะวั น ออกและตะวั น ตก
รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ วัสดุ เทคนิค และกรรมวิธี แนวคิด
ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น ข อ ง เ ค รื่ อ ง แ ต่ ง ก า ย แ ล ะ
เครื่ อ งประดั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเครื่ อ งแต่ งกายกับ
เครื่ อ งประดั บ ร่ า งกาย การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการ การ
ประเมินคุณค่า คุณสมบัติเฉพาะของผลงาน การพัฒนา
ค้ น หาแนวทางการสร้ า งสรรค์ และการผสมผสานกั บ
เทคนิคอื่นๆ และการนาเสนอในรูปใหม่ๆ
181337 การออกแบบตัวอักษรและกราฟิก
3(2-2-5)
Typography and Graphic Design
พื้ น ฐานทางประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของตั ว
อักษรไทยและโรมัน รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในปั จ จุ บั น
การสร้ า งสรรค์ แ นวคิ ด ในการออกแบบตั ว อั ก ษรให้ มี
เอกลักษณ์เฉพาะ สิทธิปัญญา การประยุกต์ใช้ตัวอักษรใน
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งานออกแบบกราฟิ ก และงานผลิ ต สื่ อ การสื่ อ สารและ
นาเสนอเผยแพร่งานสู่สาธารณะ
181311
วัฒนธรรมทางสายตา
3(2-2-5)
Visual Culture
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ปรากฏการณ์ การท าความเข้ า ใจในการรั บ รู้ ผ่ า นจั ก ษุ
ประสาท ความหมาย การวิเคราะห์ และตีความจากสื่อ
ต่างๆในชีวิตประจาวัน ได้แก่ ภาพและรูปทรงสัณฐาน สื่อ
โฆษณา สื่ อ ศิ ล ปะ ภาพยนตร์ วี ดี ทั ศ น์ แ ละสิ่งพิ ม พ์ การ
นามาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์และการดาเนินชีวิต
181312
ปรัชญาศิลป์
3(2-2-5)
Art Philosophy
หลั ก การ ปรั ช ญา แนวคิ ด รู ป แบบ และ
ความสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง
และการกาหนดคุณค่าของศิลปะและการออกแบบ บริบท
ทางวิ จิ ต รศิ ล ป์ แ ล ะประยุ ก ต์ ศิ ล ป์ ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล หรื อ
ความสัมพันธ์ต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
181321
การตลาดสาหรับศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Marketing for Art and Design
หลักการตลาดและปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อน
ธุรกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ การวิเคราะห์ด้าน
การตลาดที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและการออกแบบ
181322 การบูรณาการข้ามศาสตร์กับศิลปะ
และการออกแบบ
3(2-2-5)
Integrating Multidisciplinary with Art
and Design
การสร้ า งและการก าหนดแนวคิ ดหลั ก การ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงาน การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ใช้
ประกอบตัดสินใจและสร้างแนวคิด การวิเคราะห์เพื่อการ
สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งมี ร ะบบ การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งศาสตร์ อื่ น กั บ การสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะหรื อ การ
ออกแบบ การบูรณาการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและ
การออกแบบข้ า มศาสตร์ ส าขาวิ ชา การน าเสนอข้ อ มู ล
ประกอบการสร้างสรรค์และการอธิบายผลงานเชิงวิชาการ
การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

181323

การสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ 1(0-3-2)
Integrating Creative
การพั ฒ นาแนวคิ ด ทฤษฎี เหตุ ผ ลแล ะ
แนวทางการบูรณาการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและ
การออกแบบข้ามศาสตร์สาขาวิชา การเชื่อมโยงแนวคิด
และสร้ า งผลงานร่ ว มกั บ สั ง คม การเสวนาเชิ ง สาธารณ
วิจารณ์
181324 จิตวิทยาในศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
Psychology in Art and Design
แนวคิดของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความคิดและ
พฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีตามหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับงาน
ศิลปะและการออกแบบ ผลกระทบจากงานศิลปะและงาน
ออกแบบที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม การนาหลัก
จิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานศิลปะและการออกแบบ
181325 การสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ
กับชุมชน
3(2-2-5)
Art and design with community
ห ลั ก ก า ร ก า ร บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเป็นกลุ่ม การกาหนดกลุ่ม
อภิปรายและวิเคราะห์ การวิเคราะห์ เ ชื่อ มโยงและสร้ า ง
ผลงานกลุ่มร่วมกั บพื้นที่ ชุมชนหรือสังคม การวิเคราะห์
ประเด็นแก้ปัญหา การสรุปประเด็นแนวคิด การกระจาย
ภาระงาน ได้ แ ก่ ผลงานศิ ล ปะ การออกแบบ การ
ผสมผสาน และการจัดการ การเผยแพร่สู่สาธารณะ
181326 การบริหารและจัดการโครงงาน
สร้างสรรค์กับชุมชน
1(0-3-2)
Creative Project Administration and
Management in community
แนวทางการจัดการและการวางแผนพั ฒ นา
งานสร้างสรรค์ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค การวางแผน การพัฒนาระบบการบริห ารและ
การจัดการโครงงานสร้างสรรค์กับชุมชน ทัง้ ในรูปแบบงาน
ศิลปะและการออกแบบ การเสวนาเชิงสาธารณะวิจารณ์
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181411

ศิลปวิจารณ์
3(2-2-5)
Art Criticism
การวิ จ ารณ์ และประเมิ น ผลงานศิ ลปะและ
การออกแบบ การเข้ า ใจในงานศิ ลปะและการออกแบบ
หลักการอ้างอิงเชิงศิลปะและวิ ชาการ การวิเคราะห์ ถึ ง
กระบวนการคิดของศิลปินและนักออกแบบ ผลกระทบของ
งานศิลปะและงานออกแบบที่มีต่อสังคมและตนเอง
181421
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ
การเลือกสรรหัว ข้องานวิ จัย สมมติฐานในงานวิจัย การ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล จรรยาบรรณของผู้วิจัย การ
สรุ ป ผลข้ อ เสนอแนะ การเขี ย นรายงานและน าเสนอ
ผลงานวิจัย
181422 การสร้างสรรค์จัดการโครงงาน 3(2-2-5)
project management
การสื่ อ ความผ่ า นผลงานสร้ า งสรรค์ ข อง
ตนเองด้วยเทคนิค รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สูงขึ้น การ
วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาหรื อ ที่ มา การวิ เ ครา ะ ห์
แนวความคิดจากผลกระทบเชิงอัตตะและภาวะวิสัย การ
สังเคราะห์แนวคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงาน การนาเสนอชุด
โครงการ การวิ เ คราะห์ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง การ
นาเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ
181423 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้ อ ซั ก ถามในประเด็ นทางด้า นที่ ม า แนวคิ ด เทคนิ ค และ
รู ป แบบของผลงานสร้ า งสรรค์ ทั้ ง ด้ า นศิ ล ปะและการ
ออกแบบ
181431
ศิลปนิพนธ์
12 หน่วยกิต
Art Thesis
การออกแบบ การผสมผสาน การวิจัย และ
การจั ด การ การน าเสนอหั ว ข้ อ ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งสรรค์
ผลงานที่ ส มบู ร ณ์ แ ละจั ด ท ารู ป เล่ ม เอกสารวิ ช าการ
ประกอบการอธิบาย ที่มา แนวความคิด เทคนิค วิธีการ

การจั ด การน าเสนอ การวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป การจั ด
แสดงผลงานในรู ป แบบนิ ท รรศการและการสั ม มนา
ทรรศนะวิจารณ์
182111
การเขียนภาพสถาปัตยกรรม 3(1-4-4)
Architectural Drawing
การใช้ลายเส้นดินสอ ปากกาหมึกซึม ดินสอสี
สี น้ า ปากกาหมึ ก สี เทคนิ ค สื่ อ ผสม และการใช้ ก ราฟิ ก
เบื้องต้น สาหรับการแสดงเเบบทางสถาปัตยกรรม
182112
เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง 3(1-4-4)
Construction Technical Drawing
เขียนแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้างหลักของ
อาคารและรายละเอียดส่วนรอยต่อ การเชื่อมประกอบใน
การก่ อ สร้ า งอาคาร โครงสร้ า งไม้ ข นาดเล็ ก และอาคาร
โครงสร้างคอนกรีตเสริม เหล็ กขนาดเล็ก การเขียนและ
กาหนดรายการวัสดุก่อสร้างพืน้ ฐาน รายการประกอบแบบ
สถาปัตยกรรม ฝึกฝนการทาหุ่นจาลองแสดงโครงสร้ า ง
ทางสถาปัตยกรรม
182113
ออกแบบพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Design
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ พื้ น ฐ าน ใน ก าร อ อ กแบบ
ความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบ การจั ด องค์ ป ระกอบ
เบื้ อ งต้ น ในการออกแบบ สี แ ละวั ส ดุ ใ นการออกแบบ
เทคนิ ค ในการออกแบบงานและการสื่ อความหมายงาน
ออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ
182114
ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรมไทย
3(2-2-5)
History of Thai Architecture
ความเป็นมา พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม
และแนวความคิ ดสถาปั ตยกรรมของไทย สมั ย ทวารวดี
สมัยศรีวิชัย สมัยลพบุรี สมัยหริภุญไชยและล้านนา สมัย
สุ โ ขทั ย สมั ย อยุ ธ ยาและสมั ยรั ต นโกสินทร์ อิ ท ธิ พ ลจาก
สถาปั ต ยกรรมและวั ฒ นธรรมภายนอกต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผล
ต่ออัตลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมไทย
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182121

ออกแบบพื้นฐานสถาปัตยกรรม

3(2-2-5)
Fundamental Architectural Design
การจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม ที่
ว่ า งและรู ป ทรง เกณฑ์ แ ละแนวความคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการ
ออกแบบสถาปั ต ยกรรม กระบวนการการออกแบบ
สถาปั ต ยกรรมขั้ น พื้ น ฐาน การศึ ก ษาพื้ น ที่ ตั้ ง ในงาน
สถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล้อม
182131
วัสดุก่อสร้างเบื้องต้น
3(2-2-5)
Fundamental Building Materials
ค ว า ม เ ป็ น ม า ท ฤ ษ ฎี โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
ส่ ว นประกอบอาคาร คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งขั้ น
พื้ น ฐานและวั ส ดุ ใ นท้ อ งถิ่ น และการน าไปใช้ ข องวั ส ดุ
ก่ อ สร้ า ง การผลิ ต การใช้ ง าน การบ ารุ ง รั ก ษา ศึ ก ษา
วิธีการก่อสร้าง โครงสร้างอาคารขนาดเล็ก
182132 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 3(2-2-5)
Structure and System in Architecture
ส่ ว นประกอบอาคารและโครงสร้ า งอาคาร
หลักการเกี่ยวกับแรง รูปแบบการถ่ายและกระจายน้าหนัก
การเสียรูปของโครงสร้างเนื่องจากแรงกระท า หลักการ
วิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งประเภทต่ า ง ๆ โดยวิ ธี ค านวณและ
กราฟิกไดอะแกรม
182211
ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา
3(3-0-6)
History of Lanna Architecture
สถาปัตยกรรมล้านนา ความเป็นมา และชาติ
พันธุ์ของล้านนา ลักษณะและคติการสร้างเมือง เวียง และ
หมู่ บ้ า นของล้ า นนา เฮื อ นพื้ น ถิ่ น หลองข้ า ว ห้ า งนาใน
ล้ า นนา คุ้ ม หลวงและคุ้ ม เจ้ า นายในล้ า นนา ผั ง บริ เ วณ
วิหาร เจดีย์ จิตรกรรม และศิลปกรรมในวัดล้านนา
182212 ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรม 1 3(3-0-6)
History of Architecture I
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทาง สถาปัตยกรรม ตั้งแต่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อียิปต์โบราณ กรีก โรมัน ไบแซน
ไทน์ โรมาเนสค์ กอธิ ค เรเนสซองส์ บาโรค โรโคโค ไป

จนถึ ง ยุ ค อาร์ ท นู โ ว โดยการวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะเด่ น ของ
สถาปัตยกรรมแต่ละยุคสมัย และวิวัฒนาการจากยุคหนึ่ง
ไปสู่ยุคที่สืบเนื่องต่อมา และสถาปัตยกรรมในทวีปเอเชีย
182221 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
6(1-10-7)
Architectural Design I
การออกแบบอาคารที่ พั ก อาศั ย อาคารกึ่ ง
สาธารณะ ประเภทบ้ า นพั ก อาศั ย บ้ า นพั ก อาศั ย กึ่ ง
สานักงาน การจัดพื้นที่ใช้สอยอาคารอย่างสอดคล้องกับ
แนวคิ ด โครงสร้ า งอาคาร สั ม พั น ธ์ กั บ บริ บ ท และ
สภาพแวดล้อม
182222 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
6(1-10-7)
Architectural Design II
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็ ก
ประเภทโรงเรียน สถานพยาบาลขนาดเล็ก ห้องสมุด ศูนย์
การเรียนรู้การจัดพื้นที่ใช้สอยอาคารอย่างสอดคล้องกับ
บริบทและสภาพแวดล้อม
182231 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร
3(2-2-5)
Construction and Building Technology I
คุณสมบัติไม้และวิธีการก่อสร้างโครงสร้างไม้
องค์ ป ระกอบและรอยต่ อ ต่ า ง ๆ ของอาคารไม้ ศึ ก ษา
รายละเอี ย ดโครงสร้ า งอาคารและส่ว นประกอบอาคาร
การทางาน การรับ และการกระจายถ่ายเทน้าหนั ก ของ
อาคาร คุณสมบัติคอนกรีตเสริมเหล็ก และวิธกี ารก่อสร้าง
โครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก และทฤษฎี เ บื้ อ งต้ น ของ
หน่วยแรงต่าง ๆ เขียนแบบ ออกแบบโครงสร้างไม้เบื้องต้น
การประสานโครงสร้างไม้ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือเหล็ก ระบบอาคารเบื้องต้นสาหรับอาคารขนาดเล็ก
182232 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 2
3(2-2-5)
Construction and Building Technology II
คุณสมบัติของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทฤษฎี วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า ง รายละเอี ย ดของโครงสร้ า ง
คอนกรีตอัดแรง การรับแรง การถ่ายเทของแรงในลักษณะ
ต่าง ๆ และคุณสมบัติของโครงสร้างเหล็ก วิธีการเลือกใช้
วิธีการก่อสร้าง การบารุงรักษา องค์ประกอบอาคารและ
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รอยต่อต่าง ๆ ออกแบบขนาดหน้ าตัด องค์อาคารต่าง ๆ
เขี ย นแบบ ออกแบบโครงสร้ า งคอนกรี ต อั ด แรงและ
โครงสร้างเหล็ก และระบบอาคารเบื้องต้น สาหรับอาคาร
ขนาดกลาง
182233 ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1 3(2-2-5)
Building Systems and Environment I
อุปกรณ์อาคาร เทคโนโลยีงานระบบอาคาร
ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบ
การสัญจรทางตั้ง การกาหนดตาแหน่ง ที่ตั้ง และขนาด
พื้ น ที่ ความสั ม พั น ธ์ ข องงานระบบอาคารอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ สาหรับอาคารสาธารณะขนาดเล็กและขนาด
กลาง
182311
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Fundamental Computer for Architectural
Drawing
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น แ ล ะ ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบตามมาตรฐานการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
182312 ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรม 2 3(2-2-5)
History of Architecture II
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ท า ง
สถาปั ต ยกรรมตั้ ง แต่ ยุค สมั ยใหม่ จ นถึ ง ยุค หลัง สมัยใหม่
โดยมี ก ารวิ เ คราะห์ ร ะบบโครงสร้ า ง การเปรี ย บเที ย บ
ตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมที่เป็นสากลนิยมจากประเทศ
ต่ า ง ๆ ทั่ ว โลก อิ ท ธิ พ ลของการเปลี่ ย นแปล ง ทาง
สถาปั ต ยกรรมไปสู่ ยุ ค ใหม่ แนวคิ ด และปรั ช ญาของ
สถาปนิกยุคใหม่
182321 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
6(1-10-7)
Architectural Design III
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลาง
อาคารที่ มี โ ครงสร้ า งรั บ น้ าหนั ก ช่ ว งพาดกว้ า ง ประเภท
ห้างสรรพสินค้าแนวราบ โรงแรม โรงมหรสพ สถานีขนส่ง
มวลชน ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการ ซึ่งมีความสูง
ไม่เกิน 23 เมตร ในการจัดพื้นที่ใช้สอยประสานงานระบบ
อาคารและโครงสร้ า ง ค านึ ง ถึ ง บริ บ ทแวดล้ อ มทั้ ง ทาง

กายภาพ สังคมวัฒนธรรม และข้อกาหนดหรือกฎหมายใน
ที่ ตั้ ง โ ค ร ง ก า ร แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ผ่ า น ง า น
สถาปัตยกรรมอย่างเหมาะสม
182322 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
6(1-10-7)
Architectural Design IV
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่
ประเภทอาคารสาธารณะ อาคารส านั ก งาน ศู น ย์ ก าร
เรียนรู้ รีสอร์ท การจัดวางผังบริเวณ และแผนผังอาคารให้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทในท้ อ งถิ่ น ความลาดชั น ค านึ ง ถึ ง
โครงสร้าง ความงามของอาคาร และระบบสาธารณูปโภค
ของอาคาร ความคิดในการออกแบบ
182331 การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 3
3(2-2-5)
Construction and Building Technology III
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้าง
เหล็กของอาคารสูง โครงสร้างของอาคารที่มีช่วงเสายาว
โครงเหล็กรูปพรรณ โครงถักหรือโครงข้อหมุน โครงเหล็ก
โปร่ง สาหรับอาคารขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ
182332 ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2 3(2-2-5)
Building Systems and Environment II
อุปกรณ์อาคาร เทคโนโลยีงานระบบอาคาร
ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบ
การสัญจรทางตั้ง การกาหนดตาแหน่ง ที่ตั้ง และขนาด
พื้ น ที่ ความสั ม พั น ธ์ ข องงานระบบทุ ก ระบบของอาคาร
อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับอาคารสูงและอาคารขนาด
ใหญ่ และอาคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษ ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีของอาคารกับสิ่งแวดล้อม
ทางด้านชีวภาพและกายภาพ โดยเน้นการออกแบบอาคาร
ประหยัดพลังงานและการออกแบบอาคารยั่งยืน ตลอดจน
มาตรฐานและเกณฑ์ต่าง ๆ ของอาคารยั่งยืน รวมถึงระบบ
กรอบอาคารซึ่งเชื่อมโยงกับหลักการออกแบบสภาวะน่า
สบาย ทฤษฎีการมองเห็นและการออกแบบแสงสว่ า งใน
อาคารเบื้องต้น
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182341

คอมพิวเตอร์เพื่อการนาเสนอแบบทาง
สถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Computer for Architectural Presentation
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกันในการนาเสนอ
งานทางสถาปัตยกรรม การสร้างและตกแต่ง ภาพทางส
ถาปัตยกรม ภาพทัศนียภาพทั้งภายนอกและภายในอาคาร
แบบจาลองเสมือน 3 มิติ และวีดีทัศน์
182342 การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
Fundamental Interior Design
พื้ น ฐานในการออกแบบภาย ใน อาคาร
พฤติ ก รรมการใช้ ส อยของผู้ ใ ช้ อ าคาร สั ด ส่ ว น และการ
เคลื่ อ นไหวของมนุ ษ ย์ ท่ี สั ม พั น ธ์ กั บ การออกแบบ องค
ประกอบและขั้ น ตอนของการออกแบบสถาปั ต ยกรรม
ภายใน รูปแบบเครื่องเรือน ที่โล่งว่างภายในและการสร้าง
บรรยากาศภายในจากการเลือกใช้วัสดุ พื้นผิว สี การให้
แสงสว่าง
182343 พื้นฐานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Fundamental Landscape Design
ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม การใช้วัสดุ
การใช้พืชพันธุ์ การวางผังด้วยเส้นเรขาคณิต การวางผัง
ด้ ว ยเส้ น โค้ ง รู ป ทรงอิ ส ระ การออกแบบพื้ น ที่ ภ ายนอก
อาคาร การออกแบบลานจอดรถ แนวความคิ ด การ
ออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรม
182344 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3(3-0-6)
Building Cost Estimation
หลักการและระบบการประมาณราคาการคิด
ค านวณวั ส ดุ แรงงาน อุ ป กรณ์ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ก่อสร้างตลอดจนการคิดภาษี กาไร และคิดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการก่อสร้าง
182421 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
6(1-10-7)
Architectural Design V
การออกแบบทางสถาปั ต ยกรรมประเภท
อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ท่ี มี ค วามซั บ ซ้ อ นและ
หลากหลายของพื้นที่ใช้สอย ห้างสรรพสินค้า สานักงาน
และคอนโดมิเนียม และโรงพยาบาล คุณภาพของที่ว่างทาง

สถาปัตยกรรม ประหยัดพลังงาน และการปรับเปลี่ยนหรือ
ดูแลรักษาในอนาคต ความเป็นได้ของโครงการ กฎหมาย
ควบคุ ม การจั ด วางผั ง บริ เ วณและแผนผั ง อาคารให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ระบบโครงสร้างอาคารสูง
และงานระบบสนับสนุนอาคาร
182431
วัสดุและการประยุกต์ใช้
ในงานสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Applied Materials for Architecture
คุณสมบัติและเงื่อนไขและข้อกาหนดของการ
ใช้วัสดุในงานสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์การใช้งานของ
วัสดุในงานสถาปัตยกรรม การประยุกต์ใช้วัสดุทั่วไปและ
วัสดุในท้องถิ่นที่ตั้งโครงการในอาคารประเภทต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมกับการใช้งาน ความสวยงาม และงบประมาณ
และสอดคล้องกับงานระบบทางวิศวกรรม และผสมผสาน
กั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ วั ส ดุ กั บ เทคโนโลยี ก ารก่ อ สร้ า งใน
ปัจจุบัน
182441 ผังเมืองและการออกแบบผังเมือง
3(2-2-5)
Urban Planning and Design
พื้นฐานความรู้ทางด้านวิวัฒนาการของเมื อง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดและการเปลี่ยนแปลง
ด้ า นกายภาพของเมื อ ง โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
สภาพแวดล้อมของเมืองและภาค ความสัมพันธ์ระหว่าง
เมืองและชนบท ขั้นตอนการวางแผนภาคและการวางผัง
เมือง การออกแบบวางผังและการพัฒนาชุมชนเมือง การ
ใช้ที่ดินในเมือง การจราจรและขนส่ง
182442 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ 3(3-0-6)
Law and Professional Practice
กฎหมายควบคุ ม อาคาร กฎกระทรวง และ
บัญญัติท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ขั้นตอนการขอ
อนุญาตก่อสร้าง การปฏิบัติวิชาชีพ จรรยาบรรณวิ ชาชีพ
ทางสถาปั ต ยกรรม การบริ ห ารและจั ด การภายใน
สานักงานสถาปนิก การจัดทาสัญญาและประกวดราคา
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182443

การบริหารการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
แนวทางการจัดการและการวางแผนพั ฒ นา
โครงการก่อสร้าง การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค การวางแผน การพัฒนาระบบการบริ ห าร
และการจัดการโครงการก่อสร้าง การเสวนาเชิงสาธารณะ
วิจารณ์
182444 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
Architecture Conservation
ทฤษฎีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและแนวคิด
มรดกทางวัฒนธรรมทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
การส ารวจอาคารที่ มี คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
สถาปั ต ยกรรม การปฏิ บั ติ ก ารส ารวจ รั ง วั ด การตรวจ
สภาพอาคาร การจั ด ท าแบบสถาปั ต ยกรรมของสภาพ
อาคารในปัจจุบันด้วยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ การศึกษา
และประเมินเพื่อจัดลาดับการบูรณะอย่างสอดคล้องกับภูมิ
ทัศนวัฒน์ธรรม การใช้วัสดุทดแทน การปรับเปลี่ยนพื้นที่
ใช้สอย การเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
โดยมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน
182445 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประยุกต์ 3(2-2-5)
Applied vernacular architecture
การออกแบบและการประยุกต์สถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น องค์ประกอบ การจัดประโยชน์ใช้สอย สัดส่วนและ
ความสวยงาม ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประยุกต์ประเภท
เรื อ น ชุ ม ชน รวมไปถึ ง พั น ธุ์ ไ ม้ พื้ น ถิ่ น ในล้ า นนาและ
อุษาคเนย์
182446 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสัมมนาในหัวข้อและ/หรือศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม เพื่อประยุกต์และบูรณาการใน
วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้ สูง การจัดสัมมนา การ
เป็ น ผู้ บ รรยายในการสั ม มนา ทั ก ษะการจั ด เตรี ย มการ
สัมมนา

182447

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Trianing
ฝึกงานภาคปฏิบัติทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม
สาขาสถาปั ต ยกรรมในสานั ก งานหรื อ งานภาคสนามที่
เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง
182521 เตรียมวิทยานิพนธ์
3(1-4-4)
Thesis Preparation
องค์ ป ระกอบของเล่ ม วิ ท ย านิ พ นธ์ ข อง
หลั ก สู ต รส ถาปั ต ย กรรมศาส ตรบั ณ ฑิ ต ที่ ม าแล ะ
ความส าคั ญ ของโครงการและบทน า การทบทวน
วรรณกรรม และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง การอ้างอิงแหล่ง ที่ มา
ของข้ อ มู ล กรณี ศึ ก ษา วิ ธี เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การท า
สารบั ญ และบรรณานุ ก รม โปรแกรมในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และเลือกที่ตั้ง แนวคิดในการ
ออกแบบสถาปั ต ยกรรม และขั้ น ตอนการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
182522 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Thesis
การเลือกโครงการที่ จะศึ กษาและออกแบบ
การก าหนดความต้ อ งการของโครงการ รายละเอี ย ด
เกี่ยวกับขอบเขตของงาน ข้อพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม
และความเป็ น ไปได้ ด้า นการเงิ น กฎหมายและข้ อ บั ง คับ
เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารตามประเภท การเลือกที่ตั้ ง
และแนวความคิ ดทางสถาปั ตยกรรม วิ ศ วกรรมและภูมิ
สถาปั ต ยกรรม การแสดงผลงานออกแบบร่ า งจาก
โครงงานวิทยานิพนธ์ การแก้ไขพัฒนาแนวความคิด และ
การแสดงผลงานออกแบบสถาปั ต ยกรรมโดยการเขียน
แบบและการทาหุน่ จาลองอาคาร
182551 การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
3(3-0-6)
Universal Design
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ตอบสนอง
การใช้ ง านของคนทุ ก กลุ่ ม ในสั ง คม โดยค านึ ง ถึ ง ความ
สะดวกในการใช้งานและความปลอดภัย สัดส่วนร่างกาย
มนุ ษ ย์ ใ นทุ ก กลุ่ ม ข้ อ จ ากั ด ในการใช้ ง านอาคารแต่ ล ะ
ประเภท การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการออกแบบ

คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 823

สถาปั ต ยกรรมส าหรั บ ทุ ก กลุ่ ม และกฎหมายควบคุ ม
อาคาร การปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมพืน้ ที่ภายใน
และพื้ น ที่ ภ ายนอกอาคารส าหรั บ คนทุ ก กลุ่ ม ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
182552 การออกแบบอาคารเพื่อรองรับภัยพิบัติ
3(3-0-6)
Disaster Preparedness for Architecture
แ น ว คิ ด แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ รู ป ท ร ง ข อ ง
สถาปัตยกรรม และการวางผังกลุ่ มอาคาร การเลือ กใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และระบบรองรับภัยพิบัติของอาคารจากภัย
พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ธรณี พิ บั ติ ภั ย อุ ท กภั ย วาตภั ย และ
อัคคีภัย เป็นต้น
182553 การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย
และล้านนา
3(1-4-4)
Thai and Lanna Architecture Design
ที่ ม า สั ด ส่ ว น ความงาม และแนวทางการ
ออกแบบอาคารและส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมไทย
และล้ า นนา การวิ เ คราะห์ แ ละประยุ ก ต์ ใ นการวางผั ง
โครงการ การจัดพื้นที่ใช้สอย และการกาหนดรูปทรงและ
เอกลั ก ษณ์ ข องอาคารอย่ า งสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและ
สุนทรียภาพ
182554 ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ
3(2-2-5)
Landscape Architecture and Site Planning
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ขนาด
ใหญ่ การวางผั ง ในพื้ น ที่ ท่ี มี ค วามหลากหลายของภู มิ
ประเทศ ความลาดชั น พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า พื้ น ที่ ริ ม น้ า การใช้
ประโยชน์ พื้ น ที่ น อกอาคารสาธารณะ การออกแบบ
โครงสร้างภูมิทัศน์ การประเมินราคาก่อสร้างภูมิทัศน์ การ
เ ลื อ ก ใ ช้ พื ช พ ร ร ณ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ น ว คิ ด ด้ า น ภู มิ
สถาปัตยกรรม
183111
ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์
3(3-0-6)
Introduction to Music and Dance
ประวั ติ ลั ก ษณะและคุ ณ ค่ า ของดนตรี แ ละ
นาฎศิลป์ เพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชมดนตรีและนาฏศิลป์
ประเภทต่าง ๆ

183121

คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic of Keyboard Skills
คี ย์ บ อร์ ด ระดั บ พื้ น ฐาน การเล่ น บั น ไดเสี ยง
เมเจอร์ ไมเนอร์ อาร์เปจโจ อย่างน้อย 2 ชาร์ป 2 แฟลต
1-2 ช่วงเสียง การเล่นอาร์เปจโจ 1 ช่วงเสียง การเล่นบท
เพลงอย่างน้อย 2 บทเพลง
183122 นาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Classical Thai Dance
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการรานาฏศิ ล ป์
ไทยพืน้ ฐาน
183123
พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 3(2-3-6)
Kinetic Arts
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งร่ า งกายมนุ ษ ย์ แ ละ
อวั ย วะที่ ใ ช้ ใ นการเคลื่ อ นไหวตามธรรมชาติ แ ละการ
เคลื่ อ นไหวทางนาฏศิ ล ป์ การใช้ พ ลั ง ช่ อ งว่ า ง ทิ ศ ทาง
เจตนารมณ์ และปัจจัย ต่างๆ ในการเคลื่อนไหว
183124 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
3(2-3-6)
Traditional Thai Dance
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ดนตรี
ประกอบ เครื่ อ งแต่ ง กาย และฝึ ก ปฏิ บั ติ น าฏศิ ล ป์ ไ ทย
อนุรักษ์
183125 องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง
3(2-2-5)
Elements and Techniques of Performance
รู ป แบบและหน้ า ที่ ใ ช้ ส อยของการแต่ ง กาย
อุปกรณ์การแต่งกาย การแต่งหน้า ฉากและแสง เทคนิค
พิเศษที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์
183131 ทฤษฎีดนตรีสากล
3(3-0-6)
Theory of Western Music
ความหมายของตัวโน้ต ตัวหยุด เครื่องหมาย
กากับจังหวะ โครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์
โครมาติ ก โมด ขั้ น คู่ เ สี ย ง โน้ ต ประดั บ ต่ าง ๆ ทรั ย แอด
คอร์ด การพลิกกลับ โดมินันท์เซเวนซ์ พื้นฐานการเขียน
ประสานเสียง 4 แนว และการใช้โน้ตนอกคอร์ด
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183221

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble I
ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ส ากลในระดั บ พื้ น ฐาน
เทคนิคการวางนิ้ว โครงสร้างของเครื่องดนตรี สรีระของ
คอ ปาก การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี หรือการดูแล
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงร้อง การฟังเสียง ฝึก
โสตทักษะ การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์
อาร์เปจโจ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ี
เห็น และการบรรเลงรวมวงดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน
ประเภทต่าง ๆ
183222 ราและระบามาตรฐาน
3(2-3-6)
Ram and Classical Rabam
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการราและระบา
มาตรฐาน
183223 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble II
เทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียง การออก
เสียงที่ดี ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การ
เล่น หรือการร้องให้ถูกจังหวะ ระดับเสียง การเล่นบันได
เสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่น
แบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่ีเห็น การบรรเลงรวม
วงบทเพลงประเภทต่าง ๆ
183224 การอ่านโน้ตสากลและการฝึก
โสตประสาท
3(2-2-5)
Sight-Singing and Aural Training
วิ ธี ก ารร้ อ ง การอ่ า นโน้ ต สากลระบบย้ า ย
เสียงโทนิคในบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ อย่างน้อย 1-2
ชาร์ป 1-2 แฟลต การฟังทางเดินคอร์ดพื้นฐาน ทักษะ
การบันทึกโน้ตดนตรีสากลจากการได้ยิน การบันทึกโน้ต
ทานองคู่และการย้ายบันไดเสียงขัน้ พืน้ ฐาน

183225

นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา 1
3(2-3-6)
Northern Thai Folk Dance I
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรี ป ระกอบ เครื่ อ งแต่ ง กาย การแสดงของนาฏศิลป์
พืน้ เมืองล้านนา
183226 หลั ก การสร้ า งงานดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์
3(2-2-5)
Principles of Dance Creation
หลั ก การส ร้ า งงานทางด้ า นด นตรี แ ล ะ
นาฏศิลป์ แนวความคิด กระบวนการ องค์ประกอบ การ
สร้ า งสรรค์ และการผลิ ต ผลงานทางด้ า นดนตรี แ ละ
นาฎศิลป์
183231 ทฤษฏีการประสานเสียง
3(2-2-5)
Theory of Harmony
การวางเสียงประสาน การวางแนวเสียง การ
ด าเนิ น คอร์ ด การวางคอร์ ด การสร้ า งแนวท านองและ
ประสานเสียงโดยใช้ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ การ
ประสานเสี ย งที่ มี ก ารย้ า ยบั น ไดเสีย ง การใช้ ค อร์ ด ร่ ว ม
การใช้คอร์ด 7 และการประสานเสียงจุดพักประโยคเพลง
ศิ ล ปะการใช้ โ ครมาติก คอร์ ดรู ป แบบต่า ง ๆ และการฝึ ก
ปฏิบัติการเขียนแนวประสานเสียง
183311 ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
3(2-2-5)
Music and Dance in Modern Media
หลักการ วิธีการแสดงผ่านสื่อสมัยใหม่ การ
ออกแบบ เทคนิคการนาเสนอ การบันทึกภาพ และเสียง
การลาดับภาพ การบรรยาย และการพากย์
183312 การบริหารงานดนตรีและนาฏศิลป์
3(2-2-5)
Music and Dance Administration
หลั ก การและแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การ
ทางด้ า นดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ กฎหมายลิขสิทธิ์ด นตรี
และนาฏศิลป์ การติดต่อประสานงานการเจรจา ต่อรอง
การวางแผน การวิ เ คราะห์ การน าเสนองาน และการ
จัดการงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ
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183313

ละครเพลง
3(2-2-5)
Musical Theatre
ลั ก ษณะ พั ฒ นาการ และรู ป แบบของละคร
เพลง การฝึกการแสดงละครเพลง การใช้ดนตรีรูป แบบ
ต่าง ๆ สาหรับประกอบการร้ องเพลง การเต้น และการ
แสดง
183314 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและความส าคั ญ ของการวิ จั ย
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย การเลือกแบบ และวิธีการ
วิจัย การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การเขี ย นและการ
นาเสนอรายงานการวิจัย
183321 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble III
การปฏิบัติบทเพลงหรือ การขับ ร้องประเภท
ต่าง ๆ ความถูกต้อง ความแม่นยา การตีความหมายของ
บทเพลง การใช้ จิ น ตนาการในการปฏิ บั ติ บ ทเพลงด้ ว ย
ตนเอง การเล่นบันไดเสียง และอาร์เปจโจ การอ่านโน้ต
ดนตรีทันทีท่เี ห็น การรวมวงประเภทต่าง ๆ และ
การแสดงต่อสาธารณชน
183322 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
3(2-3-6)
Production of Dramatic Excerpts
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติการแสดงเป็นชุด
เป็นตอน ชุดพระลอตามไก่ พระสุธนเลือกคู่ รจนาเสี่ย ง
พวงมาลัย พระไวยเกีย้ วนางวันทอง
183323 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble IV
การปฏิ บั ติ บ ทเพลงเน้ น เทคนิ ค การบรรเลง
หรื อ การขั บ ร้ อ ง ความถู ก ต้ อ ง ความแม่ น ย า การ
ตีความหมายของบทเพลง การใช้จินตนาการในการปฏิบัติ

บทเพลงด้วยตนเอง การเล่นบันไดเสี ยง และอาร์เ ปจโจ
ครบทุกประเภท การอ่านโน้ตดนตรีทันทีท่เี ห็น การบรรเลง
บทเพลงที่มีจั งหวะและระดั บ เสียงที่ ซั บซ้ อน การรวมวง
ประเภทต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน
183324 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
3 (2-3-6)
Contemporary Dance I
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย สาหรับนาฏศิลป์ร่วมสมัย
183325 การขับร้องประสานเสียง
3(2-2-5)
Chorus
ประวัติ วิวัฒนาการของการขับร้องประสาน
เสียง เทคนิค ทฤษฏีดนตรีสากลที่เกี่ยวข้องกับการขับร้อง
ประสานเสียง การอานวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง
การอ่านออกเสียงโน้ตสากลระบบการย้ายโด การขับร้อง
ประสานเสี ย งตามบทเพลงที่ ก าหนด และการแสดงต่ อ
สาธารณชน
183326 ราหน้าพาทย์
3(2-3-6)
Ram Napat
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และการราเพลงหน้าพาทย์
183327 การออกแบบทางนาฏศิลป์
3(2-3-6)
Dance Choreography
หลั ก การประดิ ษ ฐ์ แ ละการสร้ า งสรรค์ ก าร
แสดง การออกแบบท่าทาง การแปรแถว ดนตรีและเครื่อง
แต่งกาย ทางด้านนาฏศิลป์
183328 นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา 2
3(2-3-6)
Northern Thai Folk Dance 2
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ด น ต รี ป ร ะ ก อ บ เ ค รื่ อ ง แ ต่ ง ก า ย ก า ร แ ส ด ง ข อ ง
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาพื้นฐาน ได้แก่ ฟ้อนแบบสรี
เพศ และการฟ้อน สร้างสรรค์
183329 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2
3(2-3-6)
Contemporary Dance II
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏยลั ก ษณ์ ประเภท
ดนตรี ป ระกอบ เครื่ อ งแต่ ง กาย และการแสดงร่ ว มสมัย
ระดับปานกลาง
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183331

ประวัตแิ ละวรรณกรรมดนตรีสากล
3(3-0-6)
Western Music History and Literature
ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลตั้งแต่
สมั ย กลางจนถึ ง ปั จ จุ บั น พั ฒ นาการของเครื่ อ งดนตรีท่ี
สาคัญ วงดนตรี บทเพลงที่สาคัญ ชีวประวัตินักดนตรี
และคีตกวีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
183341 การประพันธ์และการเรียบเรียงดนตรี
สากล
3(2-2-5)
Western Music Composition and Arrangement
การประพันธ์ดนตรีสากล เทคนิค โครงสร้าง
งานประพันธ์ชนิดต่าง ๆ โดยอาศัยแนวการประพันธ์ของ
คี ต กวี ท่ี มี ชื่อ เสี ย งของโลกเป็ น แบบอย่า ง การเรี ย บเรี ยง
เสียงประสานสาหรั บ วงออร์ เ คสตรา วงโยวาทิต วงเชม
เบอร์ วงขั บ ร้ อ งประสานเสี ย ง การเรี ย บเรี ย งส าหรั บ วง
ดนตรีสากลประเภทต่า ง ๆ เทคนิคการผสมเสียงเครื่ อ ง
ดนตรีสากลแต่ละชนิด การผสมเสียงเป็นกลุ่มต่าง ๆ การ
เรียบเรียงเพลงจากทานองเพลง และการใช้คอมพิว เตอร์
หรือการแสดงด้วยดนตรีจริงในการนาเสนอผลงาน
183342 เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงสาหรับ
ดนตรี
3(2-2-5)
Technology and Recording for Music
การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในงาน
ดนตรี การบันทึกโน้ตเพลง การสร้างสรรค์ผลงานดนตรี
ด้ ว ยโปรแกรมดนตรี ส าเร็ จ รู ป ระบบเสี ย ง รู ป แบบของ
สั ญ ญาณเสี ย ง การบั น ทึ ก เสี ย งในระบบดิ จิ ทั ล เครื่ อ ง
ควบคุ ม เสี ย ง การตั ด ต่ อ เสี ย ง การวางต าแหน่ ง ของ
ไมโครโฟน และเทคนิคการผสมเสียง
183421 การแสดงผลงานดนตรี
3(1-4-4)
Music Presentation
การเสนอผลงานการแสดงดนตรีสากลเครื่อง
เอก นาเสนอผลงานในลักษณะการแสดงเดี่ยว หรือการ
รวมวงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ หรือการนาเสนอผลงาน
การประพัน ธ์เ พลง หรือการเรีย บเรียงดนตรีส ากล และ
จัดการแสดงต่อสาธารณชน

183422

ศิลปนิพนธ์
3(2-2-5)
Arts Thesis
การบูรณาการความรู้ทางนาฏศิลป์ ด้านการ
อนุรักษ์ ด้านการสร้างสรรค์ การจัดทาเอกสารวิช าการ
ประกอบการอธิบาย แนวความคิด วิธีการ การจัดนาเสนอ
การวิเคราะห์และสรุป การจัดการแสดงสู่สาธารณชนใน
รูปแบบ
183423 ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน 3(2-2-5)
Thai and Folk Music
องค์ประกอบของดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
หน้าทับประเภทต่าง ๆ โครงสร้างของบทเพลงไทยเดิมและ
พื้ น บ้ า น บทบาทหน้ า ที่ ข องเครื่ อ งดนตรี ไ ทยและดนตรี
พื้นบ้าน สัญลักษณ์ ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทย
แบบต่ า ง ๆ และฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารบรรเลงบทเพลงไทยและ
พืน้ บ้านพืน้ ฐานอย่างน้อย 2 บทเพลง
183424 วรรณกรรมและการประพันธ์บท 3(2-2-5)
Literature and Script Writing
ประวัติวรรณกรรม วรรณกรรม การเขียนบท
สาหรับการแสดง โครงเรื่อง บุคลิกภาพตัวละคร ความคิด
คาพูด ดนตรีและเสียงประกอบ คาบรรยายฉากและเครื่อง
แต่งกาย การลาดับฉาก การลาดับภาพ การเขียนบท
183451 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นดนตรีและนาฏศิลป์
183452 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือนาฏศิลป์ ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
183453 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ
ทางด้านดนตรีหรือนาฏศิลป์
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183454

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ดนตรี ห รื อ นาฏศิ ล ป์ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
184111
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
4(1-6-5)
Interior Architectural Design I
พื้ น ฐาน ทฤษฎี แ ละแนวทางการออกแบบที่
โล่งว่างภายในของสถาปัตยกรรม รูปแบบการวิเ คราะห์
สังเคราะห์ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ความต้องการของ
ผู้ ใ ช้ ความสั ม พั น ธ์ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย การออกแบบสั ด ส่ ว น
รูปทรง สุนทรียภาพ และระบบในอาคาร
184121
การเขียนภาพ
3(1-4-4)
Drawing and Painting
พื้ น ฐานการวาดภาพศิ ล ปะ ภาพเรขาคณิ ต
ด้วยดินสอ การใช้สีน้า อุปกรณ์เขียนภาพ การวาดเส้ น
การเขียนภาพหุ่นนิ่ง สัดส่วน แสงเงา การเขียนทัศนียภาพ
ภายนอกและภายใน
184122 การจั ด องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะ และ
พื้นฐานการออกแบบ
3(1-4-4)
Composition Art and Fundamental
Design
หลักการออกแบบทางศิลปะ จุด เส้น ระนาบ
แสง เงา ทฤษฎี สี การจั ด องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะ การ
น าเส นอผล งาน 2 มิ ติ แล ะ 3 มิ ติ การออ ก แ บ บ
สถาปั ต ยกรรมขั้ น พื้ น ฐาน การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
ก า ห น ด แ น ว คิ ด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม
ความสัมพันธ์ของประโยชน์ ใ ช้สอย ที่ว่าง รูปทรง ระบบ
โครงสร้าง
184123 พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน 3(3-0-6)
Basic Interior Architecture
หลักการเบื้องต้นการจัดที่โล่งว่างภายใน การ
ใช้สอยพื้นที่ ขนาด สัดส่วนและการออกแบบเครื่องเรือน

ลักษณะกายภาพของมนุ ษย์ กับความต้อ งการในการใช้
พืน้ ที่ ภาวะความน่าสบาย
184124 การเขียนแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
Basic Drafting
การเขี ย นแบบโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ เขี ย นแบบ
อักขระ ตัวเลข รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต ภาพ 3 มิติ การ
เขียนทัศนียภาพภายใน สัญลักษณ์ตามมาตรฐานของงาน
สถาปัตยกรรมภายใน
184211
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
4(1-6-5)
Interior Architectural Design II
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารที่พักอาศัย การจัดพื้นที่โล่ง
ว่าง การจัดวางเครื่องเรือน ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์
พืน้ ที่ใช้สอย องค์ประกอบอาคาร จิตวิทยาผูใ้ ช้งาน สภาวะ
แวดล้ อ ม การสร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ โครงสร้ า งและ
ระบบอุปกรณ์อาคาร
184212 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
4(1-6-5)
Interior Architectural Design III
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารจั ด วางพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยใน
อาคารสาธารณะขนาดเล็ก ประเภทร้ า นอาหาร การจั ด
พื้ น ที่ โ ล่ ง ว่ า ง การจั ด วางเครื่ อ งเรื อ น ประโยชน์ ใ ช้ ส อย
ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบอาคาร จิตวิทยา
ผู้ ใ ช้ ง าน สภาวะแวดล้ อ ม การสร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ
โครงสร้างและระบบอุปกรณ์อาคาร
184213 แนวความคิดในการออกแบบ
3(2-2-5)
Design Concepts
ที่ ม าของแนวความคิ ด แรงบั น ดาลใจ การ
ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการการ
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
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184221

เทคนิคการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
ภายใน
3(1-4-4)
Presentation Techniques for Interior
Architecture
เทคนิคของการนาเสนอผลงานการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมภายใน การเขียน แปลน รูปด้าน รูปตัด
ทัศนียภาพ แบบขยายและหุ่นจาลอง นิทรรศการผลงาน
การออกแบบ โดยการประยุกต์ใช้องค์ประกอบของ แสง สี
เสียง และเงา
184231 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
3(1-4-4)
Interior Structure I
วั ส ดุ เ ท ค นิ ค ก า ร ติ ด ตั้ ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
สถาปัตยกรรมภายในอาคาร วิธีการต่อชน การประสาน
และการติดตั้งเครื่องเรือน เขียนแบบโครงสร้าง แบบขยาย
รายละเอียดเครื่องเรือน และงานตกแต่งภายใน
184232 โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2
3(1-4-4)
Interior Structure II
ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม
ภายใน แบบก่อสร้างเครื่องเรือนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
สถาปั ต ยกรรมภายใน แบบขยาย ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
โครงสร้าง
184233 โครงสร้างอาคาร
3(2-2-5)
Building Structure
คุ ณ สมบั ติ ข องไม้ แ ละเหล็ ก แรงอั ด แรงดึ ง
แรงเค้ น ร่ ว ม การออกแบบโครงสร้ า งไม้ แ ละโครงสร้ า ง
เหล็ก การออกแบบรอยต่อของโครงสร้าง ตั้งแต่ฐานราก
จนถึงหลังคา งานการเชื่อมโครงเหล็ก
184241 ออกแบบสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Architectural Design
หลั ก การ แนวความคิ ด และปฏิ บั ติ กา ร
ออกแบบเบื้องต้นสาหรับบ้านพักอาศัย การจัดผังบริเวณ
และผั ง อาคาร การจั ด พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย สภาพแวดล้ อ ม
โครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรม สถาปั ต ยกรรมสี เ ขี ย ว และ
สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน

184242

คอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานเพื่ อ การเขี ย นแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Basic Computer Drafting for Interior
Architecture
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในการใช้ ฮ าร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์ แ วร์ ใ นการเขี ย นแบบสถาปั ต ยกรรมภายใน การ
ฝึกหัดเขียนแปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย และการใช้
สัญลักษณ์ต่างๆ
184311
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
4(1-6-5)
Interior Architectural Design IV
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปั ต ยกรรมภายใน อาคารพาณิ ช ย์ ป ระเภทอาคาร
ส านั ก งาน การจั ด พื้ น ที่ โ ล่ ง ว่ า ง การจั ด วางเครื่ อ งเรื อ น
ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบ
อาคาร จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์
งานออกแบบ โครงสร้างและระบบอุปกรณ์อาคาร
184312 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
4(1-6-5)
Interior Architectural Design V
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ประเภท
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า การจัดพื้นที่โล่งว่าง การจัด
วางเครื่ อ งเรื อ น ประโยชน์ ใ ช้ ส อย ความสั ม พั น ธ์ พื้ นที่ใช้
สอย องค์ ป ระกอบอาคาร กฎหมาย จิ ต วิ ท ยาผู้ ใ ช้ ง าน
สภาวะแวดล้อม การสร้างสรรค์งานออกแบบ โครงสร้าง
และระบบอุปกรณ์อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล
184321 ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
3(3-0-6)
History of Interior Architecture
ประวั ติ ค วามเป็ น มาและรู ป แบบของงาน
อ อ ก แ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ภ า ย ใ น ตั้ ง แ ต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ถึงสมัยใหม่ ความสัมพันธ์และอิทธิพลของ
วัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อการแสดงออกทางศิลป์ และงาน
สถาปัตยกรรมภายในร่วมสมัย
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184322

พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
Basic Thai Architecture
พื้ น ฐานและวิ วัฒ นาการทางสถาปัต ยกรรม
ไทย ความสั ม พั น ธ์ ข องสถาปั ต ยกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สังคมไทยและความเชื่อถือ ระบบโครงสร้างของอาคาร
พืน้ ถิ่น ที่มีพื้นฐานมาจากแบบประเพณีนิยม ลวดลายและ
ศิลปะของการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมไทย
184331 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี อ าคาร 1
3(3-0-6)
Materials and Technologies Building I
หลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งและ
ตกแต่ ง อุ ป กรณ์ ท่ี ใ ช้ ใ นอาคารและงานระบบสุ ข าภิ บาล
ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่าง ระบบดับเพลิง ระบบเสียง ระบบกรอบอาคาร
และการประหยัดพลังงาน
184332 ออกแบบเครื่ อ งเรื อ น และเทคโนโลยี
เครื่องเรือน
3(1-4-4)
Furniture Design and Furniture
Technology
การออกแบบเครื่องเรือน แนวความคิดของ
นั ก ออกแบบเครื่ อ งเรื อ นที่ มี ชื่อ เสี ย ง เทคนิ ค และวิ ธี ก าร
ผลิตเครื่องเรือน วัสดุ ประโยชน์ใช้สอย โครงสร้าง วิธีการ
สร้างแบบจาลองประกอบ วัสดุ เครื่องมือ เครื่องจัก รกล
ทฤษฎี เทคนิคของการสร้างเครื่องเรือน ความปลอดภัยใน
งานการผลิตเครื่องเรือน
184333 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี อ าคาร 2
3(3-0-6)
Materials and Technologies Building II
หลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งและ
ตกแต่ ง เทคโนโลยี กั บ การใช้ ง านอุ ป กรณ์ ท่ี ใ ช้ ใ นอาคาร
ส าหรั บ ผู้ พิ ก ารและผู้ สู ง อายุ ต ามหลัก การออกแบบเพื่อ
มวลชน ระบบขนส่ ง ในอาคารและระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัย

184341

ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับในอาคาร
3(2-2-5)
Landscape and Interior Planting
หลักการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม รูปแบบ
และองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ขั้นพื้นฐาน ชนิดของพันธ์พืช
การปลูกการเลือกใช้ การดูแลรักษา เทคนิคการออกแบบ
ตกแต่งภายในอาคารด้วยไม้ป ระดั บ งานระบบอาคารที่
เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมสีเขียว
184342 การประมาณราคาและการบริ ห ารงาน
ก่อสร้างเบื้องต้น
2(2-0-4)
Cost Estimate and Fundamental in
Construction Management
หลั ก การ ระบบการบริ ห ารจั ด การการ
ก่อสร้างและการควบคุม การประมาณราคาและควบคุม
งบประมาณงานก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย กฏหมาย
ควบคุมอาคาร
184351 การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรมภายใน
3(1-4-4)
Photography for Interior Architecture
ทฤษฎี วิ ธี ก ารใช้ ก ล้ อ งถ่ า ยภาพเพื่ อ การ
ถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพ การนาเสนอ
ผลงานการถ่ายภาพ
184352 คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การออกแบบกราฟิ ก
และการสร้างภาพ 3 มิติ
3(1-4-4)
Computer Graphic and Generated 3D
Model
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิ ก
ส าหรั บ งานสถาปั ต ยกรรมภายใน การน าเสนองาน
สถาปัตยกรรมภายในด้วยคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ 2 มิติ
และ 3 มิติ
184411
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
4(1-6-5)
Interior Architectural Design VI
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ประเภท
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โรงแรม การจั ด พื้ น ที่ โ ล่ ง ว่ า ง การจั ด วางเครื่ อ งเรื อ น
ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย องค์ประกอบ
อาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะแวดล้อม การ
สร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ โครงสร้ า งและระบบอุ ป กรณ์
อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล
184412 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7
4(1-6-5)
Interior Architectural Design VII
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะ ขนาดใหญ่พิเศษ
ประเภท โรงพยาบาลและคลินิกเพื่อสุขภาพ คลินิกเสริม
ความงามและ สปา การจัดพืน้ ที่โล่งว่าง การจัดวางเครื่อง
เรื อ น ประโยชน์ ใ ช้ ส อย ความสั ม พั น ธ์ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย
องค์ประกอบอาคาร กฎหมาย จิตวิทยาผู้ใช้งาน สภาวะ
แวดล้ อ ม การสร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ โครงสร้ า งและ
ระบบอุปกรณ์อาคาร และการออกแบบเพื่อมวลชล
184413 ออกแบบตกแต่งแบบไทย และล้านนา
3(1-4-4)
Thai and Lanna Decoration Design
องค์ประกอบ คุณค่าของการตกแต่งแบบไทย
ลักษณะการใช้ลวดลายไทยที่มีเอกลักษณ์ วิวัฒนาการ คติ
ความเชื่ อ ในการตกแต่ ง ของไทย รู ป แบบเครื่ อ งเรื อ น
เครื่องใช้ของไทย องค์ประกอบ คุณค่าของการตกแต่งแบบ
ล้ า นนา ลั ก ษณะการใช้ ล วดลาย การออกแบบที่ มี
เอกลักษณ์ วิวัฒนาการ คติความเชื่อ ในการตกแต่งแบบ
ล้านนา รูปแบบเครื่องเรือนเครื่องใช้ การปฏิบัติออกแบบ
งานสถาปัตยกรรมภายใน
184431 แสงเพื่ อ การออกแบบสถาปั ต ยกรรม
ภายใน
3(3-0-6)
Lighting for Interior Architectural
Design
ทฤษฎี องค์ประกอบทางเทคนิค พฤติกรรม
ในการตอบสนองของมนุษย์กับการออกแบบการส่องแสง
สว่ า ง วิ ธี ก ารใช้ แ สงธรรมชาติ แ ละแสงประดิษ ฐ์ภ ายใน
อาคารประเภทต่าง ๆ กรณีตัวอย่างการออกแบบการใช้

แสงในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ผลกระทบใน
ด้านความประหยัด
184432 การปรับปรุงอาคาร
3(2-2-5)
Building Renovation
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอาคารเก่าให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ง านในรู ป แบบใหม่ การแก้ ไ ข
โครงส ร้ า งอาคารแล ะวั ส ดุ หุ้ มผิ ว โครงสร้ า ง การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นที่การใช้งานและการเปลี่ยนแปลง
ระบบโครงสร้าง วงจรชีวิตอาคาร การจัดรูปแบบอาคาร
ใหม่
184441 วัฒนธรรมและคติความเชื่อล้านนา
3(3-0-6)
Lanna Culture and Belief
ประวัติศาสตร์ของชุมชนล้านนาไทย วิถีชีวิต
วั ฒ นธรรมและความเชื่ อ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งผลงาน
สถาปัตยกรรมล้านนา และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวัฒนธรรมกั บ การออกแบบสถาปัตยกรรมร่ ว ม
สมัย
184442 การอนุ รั ก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรมขั้ น พื้ น ฐาน
3(1-4-4)
Fundamental in Architectural Conservation
ห ลั ก ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งของประเทศ
ไทยและต่ า งประเทศ และการวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า และ
ความส าคั ญ ขององค์ ป ระกอบต่ า งๆ ศึ ก ษาปั ญ หา
เศรษฐกิจ สังคม และข้อจากัดต่างๆ ในงานการอนุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรม
184443 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
Professional Training
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรม สาขา
สถาปัตยกรรมภายใน ในสานักงานหรือภาคสนามเพื่ อให้
ได้สัมผัสกับงานสถาปัตยกรรมภายในที่แท้จริง
184511
เตรียมวิทยานิพนธ์
3(0-6-3)
Thesis Preparation
เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทบทวน
ทฤษฎี รวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษา ศึกษาที่ตั้งโครงการ

คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 831

ผู้ใช้งาน กฎหมายและเทศบัญญัติ การเตรียมวิทยานิพนธ์
ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
184512 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
Thesis
ประมวลความรู้ วิเคราะห์ความต้องการพืน้ ที่
ใช้สอย ความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอย ผังบริเวณ การจัดวาง
แปลน แนวความคิดในการออกแบบ การออกแบบ การ
เขี ย นแบบก่ อ สร้ า ง และการแสดงผลงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
184541 กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Practice
กระบวนการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรม
ควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ การ
ปฏิบัติระหว่างลูกค้าและสถาปนิ กผู้ ออกแบบ กลไกการ
ท างานในส านั ก งานสถาปนิ ก และควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง
เอกสารสั ญ ญาการออกแบบ สั ญ ญาก่ อ สร้ า ง สั ญ ญา
บริ ก ารภายในตึ ก ด้ า นธุ ร กิ จ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมภายใน
184542 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน
184551 ศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น
ล้านนา
3(3-0-6)
Arts and Vernacular Architecture of
Lanna
ศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น ในยุ ค
ล้ า นนา รู ป แบบ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลงาน
ศิลปกรรมและอิทธิพลที่มีการสืบสานมาถึงงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย

184552

ออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์
3(1-4-4)
Exhibition and Museum Design
หลักการ องค์ประกอบในการจัดนิทรรศการ
และพิพิธภัณฑ์ เนื้อที่ใช้สอย รูปทรง แสง สี วัสดุ การสื่อ
ความหมาย เรื่ อ งราว สั ญ ลั ก ษณ์ และจิ ต วิ ท ยาในการ
ออกแบบพื้ น ที่ ก ารจั ด ส่ ว นแสดงนิ ท รรศการ ปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบนิทรรศการ ทัง้ แบบชั่วคราว และแบบถาวร
191100
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Humanities and Social
Sciences
ความหมาย ขอบเขตและความส าคั ญ ของ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะสั ง คม ศ า ส ต ร์ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ความแตกต่ า งและ
คล้ า ยคลึ ง ของสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ทางมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ ได้ แ ก่ ปรั ช ญา ประวั ติ ศ าสตร์ สื่ อ ศิ ล ปะ
รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิ ต วิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา องค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมและ
การประยุกต์ใช้เพื่อทาความเข้าใจสังคม
191101
ปรัชญาสังคม
3(3-0-6)
Social Philosophy
ธรรมชาติของมนุษย์และความคิดพื้นฐานทาง
สั ง คมของนั ก ปรั ช ญาในโลกตะวั น ออกและตะวั น ตก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมและระหว่างบุคคลกับ
สังคมในเรื่องผลประโยชน์ สิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค
เสรีภาพ และความยุติธรรม
191102
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 1
3(2-2-5)
Sociological and Anthropological
Theory and Methodology I
บริบทและเงื่อนไขทางสังคม การเมือง และ
ประวั ติ ศ าสตร์ กั บ การเกิ ด ขึ้ น ของสั ง คมวิ ท ย าแล ะ
มานุ ษ ยวิ ท ยา ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวิ ธี วิ ท ยาทาง
สังคมวิทยาและมานุ ษยวิ ทยายุ คแรกจนถึง สมั ยใหม่ ข้อ
ถกเถียง และความแตกต่างที่สาคัญของแนวคิดและทฤษฎี
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ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในยุคแรกกับยุคสมัยใหม่
และการนาไปประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
และการพัฒนา
191103
การประกอบการทางสังคม
3(2-2-5)
Social Entrepreneurship
พัฒนาการและแนวคิดการประกอบการทาง
สั ง คม ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของการ
ประกอบการทางสังคม ผู้ประกอบการและกระบวนการ
ของการประกอบการทางสั ง คม การด าเนิ น งานของ
องค์กรธุรกิจเพื่อสังคมและการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม
ทางสังคม
191200 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Concept and
Theory
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม หลักการ
กระบวนการ และกลวิธีการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนากระแสหลักและการ
พั ฒ นาแบบทางเลื อ ก การวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะของสั ง คม
บทบาทขององค์ ก รและชุ ม ชน เพื่ อ การจั ด การและวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
191201
จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา 3(3-0-6)
Sociological Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาแนวสังคมวิทยา ผ่านแนวคิด
โครงสร้างทางสังคมและกระบวนการสร้างทางสังคมที่เป็น
พลังสาคัญในการก่อรูปพฤติกรรมของมนุษย์ โดยรวมถึง
ทฤษฎี อื่ น ๆ เช่ น การปฏิ สั ง สรรค์ เ ชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ทฤษฎี
อั ต ตะและอั ต ลั ก ษณ์ ทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย นทางสั ง คม
ทฤษฎี บ ทบาทและกลุ่ ม อ้ า งอิ ง กรอบวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
นาฏกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มกับสังคมในแง่
ที่มีอทิ ธิพลซึ่งกันและกัน การรับรู้ แรงจูงใจ การคล้อยตาม
และการเบี่ยงเบน ความแปลกแยกและการขัดเกลาทาง
สังคม รวมถึงพฤติกรรมร่วมแบบต่าง ๆ ตามแนวทฤษฎี
สังคมวิทยา

191202

ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 2
3(2-2-5)
Sociological and Anthropological
Theory and Methodology II
การเกิดขึ้นของสังคมวิทยาและมานุษยวิ ทยา
ยุคหลังสมัยใหม่ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
ปั ญ หาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมในยุ ค ร่ ว มสมั ย ความ
แตกต่างที่สาคั ญ ของแนวคิดและทฤษฎีท างสัง คมวิ ท ยา
และมานุษยวิทยาสมัยใหม่กับหลังสมัยใหม่ กรอบในการ
วิเคราะห์ จุด เด่นและคาวิ จารณ์ท่ี มีต่ อแนวคิด และการ
นาไปประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการ
พัฒนา
191203 โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่นนิยม
3(3-0-6)
Globalization and Localism
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสั ง คมกั บ เศรษฐกิ จ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจรู ปแบบ
ต่ า ง ๆ จุ ด เ ด่ น ข อ ง โ ล ก า ภิ วั ต น์ ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ วิ ธี คิ ด
ความสัมพันธ์และการดารงชีวิตของมนุษย์ระหว่างประเทศ
ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์และสังคมข้ามพรมแดนในโลกยุค
ปั จ จุ บั น การเกิ ด ขึ้น ของท้ อ งถิ่ น ภิ วั ต น์ ผลกระทบ การ
ต่อต้านและปรับเปลี่ยนของชุมชนท้องถิ่นในบริบทโลกาภิ
วัตน์ และการสร้างเครือข่ายทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์
191204 ปัญหาสังคมกับการพัฒนาในประชาคม
อาเซียน
3(2-2-5)
Social Problems and Development in
ASEAN
ปั ญ หาสั ง คมทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล กลุ่ ม ชุ ม ชน
และประเทศในอาเซี ย น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา การ
วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
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191205

ระบบบริหารราชการไทยกับการพัฒนา
สังคม
3(2-2-5)
Thai Public Administration System and
Social Development
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี กระบวนการ
ค่านิยม ระบบ และ วิวัฒนาการของการบริหารราชการ
ไทย ปัจจัยแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูป
ระบบราชการ และแนวโน้ ม การบริ ห ารราชการไทยใน
อนาคต
191300 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
3(2-2-5)
Research Methodology and Statistics
ความหมาย ความส าคั ญ ประเภทการวิ จั ย
ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย
จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการ
วิจัย
191301
การดาเนินงานพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Social Development Operation
หลักการ กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ การ
ติ ด ตาม แล ะประเมิ น ผล การท างาน พั ฒ น าสั ง คม
กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม วิธีเสริม
ความเข้มแข็งของผู้นา กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายในการ
ทางานพัฒนาสังคม
191302 สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
เบื้องต้น
3(2-2-5)
Fundamental Social Work and Social
Welfare
ความหมาย ความส าคั ญ และวิ วั ฒ นาการ
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในประเทศไทยและ
ต่ า งประเทศ ปรั ช ญาพื้ น ฐานงานสั ง คมสงเคราะห์ วิ ธี
ปฏิ บั ติ ง าน รู ป แบบงานสั ง คมสงเคราะห์ แ ละสวั ส ดิ ก าร
สังคม เทคนิคการปฏิบัติ งานสังคมสงเคราะห์ การวิจั ย
ทางสังคมสงเคราะห์ การประยุกต์ใช้งานสังคมสงเคราะห์

และสวัสดิการสังคม แนวโน้ม ทิศทาง และนโยบายการ
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในประเทศไทย
191303 การบริหารนโยบายสาธารณะ
กับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Public Policy Administration and Social
Development
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของ
นโยบาย การบริหารนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ตัวแบบและขั้นตอนการกาหนดนโยบาย การ
นานโยบายไปปฏิบัติ และผลกระทบของนโยบายต่อการ
พัฒนาสังคมไทย
191304 การวางแผน และการประเมินโครงการ
3(2-2-5)
Development Plan and Development
Project Evaluation
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของ
แผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิ บั ติ
การออกแบบ การจัดทา การควบคุม การติดตาม และการ
ประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาสังคม
191311
ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจการเมือง
ของการพัฒนา
3(3-0-6)
History of Economic-Politics in
Development
ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองของไทยและของโลก นโยบายการพัฒนาที่ มี ผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง การเพิ่มและ
ขยายตัวของกลุ่มและชนชั้น โลกทัศน์และระบอบอารมณ์
ความรู้ สึ ก ของกลุ่ ม และชนชั้ น ในการเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมือง ปฏิสัมพันธ์และความขัดแย้งของกลุ่ม
และชนชั้นในสถานการณ์ใหม่ กลุ่มประชากรและความเป็น
พลเมืองในโครงสร้างใหม่ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม
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191312

ระบบราชการกับการกาหนดนโยบาย
3(2-2-5)
Bureaucratic Systems and Policy
Making
ระบบการเมือง วิวัฒนาการของการเมืองและ
ระบบราชการไทย ความหมายของการกาหนดนโยบาย ผูม้ ี
ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบายทั้ ง ภายในและภายนอก
ระบบการเมื อ ง ขั้ น ตอน กระบวนการก าหนดนโยบาย
บทบาท และอิทธิพลของกลุ่มสถาบันการเมืองและระบบ
ราชการที่มีต่อการกาหนดนโยบาย และการวิเคราะห์การ
กาหนดนโยบาย
191313
การวางแผนภาคและเมือง
3(2-2-5)
City and Regional Planning
ทฤษฎี ก ารวางแผนภาคและเมื อ ง นโยบาย
สาธารณะและการจัดการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สั ง คมของภาคและเมื อ ง นโยบายและการบริ ห าร
สภาพแวดล้อมเมือง แนวคิดเมืองนิเวศกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน กฎหมายผังเมือง การวางแผนโครงสร้างพืน้ ฐานและ
การขนส่ ง เมื อ ง การคลั ง สาธารณะในระดั บ เมื อ ง และ
เทคนิคการวิเคราะห์สาหรับการวางแผนเมือง
191314
การวางแผนกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Planning
แนวคิดพื้นฐานของการวางแผน ความสาคัญ
ของการวางแผน ความหมายของการวางแผน กลยุ ทธ์
การก าหน ด วิ สั ย ทั ศ น์ แล ะ พั น ธ กิ จ การวิ เ ค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร การกาหนดวัตถุประสงค์ระยะ
ยาว ระดับและชนิดของกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกกล
ยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมิน
กลยุทธ์
191315
เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Technology and Social Development
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของ
เทคโนโลยี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในสังคมไทย การ
ถ่ า ยทอด การเลื อ กสรร การยอมรั บ เทคโนโลยี การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีท่ี เ หมาะสมเพื่ อการพัฒ นาตนเอง

และชุ ม ชน และการพึ่ ง พาตนเองทางเทคโนโลยี ใ น
สังคมไทย
191321
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Concept and
Theory
ความหมาย แนวคิ ด และทฤษฎี พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับการพั ฒนามนุ ษย์ นโยบายและยุทธศาสตร์ ก าร
พัฒนามนุษย์ในระดับมหภาคจากการศึกษาเปรียบเทียบ
กับประเทศต่าง ๆ
191322 จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Psychology
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยากับ
พัฒนาการของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ด้านการเจริญเติบโต
ทางร่ า งกาย ความคิ ด อารมณ์ ความรู้ สึ ก เจตคติ
พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม บุคลิกภาพ ตลอดจน
สติปัญญาของบุคคล ในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่วัยแรกเกิด วัย
เด็กเล็ก วัยรุ่น วัยผูใ้ หญ่ จนถึงวัยชรา
191323 ประชากรกับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Population and Social Development
แนวคิดและทฤษฎีทางด้านประชากร ขนาด
โครงสร้างและการกระจายตัวทางประชากร องค์ประกอบ
ของการเปลี่ ย นแปลงทางประชากร ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อการพัฒนาสังคม
191324 เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Human Development Process and
Technique
ความหมายและความสาคัญของเทคนิ ค และ
กระบวนการในการพัฒนามนุษย์ การนาข้อเสนอแนะใน
งานวิ จั ย เพื่ อ การวางแผนการพั ฒ นาบุ ค คลทั้ ง ในระดั บ
ปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชน การคัดเลือกวิธีการ
ให้เหมาะสมกั บ การพัฒ นาปั จ เจกบุ คคลและชุ ม ชน การ
สร้างชุดฝึกอบรม การจัดและการประเมินการฝึกอบรม
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191325

องค์การและการจัดการ
กับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Organization and Management, and
Social Development
บทบาท ความสาคัญ และองค์ประกอบของ
องค์ ก าร โครงสร้ า งและการจั ด องค์ ก าร ขั้ น ตอนและ
กระบวนการในการจัด การ การสรรหาและใช้ ประโยชน์
ทรัพยากรองค์การ พฤติกรรมองค์การ การประเมินและ
พัฒนาองค์การ
191331
ระบบการบริหารงานท้องถิ่น 3(2-2-5)
Local Administration System
แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การ
กระจายอานาจ การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ การ
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ การบริหารการ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานท้ องถิ่น มาตรฐาน
ตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานท้องถิ่น
191332 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 3(2-2-5)
Study and Analysis of Community
ความหมาย และความส าคั ญ ของแนวคิ ด
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน วัตถุประสงค์ ประเภท เทคนิค
และวิธกี ารศึกษาชุมชน รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงกับบริบทของชุมชน ตลอดจน
การวิเคราะห์ชุมชนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
นิสิตและชุมชน
191333 ความเท่าเทียมทางสังคมกับขบวน
การเคลื่อนไหวทางสังคม
3(2-2-5)
Social Equality and Social Movements
แนวคิ ด ทฤษฎี ประวั ติ ค วามเป็ น มา นิ ย าม
ความหมาย นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และการได้รับ
อิ ท ธิ พ ลในเรื่ อ งความเท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คม จากกลุ่ ม
อิ ท ธิ พ ล สถาบั น หรื อ จากปั จ จั ย อื่ น ๆ รวมไปถึ ง ศึ ก ษา
ผลกระทบทั้ ง ทางตรง และทางอ้ อ มจากการรั บ อิทธิพล
เหล่านี้ แนวคิดทางสังคมวิทยาว่าด้วยขบวนการทางสังคม
ลักษณะสาคัญ วิธีการ ประเด็นของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสัง คมทางด้านเพศสภาพ ชาติพันธุ์ เด็กและเยาวชน

ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับ
ปัจจัยทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม การ
กาหนดนโยบายที่คานึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และ
ความเป็นธรรมทางสังคม
191334 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Development in Multicultural Society
ความหมาย ที่มา ความสาคัญ ของแนวคิ ด
สังคมพหุวัฒนธรรม ความแตกต่างหลากหลายวัฒนธรรม
และชาติพันธุ์ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม การพัฒนาสังคมทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
ตลอดจน ทักษะการปรับตัว และวิธีการทางานพัฒนา ใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
191335 การวิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Qualitative research and Social
Development
แนวคิ ด และทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ การวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ ความสาคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้าน
สั ง คมศาสตร์ และการพั ฒ นาสั ง คม ประเภทและความ
หลากหลายในการวิจัยเชิงคุณภาพ การตั้งคาถามการวิจัย
การออกแบบการวิจัย การหาความรู้ความจริง สาเหตุและ
ผล จริยธรรมในการวิจัย ข้อตระหนักในแนวทางเกี่ยวกับ
จริ ย ธรรมของการท าวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในคน วิ ธี ก ารเก็ บ
ข้ อ มู ล รวมถึ ง การฝึ ก ปฏิ บั ติ ทุ ก ขั้ น ตอนจริ ง และเทคนิค
วิ ธี ก ารการเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
เทคนิ ค การตรวจสอบความเที่ ย งตรงของข้ อ มู ล การ
สังเคราะห์ การวิพากษ์ข้อมูล การเขียนรายงานและการ
นาเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
191341
ประวัตศิ าสตร์กับการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
History and Applications
หลักการและวิธีการของประวัติศาสตร์ เวลา
และยุ ค สมั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์ การใช้ ห ลั ก ฐานทาง
ประวั ติ ศ าส ตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ นิ พ นธ์ กั บ ส านั ก คิ ด
ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ไทยและข้อถกเถียงทาง
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ประวั ติ ศ าสตร์ การใช้ ท ฤษฎี ท างมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ ส าหรั บ การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ การน า
วิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้เพื่อการพัฒนา
191342 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนา
3(2-2-5)
Geography and Development
ลักษณะทางกายภาพของโลก เครื่องมือทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ท่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ค้ น หา วิ เ คราะห์ สรุ ป และ
ข้ อ มู ล สารสนเทศ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพโลกปรากฏการณ์ธรรมชาติ
กับมนุษย์ท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม การ
ปลู ก จิ ต ส านึ ก การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุรัก ษ์ แ ละจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
191343 ศาสนากับการพัฒนา
3(3-0-6)
Religion and Development
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทั้ ง ระดั บ ปั จ เจก
และระดับสังคม ความเป็นมาและความสาคัญของศาสนา
ที่มีต่อการพัฒนาตนเองและสังคม และตัวอย่างของการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ธรรมทางศาสนาเพื่อ พั ฒ นาตนเองและ
สังคม
191344 ศาสตร์แห่งพระราชา
3(2-2-5)
Science of the King
พระราชประวั ติ แนวคิ ด และปรั ชญาในการ
ทรงงาน พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
191400 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านการพัฒนาสังคม
191416
ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Geo-Informatics and Social
Development
หลักการการสารวจข้อมูลด้วยระบบ 3 เอส
ประกอบด้วย การสารวจข้อมูลจากระยะไกล การสารวจ

ข้อมูลเครื่องมือบอกตาแหน่ งพิกัด บนพื้นโลก และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคนิคและวิธกี ารเก็บรวบรวม การ
จั ด การ การวิ เ คราะห์ และการแสดงผลโดยการใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ ในงานการวางแผน การตัดสินใจ
และพัฒนา สาหรับงานพัฒนาสังคม
191417
นโยบายเศรษฐกิจและสังคม
กับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Economic and Social Policy and Social
Development
ระบบสั ง คม นโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คม
หลั ก การก าหนดนโยบาย แนวทางการจั ด ท านโยบาย
เศรษฐกิจและสังคม กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การ
วิ เ คราะห์ น โยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คม แนวคิ ด และ
อุ ด มการณ์ ด้ า นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ผลการน านโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
191418
การวางแผนและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Natural Resources and Environmental
Planning and Management
ความหมาย ประเภท และขอบเขตของปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิด
และหลักการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ ง แวดล้ อ ม สิ่ ง แวดล้ อ มทางสั ง คมวั ฒ นธรรมตาม
แผนพัฒนาประเทศแนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายและการ
ส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้าง
เครื อ ข่ า ยองค์ ก รการพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น และการปฏิ บั ติ
ภาคสนาม
191419
การวิจัยเชิงประเมินกับการประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Evaluation Research and Application in
Social Development
ความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงค์ เทคนิ ค
วิธีการ และขั้นตอนของการวิจัยเชิงประเมิน รูปแบบและ
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การออกแบบการประเมินโครงการ และการประยุก ต์ ใ ช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม
191426 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
3(2-2-5)
Administration and Human Resource
Development
ความเป็ น มา ทฤษฎี และหลั ก การในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และขัน้ ตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
วิ เ คราะห์ ง าน การวางแผนก าลั ง คน การสรรหา การ
คัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
191427 ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)
Leadership for Social Development
ลักษณะ ประเภทบุ คลิ ก ภาพ คุณลักษณะสู่
ภาวะผู้นาที่เอือ้ ต่อการพัฒนาสังคม เทคนิคการบริหารงาน
และการประสานงานโดยการสร้างภาวะผู้นา
191428 การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ด้อยโอกาส
3(2-2-5)
Study and Promotion of the Potential of
Disadvantaged People
ความหมาย ความส าคั ญ และปั ญ หาของ
ผู้ด้อยโอกาส แนวคิดเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส ประเภทและ
ลักษณะปัญหาของผูด้ ้อยโอกาส เช่น เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ ผู้
พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ ผูต้ ิดเชือ้ คนยากจน กฎหมาย
นโยบายและปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลือ และส่ง เสริ ม ศัก ยภาพ
ผูด้ ้อยโอกาสของรัฐ องค์กรเอกชนและประชาสังคม
191429 การวิจัยกับการพัฒนาในองค์การ
3(2-2-5)
Research and Organization
Development
หลักการและกระบวนการวิจัยในองค์กรและ
ชุมชน การออกแบบวิ ธี ก ารวิ จัย การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การเขี ย นรายงานวิ จั ย และการ
นาเสนองานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร

191435

การศึกษาการพัฒนาเมืองกับชนบท
3(2-2-5)
Urban and Rural Development Study
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยเมือง ความเป็นเมือง
และกระบวนการกลายเป็นเมือง แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วย
ชนบท ความเป็นชนบท และกระบวนการกลายเป็นชนบท
กึ่งเมือง บริบท ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของเมือง ชาติ
พั น ธุ์ กั บ เมื อ ง และการพั ฒ นาเมื อ ง บริ บ ทและปั ญ หาใน
ชนบท การเปลี่ยนแปลงในชนบท และการพัฒนาชนบท
191436 ข้ามพรมแดนศึกษา
3(2-2-5)
Cross-Border Study
มุมมอง และแนวคิดว่าด้วยการข้ามพรมแดน
การข้ า มรั ฐ -ชาติ การสร้ า ง และก่ อ เกิ ด ของรั ฐ ชาติ กั บ
พรมแดน ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวกับการข้ามพรมแดน
วัฒนธรรมกับพรมแดน อัตลักษณ์กับพรมแดน รัฐชาติกับ
พรมแดน ชาติพันธุ์กับการข้ามพรมแดน การพัฒนาข้าม
พรมแดน การจัดการทรัพยากรข้ามพรมแดน และกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงกับประเด็นข้ามพรมแดน
191437 ปรัชญากับสังคมไทย
3(2-2-5)
Philosophy and Thai Society
ความเป็นมาและความสาคัญของปรัชญาใน
สังคมไทย ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะปรั ชญา
ไทยร่ ว มสมั ย และทิ ศ ทางของการมี ป รั ช ญาไทยที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์และมีส่วนสาคัญในการพัฒนาสังคมไทยร่ ว ม
สมัย
191438 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Cultural Ecology and Social
Development
ความหมาย ความส าคั ญ แนวคิ ด ระบบ
นิ เ วศวิ ท ยาวั ฒ นธรรม และ การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด สู่ ก าร
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
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191439

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3(2-2-5)
Participatory Action Research
หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฏี ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ระเบียบวิธีวิจัยที่เน้นการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การ
วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ ในการแก้ไ ขปั ญหาและพั ฒ นา
ชุมชน ท้องถิ่น
191445 พลเมืองกับการพัฒนา
3(2-2-5)
Citizenship and Development
พั ฒ นาการความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสั ง คมกั บ
มนุษย์ หน้าที่พลเมืองดีท่ีมีต่อสังคมในระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับพลโลก สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามกฎหมาย
การเคารพสิทธิ ของตนเองและผู้อื่น รู้จัก ตระหนักและ
การแสดงออกถึงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
191446 มโนทัศน์และวิธีการสอนสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Paradigm and Methodology of Social
Study
ทฤษฎี แ ละกรอบแนวคิ ด ทางสั ง คมศึ ก ษา
ความคิ ด รวบยอดทางสั ง คมศึ ก ษาในแต่ ล ะสาระวิ ช า
รูปแบบแผนผังความคิดที่เอื้อต่ออานวยต่อการเรียนรู้และ
เ ห ม า ะ ส ม กั บ เ นื้ อ ห า บ ท เ รี ย น ท า ง สั ง ค ม ศึ ก ษ า
กระบวนการพัฒนาความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนรายวิชา
สังคมศึกษา และเทคนิควิธีการสอนทางสังคมศึกษา
191447 สื่อกับการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Media and Social Development
ความหมาย ความส าคั ญ สถานการณ์ ก าร
สื่อสารมวลชนและการใช้สื่อในสังคม งานพัฒนาสังคมใน
ประเด็นสื่อ ตลอดจน การพัฒนาและวิธีการใช้สื่อ ในงาน
พัฒนาสังคมและการศึกษา
191448 ท้องถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
Local Studies
แนวคิ ด และหลั ก การที่ ว่ า ด้ ว ยชุ ม ชนและ
ท้องถิ่น วิธีการศึกษาท้อ งถิ่นแบบองค์ รวมทั้ง ในมิ ติ ด้ า น

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อ ม
เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง การ
ออกแบบหลักสูตรและการสอนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นใน
สถานศึกษา
191449 การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
3(2-2-5)
Moral Teaching
ความหมายและความส าคั ญ ของคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในสังคมปัจจุบัน เกณฑ์ตัดสินคุณธรรมจริยธรรม
เทคนิคและวิธีการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การ
วั ด ผลประเมิ น ผล และกรณี ศึ ก ษาการสอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมทัง้ ในและต่างประเทศ
191451
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการ
อภิปราย ในหัวข้อทางด้านการพัฒนาสังคม
191452 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
191453 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน
192101
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Science
ที่ ม าและความส าคั ญ ของวิ ช ารั ฐ ศาสตร์
สาขาของวิชารัฐศาสตร์ แนวคิดพืน้ ฐานทางด้านรัฐศาสตร์
การเมือง อานาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง ปรัชญา
และอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ ง พื้ น ฐาน การค้ น คว้ า และ
วิธีการหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์
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192102

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to International Relation
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎีพื้ นฐาน
ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ประเด็ น
ปัญหาต่าง ๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัวแสดงใน
เวที ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ความมั่ น คงระหว่ า ง
ประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้ง การทูต นโยบาย
ต่ า งประเทศ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ สิทธิ
มนุษยชน การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
192103 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม ตัวตน
และการรู้จักตนเอง อารมณ์และความรู้สึก พฤติกรรมและ
เจตคติ อิทธิพลทางสังคมและการจูงใจ การทาตาม ความ
เอือ้ เฟื้อและการช่วยเหลือผู้อ่นื อคติและการกีดกัน อิทธิพล
ของกลุ่ม ความขัดแย้งและวิธีการสร้างสันติภาพ สถาบัน
ทางสังคม ความก้าวร้าวและพฤติกรรมต่อต้านสังคม การ
รับรู้ทางสังคมและการสื่อความหมาย สังคมประกิตและ
ปทัสถานทางสังคม
192111
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ประวัติศาสตร์การเมืองของไทย บทบาททาง
การเมืองของตัวแสดงและสถาบันทางการเมืองที่ ส าคั ญ
ของไทย ความคิดและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดารงอยู่ใน
สั ง คมไทย การเชื่ อ มโยงกั บ พุ ท ธศาสนา ความสั ม พั นธ์
แบบอุปถัมภ์ การแบ่งชนชนชั้นทางสังคมแบบไพร่-เจ้านาย
192201 ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
Political Philosophy
แนวทางการศึกษาปรัชญาการเมือง ปรัชญา
ทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองที่สาคัญ คือ เพลโต
อริสโตเติล เซโนแห่งไซทิอุม เซนท์ออกัสติน แมคคิลเวลลี
ลอค รุสโซ สจ๊วต มิลล์ การหาความหมายของคาสาคัญ

ทางการเมื อ ง คื อ ความยุ ติ ธ รรม อ านาจ การเมื อ ง
ความชอบธรรม เสรีภาพ
192211
การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Government
ความหมาย แนวคิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ และ
ความสาคัญของการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการ รูปแบบ
การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาการเมืองโดยกระบวนการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานการ
ปกครองท้องถิ่นต่างระดับ ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้ม
ของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย
192212 ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ
3(3-0-6)
Thai Foreign Relations
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยกั บ ต่ า งประเทศ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยกั บ ประเทศมหาอ านาจ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับองค์ การระหว่างประเทศที่
ส าคั ญ บทบาทของไทยในเวที ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ ปัจจัยในการดาเนินนโยบายต่างประเทศของไทย
ในสมัยต่าง ๆ ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ต่ า งประเทศที่ มี ต่ อ ประเทศไทย แนวโน้ ม ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างไทยกับต่างประเทศในอนาคต
192213 รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
State, Society and Public Policy
ความหมาย แนวคิด และทฤษฏีพื้นฐานของ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ และสั ง คม การเปรี ย บเที ย บ
กระบวนการสร้างและการใช้นโยบายสาธารณะในระบอบ
การปกครองและระบบการเมืองต่าง ๆ ตัวแสดงสาคัญทัง้
ภาครั ฐ และเอกชนในการก าหนดและการน านโยบาย
สาธารณะไปใช้ ใ นสั ง คม พั ฒ นาการของความสั ม พั น ธ์
ระหว่างนโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ กับสังคมตามแต่ละ
ช่ ว งเวลา แนวโน้ ม ของรู ป แบบและประเด็ น นโยบาย
สาธารณะในอนาคต
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
International Relations of Southeast
Asia
พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งที่เกิด ขึ้น ระหว่ างประเทศในภู มิ ภาค บทบาทและ
อิทธิพลของประเทศมหาอานาจที่มีต่อภูมิภาค ปฏิสัมพันธ์
ของตั ว แสดงในภู มิ ภ าคกั บ ตัว แสดงที่ ส าคั ญ อื่น ๆ นอก
ภูมิภาค และประเด็นปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
192301 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Politics and Government
พั ฒ นาการของวิ ช าการเมื อ งการปกครอง
เปรียบเทียบ แขนงสาขาวิชาของการปกครองเปรียบเทียบ
วิธีการเชิงเปรียบเที ยบ การเปรียบเทียบประเด็นที่ เ ลื อ ก
ระบบการเมือง รูปแบบของรัฐ รูปแบบของอานาจ 3 ฝ่าย
คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง
การนาเอาความรู้ดั ง กล่า วมาท าความเข้า ใจและเปรี ย บ
การเมืองการปกครองของประเทศต่าง ๆ
192302 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีในการหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ ท่ี
เชื่อถือได้และถูกต้องตามหลักวิชาการ การกาหนดคาถาม
ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่ม การสร้างเครื่องมือ
การเก็บข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
192311
ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมของภาคเหนือตอนบน
3(3-0-6)
History, Economy, Politics and Society
of Upper Northern Thailand
ประวั ติ ศ าสตร์ เหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคมที่สาคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันในพื้นที่
ภาคเหนื อ ของประเทศไทย: เชี ย งใหม่ เชี ย งราย ล าพูน
ลาปาง พะเยา น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียง

การวิเคราะห์ การทาความเข้าใจ และการสร้างคาอธิบาย
ต่ อ ประวั ติ ศ าสตร์ ท างการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ภาคเหนือตอนบน
192312 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ปกครอง
3(3-0-6)
Constitutional and Administrative Laws
ความสั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ การเมื อ ง
โด ย เน้ น ที่ ป ระเทศไทย เนื้ อ หาของรั ฐ ธรรมนู ญ ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ที่มาของกฎหมายปกครอง ข้อกฎหมายสาคัญที่มีประโยชน์
สาหรับนักรัฐศาสตร์
192313 การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary International Politics
ประเด็ น ส าคั ญ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการเมื อ ง
ระหว่ า งประเทศร่ ว มสมั ย และส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ ความ
มั่นคง ชาตินิยม การแข่งขันระหว่างประเทศมหาอ านาจ
ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สงครามกลางเมืองและ
สงครามระหว่ า งประเทศ การแพร่ ข ยายของอาวุ ธ
นิวเคลียร์ การก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจโลก
192314 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
Constitution and Political Institution
พัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกั บ การ
สถาปนารัฐธรรมนูญ อานาจอธิปไตย การแบ่งแยกอานาจ
และแนวทางการศึกษาสถาบันการเมืองใหม่ ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ปรากฏการณ์
และปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และสถาบั น
การเมืองในปัจจุบัน
192315 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Political Economy
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองใน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ แนวคิ ด และทฤษฎี
พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
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ตัวแสดง กิจกรรมต่าง ๆ ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
192321 จริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
3(3-0-6)
Ethics and Social Justice
คุณธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมทั้งใน
ฐานะองค์ ค วามรู้ แ ละคุ ณ สมบั ติ ท่ี นั ก รั ฐ ศาสตร์ พึ ง มี
ปรั ชญาด้ า นจริ ย ธรรม ความเป็ น ธรรมทางสั ง คม สิ ท ธิ
มนุษยชน ความเสมอภาค การกระจายผลประโยชน์และ
อานาจ แนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
192322 ประวัตคิ วามคิดทางการเมือง 3(3-0-6)
History of Political Thoughts
วิ ธี ก ารศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ค วามคิ ด ทาง
การเมือง ชีวประวัติและความคิดทางการเมืองของนั ก คิด
คนสาคัญทั้งตะวันตกและตะวัน ออกตั้ง แต่ยุ ค กรี ก จนถึ ง
ปัจจุบัน เปลโต อาริสโตเติล้ เซนต์ออกัสติน นิโคโล มักเคีย
เวลี ญอง โบดิน จอห์น ล็อก ญอง ญาค รุสโซ ฟรีดริก นิช
เช่ คาร์ ล มาร์ ก ซ์ วลาดิ เ มี ย เลนิ น ลี อ อน ทรอสกี
พระพุทธเจ้า มหาตะมะ คานธี เหมาเจ๋อตง และอิทธิพล
ของนักคิดเหล่านี้ต่ อความคิด ทางการเมืองโดยรวมของ
โลก
192323 ความรุนแรงและสันติวิธี
3(2-2-5)
Violence and Nonviolence
ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองในทางตรง
ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ และ
ความรุ น แรงเชิ ง วั ฒ นธรรม การคิ ด ค้ น และการนาเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยใช้ความไม่รุนแรงเป็น
หลั ก ต าราวิ ชาการทางการเมื องแบบไม่ ใช้ ค วามรุนแรง
ชี ว ประวั ติ บุ ค คลที่ ใ ช้ ค วามไม่ รุ น แรงเป็ น เครื่ อ งมื อ ทาง
การเมื อ ง เหตุ ก ารณ์ ท่ี คู่ ต่ อ สู้ ท างการเมื อ งใช้ ค วามไม่
รุนแรง เงื่อนไขทางทฤษฎีที่สนับสนุนการใช้ความไม่รุนแรง
แนวความคิ ด ทางจริ ย ธรรมที่ ส นั บ สนุ น การใช้ ค วามไม่
รุนแรง

192324

แนวคิดมาร์กซิสม์และหลังมาร์กซิสม์
3(3-0-6)
Marxism and Post-Marxism
แนวคิ ด พื้ น ฐานของมาร์ ก และลั ท ธิ ม าร์ ก ซ์
ความคิ ด วั ต ถุ นิ ย มวิ ภ าษวิ ธี แ ละประวั ติ ศ าสตร์ การ
วิ เ คราะห์ แ ละการวิ พ ากษ์ ร ะบบทุ น นิ ย มผ่ า นแนวคิ ด
เกี่ยวกับวิถีการผลิต การขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน การสะสม
ทุน การสร้างเทคโนโลยีในการผลิตและการผลิตซ้ าของ
แรงงาน การต่อสู้ทางชนชั้น บทบาทของรัฐและอุดมการณ์
ทุนนิยม อิทธิพลของความคิดแบบไดอาเล็คติคและคติวัตถุ
นิยมที่มีต่อนักคิดอื่น เลนิน สตาลิน ทรอสกี้ เหมา กรัมชี่
อัลธูแซร์ ออสโตร-มาร์กซิสม์ และสานักวิพากษ์
192325 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์
และการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
Political Parties, Interest Groups, and
Elections
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี วิ วั ฒ นาการ
พฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มกดดันทางการเมือง
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ขบวนการภาคประชาชน
และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นทั้งแบบดั้งเดิม
และแบบใหม่ รวมถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์
กลุ่มกดดันทางการเมือง ขบวนการทางการเมืองและสังคม
พรรคการเมื อ ง และการเลื อ กตั้ ง ต่ อ กระบวนการทาง
การเมืองและสถาบันการเมืองเพื่อการพัฒนาการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
192326 การเมืองกับชีวิต
3(2-2-5)
Politics and Life
ความหมายของคาว่าการเมืองทั้งในมุ ม กว้าง
และมุมแคบ ความเกี่ยวข้องระหว่างเรื่องการเมืองกับการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของแต่ละคนในสังคม ความตระหนัก
รู้ถึงบทบาทของแต่ละปัจเจกบุคคลที่มีต่อทิศทางการเมือง
ในประเทศของตน
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192327

ขบวนการทางการเมืองและสังคม
3(3-0-6)
Political and Social Movements
แนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมทั้งในแบบดั้งเดิม และ
แบบใหม่ ปรากฎการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สัมพันธ์และส่ง ผล
กระทบกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์
192328 เพศกับการเมือง
3(3-0-6)
Gender and Politics
เพศกั บ การเมื อ งแบบสหศึ ก ษา เพศสภาพ
ทฤษฎี ด้ า นเพศสภาพและการเมื อ งเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เพศ
สภาพและความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ านาจระหว่ า งเพศต่ อ
การเมือง เชือ้ ชาติ ชนชั้น และสีผิว ความรู้และมุมมองด้าน
เพศสภาพ อิ ท ธิ พ ลเรื่ อ งความเข้ า ใจเรื่ อ งเพศสภาพเป็น
พื้นฐานสาคัญต่อแนวทางการปฏิบัติการออกนโยบายและ
กฎหมาย
192331 ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ในการเมืองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Democracy and Public Participation in
Local Government
แนวคิดและค่านิยมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิต
ในสังคมไทย ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
การริเริ่มหรือขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการกาหนดนโยบายของท้องถิ่น ตัวอย่างรูปแบบ
และขัน้ ตอนของการมีส่วนร่วมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
192332 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3(3-0-6)
Local Government and Related Law
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปฏิ บั ติ ร าชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พระราชบัญญัติเทศบาล
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด กฎหมาย
ปกครองที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่ดิน การพิจารณากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

192333

การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Local Government
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิวัฒนาการของการ
กระจายอ านาจ รู ป แบบ และอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์
ปกครองท้ อ งถิ่ น ในต่ า งประเทศที่ น่ า สนใจ แนวทาง
การศึกษาเปรียบเทีย บ ความเหมือน และความต่างของ
การเมื อ งการปกครองท้ อ งถิ่ น แนวทางการพั ฒ นาการ
ปกครองท้องถิ่นในอนาคต
192334 ภาวะผู้นาและชนชั้นนาทางการเมือง
3(3-0-6)
Leadership and Political Elite
แนวคิดพื้นฐานเรื่อ งภาวะผู้น าและชนชั้ น น า
ทางการเมือง ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผูน้ าทางการ
เมือง สถานะและการมีอยู่ของกลุ่มผู้นาในทางการเมื อ ง
ประวัติผู้นาคนสาคัญของประเทศต่าง ๆ ภาวะผู้นาของไทย
ในช่วงเวลาร่วมสมัย
192335 การเมืองและการกระจายอานาจ
ทางการศึกษาในท้องถิ่น
3(3-0-6)
Politics and Educational
Decentralization in Local
Administration
แนวคิดการเมืองกับการศึกษา การกระจาย
อานาจทางการศึกษาระดับชาติและระดับท้องถิ่น การถ่าย
โอนสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นวัตกรรม
สร้างสรรค์ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีในท้องถิ่น
192341 ประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
3(3-0-6)
History of International Relations
การกาเนิดและพัฒนาการของระบบระหว่ าง
ประเทศสมัยใหม่ ระบบทุนนิยมกับพัฒนาการของระบบ
ระหว่างประเทศ การขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศ
จากยุโรปไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ และผลกระทบ จักรวรรดินิยม
ความร่ ว มมื อ และความขั ด แย้ ง ในกลุ่ ม มหาอ านาจและ
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ผลกระทบต่อการรักษาและเปลี่ยนแปลงระเบีย บระหว่าง
ประเทศ
192342 กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Law
ประวั ติ ค วามเป็ น มาและแหล่ ง ที่ ม าของ
กฎหมายระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิ
และหน้าที่ของรัฐ ดินแดนและเขตแดน อานาจบงการทาง
กฎหมายของรั ฐ องค์ ก รของรั ฐ ในการติ ด ต่ อ ระหว่ า ง
ประเทศ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ความ
รับผิดชอบของรัฐ ข้อพิพาทหรือกรณีพิพาทและการระงับ
ข้อพิพาท การใช้กาลังของรัฐ สงคราม ความเป็นกลางและ
อาชญากรรมสงคราม การก่ อ การร้ า ยและตั ว ประกั น
อาชญากรรมข้ามชาติ
192343 องค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Organizations
พื้ น ฐานความคิ ด ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการรวมกลุ่ ม
ระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐและต่ากว่ารัฐ การวิเคราะห์
บทบาทและสถานะขององค์การระหว่างประเทศที่สาคัญ
192344 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Theories of International Relation
ทฤษฎี ท างความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ
กาเนิด พัฒนาการ และข้อโต้แย้งในทฤษฎีความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การประเมินทฤษฎี กับ บริ บทในยุค สมั ย
ปัจจุบัน ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับประเด็นสาคัญในการเมือ งโลก
คือ โลกาภิวัฒน์ โลกาภิบาล ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน
192345 ยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ
3(3-0-6)
Strategic Studies and International
Security
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชายุทธศาสตร์ศึกษา
แล ะความมั่ น คงศึ ก ษา พั ฒ น าการของการศึ ก ษา
ยุ ท ธศาสตร์ ศึ ก ษาและความมั่ น คงศึ ก ษา แนวคิ ด ใน
การศึกษา กรอบทางทฤษฎีในการวิเ คราะห์ ข้อถกเถี ย ง
โต้แย้งในปัจจุบันเกี่ยวกับการศึกษายุทธศาสตร์ศึกษาและ
ความมั่นคงศึกษา พัฒนาการทางความคิดด้านยุทธศาสตร์

ทฤษฎีในวิชาความมั่นคงศึกษา การปฏิวัติในกิจการด้า น
การทหาร และยุทธศาสตร์นิวเคลียร์
192346 สิทธิมนุษยชนในระบบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
Human Rights in the International
System
ประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นใน
ระบบการเมืองระหว่างประเทศ ที่มาของปฏิญญาสากลว่า
ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ความสั ม พั น ธ์ ข องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ
กฎหมายระหว่างประเทศ ระบบรัฐ และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ
192347 การก่อการร้ายในการเมืองโลก 3(3-0-6)
Terrorism in International Politics
นิ ย ามแล ะแนวคิ ด ของการก่ อ การร้ า ย
พั ฒ น า ก า ร ข อ ง ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย ค า อ ธิ บ า ย เ ชิ ง
ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมวิทยาของการก่อการ
ร้ า ย รู ป แบบและแนวโน้ ม ของการก่ อ การร้ า ยในโลก
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของการก่อการร้ายในโลก การ
รับมือของประชาคมโลกต่อภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย
กลุ่มก่อการร้ ายและเหตุ ก ารณ์ ก ารก่ อ การร้ายในบริ บ ท
ของระระหว่างประเทศสมัยใหม่
192348 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ
และกระบวนการกาหนดนโยบาย
ต่างประเทศ
3(3-0-6)
Analysis of Foreign Policy and Process
of Foreign Policy Making
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการวิ เ คราะนโยบาย
ต่ า งประเทศ แนวคิ ด พื้ น ฐานของการก าหนด แล ะ
กระบวนการการทานโยบายต่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลทา
ให้เกิดนโยบายต่างประเทศหนึ่ง ๆ ขึ้นมา ปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องเดียวกัน กรณีศึกษา
จากตัวอย่างนโยบายต่างประเทศที่สาคัญทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน
192349 นโยบายต่างประเทศของไทย 3(3-0-6)
Thai Foreign Policy
นโยบายต่างประเทศที่สาคัญของไทยตั้งแต่ใน
ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยของการกาหนดนโยบาย ผล

844 | คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

ของนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศแต่
ละนโยบายของไทย
192411
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านรัฐศาสตร์
192421 หัวข้อคัดสรรทางการเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
Selected Topics in Politics and
Government
ลักษณะเฉพาะตัวทางการเมืองการปกครอง
ของประเทศที่ ใ ห้ ค วามสนใจ องค์ ก รและสถาบั น ทาง
การเมือง กระบวนการและระบบทางการเมือง ทัศนคติ
และพฤติ ก รรมของพลเมื อง กระบวนการการตัดสินใจ
และประเด็นสาคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมการเมือง
192422 การเมืองการปกครองของประเทศ
มหาอานาจ
3(3-0-6)
Politics and Government of Major
Powers
ความหมายแล ะเกณฑ์ วั ด ของประ เ ทศ
มหาอ านาจ ประวั ติ แ ละพั ฒ นาการของการเมื อ งการ
ปกครองของประเทศมหาอ านาจ รู ป แบบการปกครอง
ส ถาบั น ทางการเมื อ งเช่ น ฝ่ า ยบริ ห าร นิ ติ บั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญ รูปแบบของรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกองทั พ และพลเรื อ น รู ป แบบ
เศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอานาจ
192423 ภูมิรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Geo-Politics
ทฤษฎี ท างภู มิ รั ฐ ศาสต ร์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ
การเมื อ งระหว่ า งประเทศในปั จ จุ บั น การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบของรัฐ ภูมิรัฐศาสตร์ พื้นที่ จานวนประชากร
และทรั พ ยากรการจ าแนกประเทศออกเป็ น ประเทศ
มหาอานาจ ประเทศมหาอานาจระดับกลาง และประเทศ
อ านาจน้ อ ย มู ล เหตุ แ ห่ ง เสถี ย รภาพและความมั่ น คง
ทางการเมือง และความอ่อนแอทางการเมือง

192424

การพัฒนา สิ่งแวดล้อม กับการเมือง
3(3-0-6)
Development, Environment and Politics
อ ธิ บ า ย ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร พั ฒ น า
สิ่งแวดล้อมและการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ป แบบ
การเมืองกับการพัฒนาในแต่ละยุค ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ ก รการเมื อ งระหว่ า งประเทศกั บ การพั ฒ นายุ ค ใหม่
ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมมือ
ระหว่ า งรั ฐ และองค์ ก รระหว่ า งรั ฐ ในการแก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม
192425 ภาษา วรรณกรรม ภาพยนตร์
กับการเมือง
3(3-0-6)
Language, Literatures, Films and .
Politics
ค้ น หา วิ เ คราะห์ และวิ พ ากษ์ ก ารเมื อ งที่
ปรากฏในภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์ เลื อ กใช้
เครื่ อ งมื อ ท าความเข้ า ใจผ่ า นแนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า ง ๆ เช่ น
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์แบบคลาสสิก สมัยใหม่ หรือหลัง
สมัยใหม่ ทาความเข้าใจภาษา วรรณกรรม และภาพยนตร์
ในการเป็นภาพสะท้อนสังคมและเป็นเครื่องมือในการผลิต
ซ้าอานาจในสังคม
192431 การบริหารจัดการท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
E-Local Governance
แนวคิ ด และความส าคั ญ ของการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น
นโยบายของรัฐและบทบาทในการปรับ เปลี่ยนเพื่ อก้ า วสู่
การเป็น e – Goverment ระดับท้องถิ่น
192432 นวัตกรรมเพื่อการจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
Innovations for Local Management
หลั ก การ ความหมาย ความส าคั ญ ทฤษฎี
เกี่ ย วกั บ นวั ต กรรมท้ อ งถิ่ น การสร้ า งและการพั ฒ นา
นวัตกรรมโดยมุ่งเน้นเทคนิคสมัยใหม่ในการจัดการภาครัฐ
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192433

หัวข้อคัดสรรทางการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
Selected Topics in Local Government
ประเด็ น ปั ญ หาเฉพาะทางการเมื อ งการ
ปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการคัดสรรจากคณาจารย์ผู้สอน
หรือประเด็นปัญหาร่วมสมัย เช่น การปฏิรูปด้านการเมือง
การปกครองท้องถิ่นไทยด้านต่าง ๆ การกระจายอานาจ
และตัวอย่างแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านต่าง ๆ
แบบองค์รวม
192441 นโยบายต่างประเทศของประเทศ
มหาอานาจ
3(2-2-5)
Foreign Policy of Major Powers
กระบวนการก าหนดนโยบายของประเทศ
มหาอ านาจ ลั ก ษณะร่ ว มและแตกต่ า งกั น ของนโยบาย
ต่ า งประเทศของมหาอ านาจ ผลกระทบของนโยบาย
ต่างประเทศมหาอานาจ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย ที่มีต่อการเมืองโลก
192442 การเมืองโลกผ่านสื่อ
3(2-2-5)
Global Politics through Media
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับการเมืองของโลก
การวิเคราะห์เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศในสื่อ
ต่ า ง ๆ การต่ อ สู้ ร ะหว่ า งสื่ อ ของโลกตะวั น ตกและโลก
ตะวันออกในการนาเสนอวิกฤติการณ์ความขัดแย้งของโลก
และการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ในการน าเสนอความ
ขัดแย้งของการเมืองโลกที่มีผลกระทบต่อการตีความและ
การตอบสนองของผูช้ มตามที่ต่าง ๆ ของโลก
192443 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3(3-0-6)
Affairs of Greater Mekong Subregion
Countries
ประวั ติ ศ าสตร์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ความร่วมมือทางการเมือง
เศรษฐกิจ การพัฒนา และประเด็นปัญหาสาคัญระหว่าง
กลุ่มประเทศเหล่านี้

192444

พรมแดนศึกษา
3(3-0-6)
Boundary Studies
นั ย ของพรมแดนในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศที่ส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ประเด็นปัญหา
ระหว่ า งพรมแดนของรั ฐ การจั ด การพรมแดน และการ
สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐข้ามพรมแดน
192445 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Diplomacy and International
Negotiation
ประวัติศาสตร์การทูต การทูตในฐานะที่เป็น
เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ด าเนิ น นโยบายต่ า งประเทศ การ
ดาเนินการทางการทูตในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ในกรอบทวิภาคี
และพหุภาคี กรอบเชิง แนวคิดส าหรั บ การวิ เ คราะห์ แ ละ
เจรจาต่อรองระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาการเจรจา
ระหว่างประเทศ
192446 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภูมิภาค
ที่เลือกศึกษา
3(2-2-5)
International Relations of a Selected
Region
เลื อ กความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศของ
ภูมิภาคดังต่อไปนี้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกา
อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา เอเชียแปซิฟิก โอเชียเนีย
192451 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านรัฐศาสตร์
192452 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รั ฐ ศาสตร์ ใ นส ถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
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192453

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
193101
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ความหมาย ขอบข่ า ย สถานภาพ แนวทาง
การศึ ก ษา และวิ วั ฒ นาการของรั ฐ ประศาสนศาสตร์
สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร
ความสัมพันธ์ ร ะหว่า งระบบการบริ หาร ระบบการเมื อ ง
และระบบสั ง คม โดยเน้ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทางการ
บริหาร
193202 การบริหารงานภาครัฐไทยในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
Thai Public Administration in 21st
Century
วิ วั ฒ นาการของการบริ ห ารงานภาครัฐไทย
การจาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ ลักษณะสาคัญ ของ
การบริ ห ารงานภาครั ฐ ไทยในปั จ จุ บั น ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคส่วนที่สาม นวัตกรรม
เพื่อการบริหารภาครัฐไทย การปรับตัวขององค์กรภาครัฐ
ในทศวรรษหน้า
193203 สถิติวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานภาครัฐ
3(2-2-5)
Statistical Analysis for Public
Administration
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การ
น าสถิ ติ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ระเบี ย บวิ ธี ก ารทางสถิ ติ
หลักเบื้องต้นของการสารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุ่ ม การแจกแจงของตั ว สถิ ติ การประมาณค่ า และการ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ค วามแปรปรวนเบื้อ งต้น
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและสหสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น การ
ทดสอบด้วยไคกาลังสอง และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
การวิเคราะห์และแปรผล รวมถึงการจัดการระบบข้อมูล

สถิติและสารสนเทศของภาครัฐทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อการกาหนดนโยบาย วางแผนโครงการ และติดตาม
ประเมินผล
193204 สังคมดิจิทัลสาหรับนักบริหารกิจการ
สาธารณะ
3(2-2-5)
Digital Society for Public Administrators
ความหมายและสถานการณ์ของสังคมดิจิทัล
ข้อมูลและการจัดการข้อมูลในสังคมดิจิทัล ผลกระทบของ
สั ง คมดิ จิ ทั ล ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารกิ จ การสาธารณะ การ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ เ อื้ อ ต่ อ การบริ ห ารกิ จ การ
สาธารณะในยุคดิจิทัล จริยธรรมและความปลอดภัย ของ
ระบบสารสนเทศ การบริหารกิจการสาธารณะกับสังคม
ดิจิทัลในประเทศไทย
193231 การจัดการองค์การและนวัตกรรม
สาธารณะ
3(3-0-6)
Public Organization and Innovation
Management
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ องค์ ก ารและ
นวัตกรรมสาธารณะ โครงสร้าง พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม
กระบวนการ เป้าหมาย การพัฒนาองค์การ การจัดการ
นวัตกรรมสาธารณะ
193251 นโยบายสาธารณะและนวัตกรรม
เชิงนโยบาย
3(3-0-6)
Public Policy and Policy Innovation
ค ว า ม ห ม า ย ท ฤ ษ ฏี แ น ว คิ ด ลั ก ษ ณ ะ
สาระสาคัญของนโยบาย ประเภทของนโยบายและวิธีใน
การก าหนดนโยบาย บทบาทและอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย
แวดล้ อ มที่ มี ต่ อ นโยบายสาธารณะ การวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินผลนโยบาย ความหมาย ทฤษฏี หลักการวางแผน
นโยบาย การบริ ห ารโครงการเบื้ อ งต้ น เพื่ อ การพั ฒ นา
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่า งเป็ นระบบ แนวคิด
เกี่ยวกับนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ และกระบวนการ
นวัตกรรมนโยบายสาธารณะ
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193305

เทคโนโลยีกับการบริหารงานคลัง
สาธารณะ
3(3-0-6)
Technology and Public Finance
Administration
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี การบริหารงาน
คลั ง นโยบายการคลั ง สถาบั น ทางการคลั ง รายรั บ รายจ่ า ยภาครั ฐ งบประมาณแผ่ น ดิ น การบริ ห ารหนี้
สาธารณะ จริ ย ธรรมการคลั ง ภาครั ฐ การคลั ง ท้ อ งถิ่ น
เทคโนโลยี ส าหรั บ การบริ ห ารงานคลั ง สาธารณะ และ
กรณีศึกษา
193306 การจัดการปกครองท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Governance
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารบริ ห ารท้ อ งถิ่ น การ
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่น รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ที่มีผลกระทบต่อการบริหารท้องถิ่น ปัญหา แนวโน้ม และ
การพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น
193307 จริยธรรมการบริหารกิจการสาธารณะ
ในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Ethics for Public Affairs in Digital Era
แนวคิ ด ทฤษฎี และกรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ
ค่านิยม บรรทัดฐานทางจริยธรรม ความเชื่อ ปรัชญา และ
คุณค่าที่พึงประสงค์ทางการบริหารภาครัฐในภาครัฐไทย
และระดั บ สากล การกระท าผิ ด ทางจริ ย ธรรมในการ
บริ ห ารงานภาครั ฐ แบบดั้ ง เดิ ม และทางอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์
จริยธรรมกับรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์ สิทธิของพลเมืองและ
ประเด็นทางจริย ธรรมในยุ คดิ จิ ทัล แนวทางป้องกั น และ
แก้ไขปัญหาทางจริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ และ
เทคโนโลยีทางการสื่อสารกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี
193308 การบริหารงานภาครัฐข้ามพรมแดน
3(2-2-5)
Public Administration Beyond Frontiers
การบริหารงานภาครัฐของประเทศต่างๆ และ
ของไทย แนวคิด ทฤษฎีการบริหารเปรียบเทียบ การแบ่ง
หน่วยงานของรัฐ อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรูปแบบ

การดาเนินงาน ข้อดีและข้อด้อยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การบริหารงานภาครัฐในยุคไร้พรมแดน
193311
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการสรรค์สร้าง
นวัตกรรมสาธารณะ
3(2-2-5)
Research Methodology for Public
Innovation
ความสาคัญของการวิจัยเพื่อการสรรค์สร้ าง
นวัตกรรมสาธารณะ การตั้งคาถามและสมมติฐานในการ
วิจัย การออกแบบวิจัยเชิง ปริ มาณและเชิงคุณ ภาพ การ
ทบทวนวรรณกรรม รวมถึงการเลือ กเครื่อ งมื อวิ จัย อัน
ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
แนวทางการสรรค์ ส ร้ า งผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรม
สาธารณะ
193332 การจัดการปกครองอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
E-Governance
แ น ว คิ ด ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ด ก า ร ป ก ค ร อ ง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละตั ว แสดงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พั ฒ นาการของ
รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ะดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แสดงในพั ฒ นาการของการ
จัดการปกครองอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ประโยชน์การจัดการ
ปกครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร
ส า ธ า ร ณ ะ น วั ต ก ร ร ม เ กี่ ย ว ก า ร จั ด ก า ร ป ก ค ร อง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บทบาทของโซเชี ย ลมี เ ดี ย ในการจั ด การ
ภาครัฐ ผลกระทบของการจัดการปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ต่อสถาบันทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ความท้ า ทายและแนวโน้ ม ของการจั ด การปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์
193341 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ
3(3-0-6)
Innovations for Human Resource
Management in Public Sector
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิวัฒนาการ แนวคิดการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ดั้งเดิม
แนวคิดการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย แนวคิด
นวัตกรรมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ
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บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย กระบวนการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ต่างประเทศ ปัจจัยแวดล้อมที่
มี ผ ลกระทบต่ อ การบริ ห ารงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และ
กระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ
องค์การที่ไม่ใช่รัฐ
193342 นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ
3(2-2-5)
Innovative Human Resource
Development in Public Sector
ความหมาย กระบวนการ วิ ธี ก ารพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาบุ ค ลากรระดั บ ต่ า งๆ การ
พั ฒ นาองค์ ก าร การพั ฒ นาอาชี พ เทคโนโลยี เ พื่ อ การ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การประเมิ น ผลการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กรภาครัฐ และนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ
193344 ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
3(2-2-5)
Human Resource Information System in
Public Sector
พั ฒ นาการของระบบสารสนเทศในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การใช้ข้อมูลภายนอกองค์การและ
ภายในองค์การเพื่อการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การ
ฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน
การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน การจั ด การสวั ส ดิ ก าร
พนั ก งาน ฐานข้ อ มู ล ที่ อ งค์ ก ารใช้ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
บุ ค ลากร การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ การ
ตัดสินใจและการบริหาร
193352 การบริหารโครงการเชิงนวัตกรรม
3(2-2-5)
Innovative Project Management
ความหมายและความส าคั ญ ของโครงการ
ความแตกต่างระหว่างโครงการภาครัฐและเอกชน แนวคิด
ทฤษฎี และเทคนิคในการบริหารโครงการ ความหมายของ
การบริหารโครงการเชิงนวัตกรรม การบริหารโครงการ

ตามวงจรโครงการโดยใช้การจัดการเชิงนวัตกรรม ความ
ท้าทายของการบริหารโครงการในอนาคต
193353 การคิดเชิงออกแบบและการจัดการ
นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 3(2-2-5)
Design Thinking and Strategic
Innovation Management in Public Sector
แน วคิ ด แล ะทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การคิ ด เ ชิ ง
ออกแบบ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ การ
จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ารภาครั ฐ เทคนิ ค วิ ธี ก าร
วิเคราะห์สภาพการณ์ขององค์การภาครัฐ การนากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ การติดตามกากับดูแลและการประเมินผลเชิงกล
ยุ ท ธ์ แนวทางในการศึ ก ษาการจั ดการนวัต กรรมเชิ งกล
ยุทธ์ภาครัฐ และกรณีศึกษาการจัดการนวัตกรรมเชิงกล
ยุทธ์ภาครัฐ
193354 การต่อต้านทุจริต
3(3-0-6)
Anti-Corruption
ความหมายของการทุ จ ริ ต ประเภทและ
รูปแบบของการทุจริต ทุจริตโดยตรง ทุจริตโดยอ้อม ทุจริต
เชิ ง นโยบาย ผลประโยชน์ ส่ ว นตน และส่ ว นรวม สาเหตุ
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อ
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของ
การทุ จ ริ ต ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาและความเจริ ญ เติ บ โตของ
ประเทศไทย สาเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลัก
ธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทาง
ในการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต ในระดับสากล
ระดับประเทศ ทัศนคติ และความตระหนักถึงผลกระทบที่
ร้ายแรงของการทุจริต จิตสานึกความเป็นพลเมืองดีในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเอง
เพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต
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193412

สัมมนาทางการบริหารกิจการสาธารณะ
3(2-2-5)
Seminar Public Affairs Administration
การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านการบริหาร
กิ จ การสาธารณะ โดยเน้ น เรื่ อ งการบริ ห ารงานภาครั ฐ
นโยบายสาธารณะ การจัดการองค์ การสาธารณะ การ
บริ ห ารงานคลั ง สาธารณะ และการบริ ห ารทรั พ ยากร
มนุษย์ภาครัฐ
193421 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านรัฐศาสตร์
193422 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รั ฐ ศาสตร์ ใ นส ถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
193423 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
193433 การพัฒนาองค์การสมรรถนะสูง3(2-2-5)
High Performance Organization Development
ความเป็นมาขององค์กรสมรรถนะสูง แนวคิด
ขององค์กรสมรรถนะสูง ความหมายองค์กรสมรรถนะสูง
องค์ประกอบขององค์ ก รสมรรถนะสู ง การเปรีย บเที ย บ
คุณลักษณะขององคกรแบบดั้งเดิมและองคกรสมรรถนะ
สูง หลักการสาคัญของการพั ฒนาองค์ กรให้เ ปนองคกร
สมรรถนะสู ง สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก รสมรรถนะสู ง
คุณภาพของการจัดการ ความเปิดเผยและการปรับทิศทาง
ด้วยการปฏิบัติ การให้ความสาคัญกั บการปฏิ บัติก ารใน
ระยะยาว การปรับปรุงและฟื้นฟูสมรรถนะองค์การอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง คุ ณ ภาพของพนั ก งาน องค์ ก รสมรรถนะสู ง ใน

ภาครัฐไทย องค์กรสมรรถนะสู งในประเทศไทย องค์ ก ร
สมรรถนะสูงในต่างประเทศ
193434 การบริหารภาครัฐแบบเครือข่าย
3(2-2-5)
Network Governance
การเกิ ด ขึ้ น ของการบริ ห ารงานภาครั ฐ แบบ
เครือข่าย ประกอบด้วย รูปแบบการปกครอง และสิ่งท้า
ทายทางการบริหาร แนวคิดและข้อดีของตัวแบบเครือข่าย
พลวั ต ของเครื อ ข่ า ย และกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงานแบบ
เครือข่าย
193435 การตลาดภาครัฐ
3(2-2-5)
Public Marketing
แนวคิด หลักการพืน้ ฐานทางการตลาด ความ
แตกต่ า งระหว่ า งการตลาด ภาครั ฐ และการตล าด
ภาคเอกชน เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห าร
ภาครัฐ การบริหารกระบวนการทางการตลาดภาครัฐ การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดในองค์การภาครัฐและ
สังคม การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมทางการตลาด
ภาครัฐ
193436 นวัตกรรมการจัดการเมือง
3(2-2-5)
Innovative Urban Management
ความหมายและแนวคิดของการเกิดเมือง การ
วางผั ง เมื อ งและแนวคิ ด ในการพั ฒ นาเมื อ ง การจั ด
การเมือง การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิด
ภัยสาหรับเมือง
193444 การบริหารจัดการมนุษย์ปัญญาเลิศ
ในภาครัฐ
3(2-2-5)
Talent Management in Public Sector
บริบท หลักการ และแนวคิดด้านการจัด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นศตวรรษที่ 21 ความหมายของการ
บริ ห ารจั ด การมนุ ษ ย์ ปั ญ ญาเลิ ศ กระบวนการจั ด การ
มนุษย์ปัญญาเลิศ การธารงรักษามนุษย์ปัญญาเลิศ การ
ฝึ ก วิ เ คราะห์ รูป แบบของมนุ ษ ย์ ปั ญ ญาเลิ ศ พื้ น ฐานการ
สร้างนวัตกรรมมนุษย์พันธุ์ปัญญาเลิศ การเร่งประสิทธิผล
การทางาน การสร้างวัฒนธรรมของมนุษย์ปัญญาเลิศ การ
จัดการและการพัฒนามนุษย์ปัญญาเลิศในองค์การภาครัฐ
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กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์สู่ ม นุษ ย์ปั ญ ญาเลิศ
กรณี ศึ ก ษาต่ า งๆจากทั่ ว โลก การบริ ห ารจั ด การมนุ ษ ย์
ปัญญาเลิศระดับโลก
193445 ไตรภาคีสัมพันธ์สาหรับนักบริหารภาครัฐ
3(2-2-5)
Tripartite Relations for Public
Administrators
ความหมายและความส าคั ญ ของไตรภาคี
สั ม พั น ธ์ แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ไตรภาคี สั ม พั น ธ์
ไตรภาคี สั ม พั น ธ์ กั บ การบริ ห ารกิ จ การสาธารณะ การ
บริ ห ารไตรภาคี สั ม พั น ธ์ ใ นองค์ ก รภาครั ฐ และเอกชน
บทบาท สิทธิ และหน้าที่ของนายจ้ าง ลูกจ้าง และรัฐ การ
เจรจาต่ อ รองร่ ว ม นโยบายรั ฐ และกฎหมายเกี่ ย วกั บ
ไตรภาคี สั ม พั น ธ์ ใ นประเทศไทย การเคลื่ อ นไหวของ
ไตรภาคีด้านแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย และการศึกษา
เปรียบเทียบไตรภาคีสัมพันธ์
193446 การสร้างความผูกพันในองค์การ
สาธารณะ
3(2-2-5)
Organizational Commitment Formation
in Public Organization
ความหมาย แนวคิดความผูกพันในองค์ ก าร
ทฤษฎีการสร้ างแรงจูง ใจในการทางาน และการบริ ห าร
บุคลากรที่มีความหลากหลายทางด้านเพศ เชื้อชาติและ
วัฒนธรรม และการเสริมสร้างแนวทางในการทางาน และ
การบริ ห ารจั ด การที่ ดี เ พื่ อ การท างานร่ ว มกั น อย่ า งมี
ความสุข
193455 นโยบายสังคมและนวัตกรรมทางสังคม
3(2-2-5)
Social Policy and Social Innovation
ความหมาย ความส าคั ญ และบริ บ ทของ
นโยบายสั ง คม ขอบเขตและพั ฒ นาการของการศึ ก ษา
นโยบายสังคม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสังคม
หลักการและเป้าหมายของนโยบายสังคมที่พึงปรารถนา
ความหมายและความส าคั ญ ของนวั ต กรรมทางสั ง คม
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ นวั ต กรรมทางสั ง คม และ

กรณีศึกษาทางด้านนโยบายสังคมและนวัตกรรมทางสังคม
ของไทยและต่างประเทศ
193456 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
และนโยบายสาธารณะ
3(2-2-5)
Big Data and Public Policy Analysis
แนวคิดและวิธีการในการวิ เคราะห์ นโยบาย
สาธารณะ แนวทางการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะแบบ
ดั้งเดิม การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในยุคดิจิทัล การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ เ พื่ อ นโยบายสาธารณะ
ซอฟท์ แ วร์ ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ขนาดใหญ่
กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ
201111
การประมงทั่วไป
2(2-0-4)
General Fisheries
การประมงทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ
ชลสมบั ติ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ การจั บ สั ต ว์ น้ า การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า การแปรรูปและการถนอมอาหารจาก
สัตว์น้าการตลาดและการขนส่งสัตว์น้า องค์การสะพาน
ปลา สหกรณ์ประมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมง
นโยบายและกฎหมายประมงของประเทศไทยและสากล
201121 หลักการก่อสร้างทางการประมง2(2-2-5)
Principles for fishery construction
หลักการทางฟิสิ กส์เ บื้อ งต้น เพื่อ การประมง
ได้แก่ การเปลี่ยนหน่วยในระบบ SI (International System
of Units) การใช้ เ ครื่ อ งกลอย่า งง่ า ยเพื่อ การประมง การ
ค านวณก าลั ง ไฟฟ้ า การค านวณค่ า ไฟฟ้ า การคั ด เลื อ ก
ตาแหน่งและจานวนของเครื่องให้อากาศในบ่อเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น้ า การส ารวจพื้ น ที่ แ ละการสร้ า งบ่ อ เพื่ อ การ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
201191
ปฏิบัติงานภาคสนาม 1
1(0-6-3)
Field Work 1
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านพื้ น ฐานทางด้ า นการประมง
ความรู้เบื้องต้นในการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า การเพาะพันธุ์และ
อนุบาลสัตว์น้า ความหมายและความเป็ นมาของแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการฟาร์มสัตว์น้าเบื้องต้น
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201221

หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-3-6)
Principles of Aquaculture
หลั ก การเกี่ ย วกั บ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
ประวัติ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและ
ชายฝั่ง สภาวะปัจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
และสัตว์น้าชายฝั่งในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับดิน น้า
พันธุ์สัตว์น้า อาหารเพื่อการเลี้ยงสัต ว์น้า ตลอดจนชนิด
ของสัตว์น้าจืดและสัตว์น้าชายฝัง่ ที่นิยมเลีย้ ง
201241 สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังในแหล่งน้า
3(2-3-6)
Aquatic Invertebrate
ชี ว วิ ท ยาของสั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง ในน้ า
การจาแนกหมวดหมู่ การแพร่กระจายและความส าคั ญ
ทางการประมง บทบาทของสั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สัน หลังต่อ
ระบบนิเวศน้าจืด น้ากร่อย และทางทะเล
201242 มีนวิทยา
3(2-3-6)
Ichthyology
ชี ว วิ ท ย า สั ณฐาน วิ ท ย าแล ะกายวิ ภ าค
พฤติกรรม วิวัฒนาการ ระบบอนุกรมวิธาน และกฎเกณฑ์
ของชื่อวิทยาศาสตร์ และการกระจายพันธุ์ของปลาทะเล
และปลาที่สาคัญในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
201291 ปฏิบัติงานภาคสนาม 2
1(0-6-3)
Field Work 2
เพาะพันธุ์และอนุ บ าลสัตว์น้ าทางเศรษฐกิ จ
การวางแผนการเลี้ยงสั ตว์น้าแบบต่ างๆ เตรียมบ่อเลี้ ย ง
สัตว์น้า วิเคราะห์คุณภาพน้า การให้อาหาร การคัดเลือก
และ ดู แ ลพ่ อ -แม่ พั น ธุ์ การผสมเที ย ม ณ ศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืด และชายฝัง่
201321 คุณภาพน้าสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-3-6)
Water Quality for Aquaculture
คุ ณ ภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชี ว ภาพ
สาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า น้าที่ใช้ในการเพาะเลีย้ งสัตว์
น้ า ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพน้ า การ
จั ด การคุ ณ ภาพน้ าเพื่ อ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า การให้
อากาศ การใช้วัสดุปูน การใช้ปุ๋ย การปนเปื้อนสารพิ ษใน

บ่อเลี้ยงสัตว์น้า ดินตะกอนและการจัดการตะกอนก้น บ่อ
การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ า มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง จาก
ฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
201322 โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3(2-3-6)
Aquatic Animal Nutrition
อาหารและสารอาหารต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต
และการสื บ พั น ธุ์ ข องสั ตว์ น้า ชี ว เคมี ท างโภชนาการของ
อาหารสัตว์น้า การเน่าเสีย การเสื่อมสภาพของสารอาหาร
วัตถุดิบ และการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้า เทคโนโลยีการ
ผลิ ต อาหารสั ต ว์ น้ าเบื้ อ งต้ น การประเมิ น คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการอาหารสัตว์น้า
201323 โรคและปรสิตของสัตว์น้า
3(2-3-6)
Diseases and Parasites of Aquatic
Animals
สาเหตุ ข องการเกิ ด โรคและปรสิ ต ลั ก ษณะ
อาการของสัตว์น้าที่เกิดโรคและปรสิต ชีวประวัติของโรค
และปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างโรคและปรสิตกับสัตว์ น้า
ผลกระทบที่เกิดจากโรคและปรสิตชนิดต่างๆ ที่มีต่อสัตว์
น้าที่นิยมเลี้ยง การป้องกันกาจัด การรักษาโรคและปรสิต
ของสัตว์น้า
201324 เทคโนโลยีชวี ภาพทางการประมง
3(2-3-6)
Fishery Biotechnology
ห ลั ก เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พเ บื้ อ ง ต้ น พั น ธุ
วิศวกรรม ชีวสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพในการ
เพาะขยายพันธุ์สาหร่ายและการเลี้ยง การเพาะเลี้ยงกุ้ ง
และปลา การจัดการชุดโครโมโซมของสัตว์น้า การตัดแต่ง
พันธุกรรมในสัตว์น้าและความปลอดภัยทางชีวภาพ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ทางพั น ธุ ศ าสต ร์ โ มเลกุ ล ในการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
201325 พันธุศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-3-6)
Genetics for Aquaculture
บทบาทของพั น ธุ ศ าสตร์ ต่ อ การประมง
ลั ก ษณะคุ ณ ภาพและลั ก ษณะปริ ม าณในสั ต ว์ น้ า การ
ปรับปรุงพันธุ์ สัต ว์น้าโดยวิ ธี การคัดพัน ธุ์ ระบบการผสม
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พั น ธุ์ เทคนิ ค การจั ด การชุ ด โครโมโซม และเทคนิ ค พันธุ
วิศวกรรม เซลล์พันธุศาสตร์ของปลา การจัดการพ่ อ แม่
พันธุ์สัตว์น้า พันธุศาสตร์ประชากรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า
201341 ชีววิทยาประมง
3(2-3-6)
Fishery Biology
ชี ว วิ ท ยาประชากรของสั ต ว์ น้ า หลั ก การ
พื้ น ฐานของการประมงการท าการประมง เทคนิ ค การ
ประเมิ น สั ต ว์ น้ า ประเมิ น สั ต ว์ น้ าในด้ านอายุ การเติ บ โต
การตาย และความอุดมสมบูรณ์ และผลของการประมงที่
มีต่อประชากรสัตว์น้า
201342 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
บทบาทและความส าคั ญ ของสถิ ติ ต่ อ การ
ประมง การค้ น คว้ า และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ความสาคัญ ของสถิติ เ พื่อ การประมง การวางแผน การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การน าเสนอผลการวิ จั ย การน าข้ อ มู ล
ข่ า วสาร ความรู้ และผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการประมง
201343 นิเวศวิทยาทางน้า
3(2-3-6)
Aquatic Ecology
องค์ ป ระกอบของระบบนิ เ วศ การจ าแนก
ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของแร่
ธาตุ ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศทางน้า
ระบบนิเวศน้าจืด ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่ แหล่งน้า
กร่อย พืน้ ที่ชุ่มน้า สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้า ประชากร
และสั ง คมสิ่ ง มี ชี วิ ต ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การด ารงชี วิ ต ของ
สิ่งมีชีวิตในน้า สาเหตุของความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
201361 การใช้ยา เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
ทางเลือกเพื่อการเพาะเลี้ยง 3(2-3-6)
Application of Drugs Chemicals and
Alternative Products for Aquaculture
ชนิดและประเภทของยาและสารเคมี ท่ี ใ ช้ ใ น
การปรับปรุงคุณภาพน้า และการป้องกันรักษาโรค สัตว์น้า
หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ยาและสารเคมี ผลของคุณภาพ
น้ าต่ อ ปฏิ กิ ริย าของสารเคมี และผลสารเคมี แ ละยาต่ อ

ระบบนิเวศในบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์น้า และการใช้ยา เคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อการผลิตสัตว์น้าอินทรีย์
201362 การเลี้ยงปลาสวยงาม
3(2-3-6)
Ornamental Fish Culture
ประเภทและชนิ ด ของปลาสวยงาม ความ
ต้ อ งการของตลาด การเพาะขยายพั น ธุ์ ป ลา ชนิ ด ของ
สาหร่ า ยและพรรณไม้ น้ าที่ ใ ช้ ป ระดั บ ในการเลี้ ย งปลา
สวยงาม การจัดตู้ปลาสวยงาม การให้คะแนนตัดสินปลา
สวยงาม การต่ อ ตู้ ป ลา โรคและการให้ อ าหาร และการ
บรรจุเพื่อการขนส่ง
201363 เครื่องมือทาการประมง
3(2-3-6)
Fishing Gears
สภาวะการประมงของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ชนิดเครื่องมือทาการประมงและการจ าแนก
วิ ธี ก ารท าประมง ประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งมื อ ท าการประมง
เทคโนโลยีทางการประมง
201364 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากรทางน้า
3(2-3-6)
Aquatic Resources Environmental
Impact Assessment
หลั ก การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
เบื้องต้น กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบจาก
โครงการพั ฒ นา ต่ อ ระบบนิ เ วศน้ าจื ด น้ ากร่ อ ย ชายฝั่ ง
และระบบนิเวศทางทะเล เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นทรั พ ยากรทางน้ า
มาตรการป้ อ งกั น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การติ ด ตาม
ตรวจสอบภายหลังการวิเคราะห์ผลกระทบ
201365 การจัดการแหล่งน้าและมลพิษแหล่งน้า
3(2-3-6)
Water Management and Pollution
ทฤษฎี แ ละหลั ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ระบบนิ เ วศและการใช้ ท รั พ ยากรประมงในแหล่ง น้ าของ
ประเทศไทย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
ทางน้ า ชนิ ด และแหล่ ง ก าเนิ ด ของมลภาวะทางน้ า การ
เปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพน้ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งห่ ว งโซ่
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อาหารในแหล่งน้า ผลของการเกิดยูโทรฟิเคชั่น ในแหล่ง
น้ า และการจั ด การมลพิ ษ แหล่ ง น้ าเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรประมง
201366 อนุกรมวิธานปลา
3(2-3-6)
Fish Taxonomy
ระบบอนุ ก รมวิ ธ าน ศั พ ท์ บั ญ ญั ติ แล ะ
กฎเกณฑ์ ก ารตั้ ง ชื่ อ การเก็ บ รั ก ษาตั ว อย่ า งปลา วิ ธี
การศึ ก ษาเพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นทางอนุ ก รมวิ ธ าน
ลักษณะเด่นของปลาและ การใช้รูปวิธานในการวิเคราะห์
ชนิ ด และจั ด จ าแนกหลั ก การวาดรู ป ปลา และการเขี ย น
รายงานทางอนุกรมวิธาน
201367 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
3(2-3-6)
Aquaculture in Sufficiency Economy
ความหมาย ความเป็ น มา คุ ณ ลั ก ษณะ
เงื่อนไข และประเด็นสาคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบการเลี้ยงสัตว์น้าแบบผสมผสาน
การเลี้ยงสัตว์น้าร่วมกับสัตว์น้าชนิดอื่น ปศุสัตว์ และการ
ปลูกพืช ปัญหา แนวทางแก้ไข และศึกษาดูงานนอกสถานที่
201368 สรีรวิทยาของสัตว์น้า
3(2-3-6)
Physiology of Aquatic Animals
ลั ก ษณะ หน้ า ที่ แ ละกลไกการท างานของ
ระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายขณะที่สัตว์น้ายัง มี ชีวิต
อยู่ ได้แก่ ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต
เป็นต้น การปรับตัวของสัตว์น้าในสภาวะที่ไม่เหมาะสมเพื่อ
การดารงชีวิต
201369 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้า
และสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก 3(2-3-6)
Biodiversity for Aquatic Animals and
Amphibians
ความเป็นมา บทบาทของความหลากหลาย
ทางชีวภาพต่อสัตว์น้าและสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก ชนิด
ของความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้าสะเทิน
บก ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพสาเหตุและ
ผลกระทบของการเสื่อมโทรมของความหลากหลายทาง

ชี ว ภาพ ทิ ศ ทางและนโยบายของการอนุ รั ก ษ์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพและการวิจัยในอนาคต
201421 การจัดการธุรกิจการประมง 3(3-0-6)
Fishery Business Management
แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจ ธุรกิจการประมง
ของไทย การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ แผนธุ ร กิ จ การตลาด
สินค้าสัตว์น้า หลักการทาบัญชีขั้นพืน้ ฐานสาหรับธุรกิจ การ
ประมง ระบบคุณภาพการผลิตสัตว์น้า ระบบโลจิสติกส์ และ
การจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ า กฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจทางการประมง
201441 การจัดการทรัพยากรประมง 3(2-3-6)
Fishery Resource Management
พื้นฐานสภาพแวดล้อมและทรัพยากรประมง
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง หลักการใน
การอนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรประมง เป้ า หมายในการจั ด การ
ประมง แหล่งทาการประมง หลักการคานวณผลผลิตและ
สถิ ติ ป ระชากรสั ต ว์ น้ า วิ ธี ว างระเบี ย บและบริ ห ารการ
ประมง ระบบสารสนเทศทางภู มิศ าสตร์ เพื่อ การจั ด การ
ประมง และระเบียบและบริการการประมงและพืน้ ที่ชุ่มน้า
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมง
201491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การอภิ ป ราย และ การ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการประมง
201492 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประมงในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
201493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านการประมง
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201494

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประมงในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน
201495 ปัญหาพิเศษทางการประมง 2(2-2-5)
Special Problem in Fisheries
การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การประมง
และเทคโนโลยี และเรี ย บเรี ย งเขี ย นเป็ น รายงาน และ
นาเสนอผลงาน
203191 ปฏิบัติงานพืชไร่
1(0-3-2)
Field Work in Field Crops
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การปลู ก พื ชไร่
การดู แ ลรั ก ษา การควบคุ ม ศั ต รู พื ช และการเก็ บ เกี่ ย ว
203192 ปฏิบัติงานพืชสวน
1(0-3-2)
Field Work in Horticulture
ฝึกทักษะเกี่ยวกับการปลูกพืชสวน การดูแล
รักษา การควบคุมศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว
203111
ปริทัศน์ทางการเกษตร
3(2-3-6)
Overview in Agriculture
การเกษตรของโลก หลักเศรษฐกิจพอเพี ย ง
ด้านการเกษตร พฤกษศาสตร์และการจัดจาแนกพืช การ
บริหารจัดการพื้นที่ เ กษตรกรรมและพั นธุ์ พื ช ปัจจัย การ
ผลิตทางการเกษตร กระบวนการผลิตพืช การผลิตปศุสัตว์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลั ง
การเก็บเกี่ยว การจัดการสิ่งแหลือใช้ทางการเกษตร การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การสหกรณ์และการตลาด
สินค้าการเกษตร
203112 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-6)
Technology of Plant Propagation
หลั ก การขยายพั น ธุ์ โ ดยใช้ เ มล็ ด และส่ ว น
ต่ า งๆ ของพื ช การติ ด ตา การต่ อ กิ่ ง การตอน ปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช และการเตรียมแปลงเพาะ
ขยายพันธุ์

203211

สรีรวิทยาการผลิตพืช
3(2-3-6)
Physiology of Crop Production
กระบวนการทางสรี ร วิ ท ยาที่ ส าคั ญ ของพื ช
เช่ น การงอก การหายใจ การสั ง เคราะห์ แ สง เป็ น ต้ น
อิ ท ธิ พ ลของสภาพแวดล้ อ มต่ อ ส รี ร วิ ท ย าของ ก าร
เจริญเติบโตและการพั ฒนาของพื ช การใช้หลักการทาง
สรีรวิทยาของพืชสาหรับการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิต
พืช โดยเฉพาะพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจบางชนิด
203212 จักรกลการเกษตร และเทคโนโลยี
การจัดการฟาร์ม
3(2-3-6)
Agricultural Mechanics and Farming
Management Technology
ห ลั ก ก า ร ท า ง า น ข อ ง เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ท า ง
การเกษตร และส่ ว นประกอบของเครื่ อ งยนต์ การดู แ ล
บ ารุ ง รั ก ษา การออกแบบส าหรั บ เครื่ อ งจั ก รกลทาง
การเกษตร เทคโนโลยี ข องอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งจั ก รกล
เกษตรเพื่อการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บ
เกี่ยว การแปรสภาพผลผลิต เทคโนโลยีสาหรับการจัดการ
ฟาร์ ม ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การท าฟาร์ ม การท าฟาร์ ม แบบ
ผสมผสาน การบริหารจัดการการเกษตร
203213 วิทยาศาสตร์ทางดิน
3(2-3-6)
Soil Science
ความสาคัญของดิน การกาเนิด องค์ประกอบ
สมบั ติ ข องดิ น ทางกายภาพ ทางเคมี แ ละทางชี ว ภาพ
อินทรียวัตถุในดินและจุลินทรีย์ดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและ
การใช้ปุ๋ย การสารวจและการจาแนกดิน การอนุรักษ์ดิน
และน้า การประยุกต์สารสนเทศทางดิน และสิ่งแวดล้อม
203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร
3(2-3-6)
Genetics for Agriculture
จี โ นม สารพั น ธุ ก รรม โครงสร้ า งและการ
แสดงออกของยีน โครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุศาสตร์ประชากรและ
ปริมาณ การกลายพันธุ์ วิวัฒนาการ และความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม เซลล์พันธุศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุพ์ ืช
เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุ กต์ใ ช้ด้านการเกษตร
พันธุวศิ วกรรมพืช
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203312

โรคพืชวิทยาเบื้องต้น

3(2-3-6)

Introduction to Plant Pathology
ประวัติและความสาคัญทางเศรษฐกิจของโรค
พื ช ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ สาเหตุ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การศึ ก ษา
สมมติฐานของโรค อาการของโรค การระบาด กลไกและ
วงจรของการเกิดโรค นิเวศวิทยา การพิสูจน์การเกิดโรค
เทคนิ ค การปลู ก เชื้อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพื ชอาศัยกับ
ปรสิตและการป้องกันกาจัด
203313 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-3-6)
Principles of Plant Breeding
การถ่ายทอดลัก ษณะพันธุ ก รรม ทฤษฎี เ ฮต
เทอโรซีส แหล่งพันธุกรรม การนาเข้าพันธุ์พืช การรักษา
สายพันธุ์ ลักษณะเพศผู้เป็นหมันและการผสมตัวเองไม่ติด
วิธีการคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและ
พืชผสมข้าม สถิติเพื่อการปรั บปรุงพัน ธุ์พื ช การใช้เ ซลล์
พันธุศาสตร์ การกลายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงพันธุพ์ ืช
203314 เทคนิคและการวางแผนการทดลอง
เพื่อการวิจัยด้านพืช
3(2-3-6)
Techniques and Experimental Designs
for Plant Research
หลักการทางสถิติ แผนการทดลองแบบต่างๆ
สาหรับการวิจัยด้านพืช การออกแบบการทดลอง และการ
วิ เ คราะห์ แ ละแปลผลข้ อ มู ล ทางสถิ ติ เ พื่ อ งานวิ จั ย ด้ า น
การเกษตร
203315 กีฏวิทยาทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Entomology
แมลงศัตรูของพืชและสัตว์เศรษฐกิจ แมลงที่มี
ประโยชน์ ชีวประวัติ พืชอาศัย ลักษณะการทาลาย การ
แพร่กระจาย และการระบาดของแมลงศัตรูตามฤดู ก าล
และวิธกี ารควบคุมที่เหมาะสม
203321 พืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Field Crops
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจ
ที่สาคัญ การปลูก การปฏิบัติรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บ

รักษา การใช้ประโยชน์ การจัดการและควบคุมศัตรูพืชและ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
203322 เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์
3(2-3-6)
Seed Technology
สรี ร วิ ท ยาและพัฒ นาการของเมล็ด พันธุ์พืช
การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ การเก็ บ รั ก ษา การตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ
การจาหน่าย กฎหมายด้านเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์
เพื่อการค้า การพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยี
ด้านเมล็ดพันธุ์
203323 ธัญพืช
3(2-3-6)
Cereal Crops
ความส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตร์ พันธุแ์ ละการปรับปรุงพันธุ์ สภาพดินและลม
ฟ้าอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญและพั ฒนา การปลู ก
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการใช้ประโยชน์ของธัญ พืช
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ธัญพืชเมืองหนาว เป็นต้น
203324 ระบบการปลูกพืช
3(2-3-6)
Cropping System
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบการปลู ก พื ช ปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง ชนิด และวิธีการต่างๆ ของระบบการปลู ก พื ช
ระบบการปลู ก พื ช แบบต่ างๆ ข้ อ พิ จ ารณาและวิเ คราะห์
การจัดรูปแบบระบบการปลูกพืช ประโยชน์ของระบบการ
ปลูกพืช การทดสอบระบบการปลูกพืชในสภาพไร่ ก สิ ก ร
บทบาทของพืชตระกูลถั่วในระบบการปลูกพืชในภาคต่างๆ
ของประเทศ หลั ก การควบคุ ม พื ช ในระบบการปลู ก พื ช
วิ ธี ก ารท าฟาร์ ม แบบประณี ต การท าไร่ น าสวนผสม
ประสิทธิภาพของการใช้ท่ีดิน และระยะการเจริญเติบโต
ของพืชเศรษฐกิจบางชนิด
203325 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางพืชไร่
3(2-3-6)
Computer Applications in Agronomy
Research
การประยุกต์ใช้คาสั่งและฟังชั่นของโปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีนิยมในปัจจุบัน เช่น
Microsoft Excel, R- Program, Statistic tool for agricultural
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research (STAR) ในการจั ด การข้ อ มู ล ทางพื ช ศาสตร์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูล การคานวณและวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
203331 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Ornamental Plant Production
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธุ์และถิ่น
กาเนิดของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ การปรับตัวเข้า กับ
สภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก การบารุง รั ก ษา
การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด
ของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ
203332 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Vegetable Crop Production
ความส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุ์และถิ่นกาเนิด ของ
พื ช ผั ก การขยายพั น ธุ์ การปลู ก ผั ก แบบไร้ ดิ น เทคนิ ค
วิธีการผลิต การจัดการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มคุณ ภาพ
และผลผลิต การตลาด การแปรรูปและคุณค่าทางอาหาร
ของพืชผัก
203333 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Fruit Crop Production
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุแ์ ละถิ่น
ก า เ นิ ด ข อ ง ไ ม้ ผ ล เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก การบารุง รั ก ษา
การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บ เกี่ยว การแปรรู ป
และการตลาดของผลไม้เศรษฐกิจ
203334 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร
3(2-3-6)
Plant Tissue Culture for Agriculture
หลักการของการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช เทคนิค
การเพาะเลี้ ย งจากชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆของพื ช ภายใต้ ส ภาวะ
ปลอดเชื้ อ การควบคุ ม ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ รู ป แบบการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของเนื้อเยื่อ การประยุกต์ ใ ช้
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุง
พันธุ์พืช การเก็บรักษาแหล่งพันธุกรรม และการสร้างสาร
ทุติยภูมิจากการเพาะเลีย้ งเซลล์พืช

203341

จุลินทรีย์ทางการเกษตร
3(2-3-6)
Microorganisms in Agriculture
ประวัติความเป็นมา ที่อยู่อาศัย เมแทบอลิซึม
และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ชนิด ปฏิกิริยาสัมพัน ธ์และ
กิ จ กรรมของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระบบนิ เ วศเกษตร และการใช้
ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในการเกษตร การปศุสัตว์ และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
จากผลผลิตทางการเกษตร
203342 เทคนิคทางโรคพืช
3(2-3-6)
Plant Pathology Techniques
เทคนิคต่าง ๆ ในการศึกษาทางโรคพืช การทา
สไลด์วิธีต่าง ๆ การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทางโรคพืช คุณสมบัติ และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่
เหมาะสมกับการเพิ่ม จานวนของเชื้อ สภาวะแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อการทวี จานวนของเชื้อ วิธีการตรวจสอบเชื้ อ
สาเหตุโรคพืช และการวิเคราะห์ ทางโรคพืช
203343 การวินิจฉัยโรคพืช
3(2-3-6)
Plant Disease Diagnosis
ความส าคั ญ ของการวิ นิ จ ฉั ย สาเหตุ โ รคพื ช
อุปกรณ์ท่ีจาเป็นสาหรับการวินิจฉัยโรคพืช
การเก็ บ
ตัวอย่างพืช ขัน้ ตอนและวิธกี ารสาหรับการวินิจฉัยโรคพืชที่
มีสาเหตุจากสิ่งมีชีวิตคล้ายรา รา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช สิ่งไม่มีชีวิตอื่น ๆ การใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
ประกอบการวินิจฉัย และการวินิจฉัยในคลินิกพืชรวมถึง
การให้บริการชุมชน
203344 โรคของพืชเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Disease of Economic Plants
ลั ก ษณะอาการของโรค ความเสี ย หายจาก
โรคพืชที่เกิดขึ้น การจาแนกชนิดของเชื้อสาเหตุ วงจรการ
เกิ ด โรค การแพร่ ร ะบาด และการป้ อ งกั น ก าจั ด โรคพื ช
เศรษฐกิจที่เกิดในกลุ่มของพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล
และพืชไร่
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203351

แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ

3(2-3-6)
Economic Insects
ชี ว ประวั ติ อุ ป นิ สั ย การเพาะเลี้ ย ง การ
แพร่กระจาย รวมทั้งการจัดการด้านต่างๆ ของแมลงที่มี
ความส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ในด้ า น
การเกษตร สัตวแพทย์ และการแพทย์
203352 สัณฐานวิทยาแมลง
3(2-3-6)
Insect Morphology
สัณฐานวิทยาของโครงสร้ างแมลงและสั ต ว์
ร่ ว มวิ วั ฒ นาการ ศึ ก ษาและวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการ
ของคั พ ภะ การเจริ ญ เติ บ โต และพั ฒ นาการ กายวิ ภ าค
ภายนอก และภายในของแมลง และหน้าที่ของอวัยวะ หรือ
โครงสร้างต่าง ๆ วิวัฒนาการของแมลง และการปรับตัว
ของแมลง
203353 นิเวศวิทยาของแมลง
3(2-3-6)
Insect Ecology
อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ในสิ่งแวดล้อ มทั้ งที่ มี ชีวิต
และไม่มีชีวิตที่มีผลต่อ การอยู่ รอด การเจริญเติ บโตและ
การระบาดของแมลง ลั ก ษณะและความหนาแน่ น ของ
ประชากรแมลง การเปลี่ยนแปลงของประชากรแมลง และ
การทดแทนของชุมชน
203354 สารเคมีท่ใี ช้ป้องกันกาจัดแมลง 3(2-3-6)
Insecticides
นัยสาคัญของยาฆ่าแมลงที่มีต่อผลผลิตของ
พื ช เศรษฐกิ จ ประเภทของยาฆ่ า แมลง และข้ อ พึ ง
ระมั ด ระวั ง ในการใช้ ย าฆ่ า แมลง การจ าแนกชนิ ด ยาฆ่ า
แมลง ลั ก ษณะปฏิ กิ ริย าที่ เ กิ ด ขึ้น กั บ แมลง ยาฆ่ า แมลง
ประเภทสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ยาฆ่าแมลงที่สกัดได้
จากพืช ยาฆ่าแมลงประเภทสารอินทรีย์สังเคราะห์และยา
ฆ่าแมลงประเภทรมควัน
203361 อุตุนิยมวิทยาและการชลประทาน
3(2-3-6)
Agricultural Meteorology and Irrigation
หลักการเบื้องต้นของอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือ
ทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและการใช้ ข้ อ มู ล อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา เพื่ อ

ประโยชน์ทางการเพาะปลูก หลักการทั่วไปของการทดน้า
การวัดปริมาณน้า การสูบเก็บน้า การระบายน้า ปริมาณ
น้ าที่ พื ชต้ อ งการ ลั ก ษณะของเขื่อ นแบบต่ า งๆ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ในการเกษตร หลักของการชลประทาน ระบบ
การให้น้าและการติดตั้ง และการให้ปุ๋ยร่วมกับน้า
203362 การวิเคราะห์ดนิ และพืช
3(2-3-6)
Analysis of Soil and Plant Materials
พื้ น ฐานการวิ เ คราะห์ ท างเคมี การเก็ บ
ตัวอย่างดิน พืช น้า และวัสดุเกษตร การวิเคราะห์ ทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน พืช น้า และวัสดุเกษตร
การแปลผลวิเคราะห์
203363 ปุ๋ยชีวภาพ
3(2-3-6)
Biofertilizer
บทบาทความส าคั ญ ชนิ ด และลั ก ษณะทาง
ชี ว วิ ท ยาของปุ๋ ย ชี ว ภาพที่ ใ ช้ ใ นการเกษตรการผลิ ต การ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ และการใช้ ป ระโยชน์ ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของปุย๋ ชีวภาพ
203364 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(2-3-6)
Soil Fertility
ปั จ จั ย ที่ ค วบคุ ม การให้ ผ ลผลิ ต และการ
เจริญเติบโตของพืช ธรรมชาติและความสาคั ญของธาตุ
อาหารพื ช ในดิ น และในพื ช วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง ความเป็ น
ประโยชน์ของธาตุอาหารกับคุ ณสมบัติ ของดิน หลักการ
ตรวจ การประเมินผล และ แก้ปัญหาและปรับปรุงความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน
203411 การตลาด ธุรกิจ และบัญชีทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Marketing, Business and
Accounting
หลั ก และทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ท่ี ใ ช้ ใ นการ
จั ด การธุ ร กิ จ เกษตร การจั ด ท าบั ญ ชี ก ารเกษตร ปั ญ หา
การตลาด ส่ ว นเหลื่ อ มการตลาด บริ ก ารต่ า งๆ ของ
การตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริโภค และการวางแผนการตลาด
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203412

สารเคมีทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Chemicals
สมบั ติ ท างเคมี ฟิ สิ ก ส์ และชี ว ภาพ รวมทั้ ง
กลไกการออกฤทธิ์และการประยุกต์ใช้สารเคมีท่ีใช้ป้องกัน
ก าจั ด ศั ต รู พื ช และสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
ในทางการเกษตร
203413 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3(2-3-6)
Principles of Agricultural Extension
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การเกษตร
บทบาทของการส่งเสริม การเกษตรกับ การพั ฒนาชนบท
ลักษณะและรูปแบบของการส่งเสริมการเกษตรที่มีผลต่อ
การพัฒนาการเกษตรและชนบท ประเมินผลการส่ง เสริม
การเกษตรในแง่การบริหารทั่วไป
203421 เทคนิคการวิจัยและวิธีการทดลอง
ด้านพืชไร่
3(2-3-6)
Basic Research Techniques and Field
Plot Methods in Agronomy
หลักและระเบีย บวิ ธี การวิจัย ทางพื ชไร่ การ
กาหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์
และสมมติ ฐ าน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การสร้ า ง
แบบสอบถาม การใช้ ส ถิ ติ ส าหรั บ การวิ จั ย การเขี ย น
รายงาน และการเสนอผลการวิจัย หลักการทางสถิติและ
การวางแผนการทดลองแบบต่าง ๆ เพื่อการวิจัยทางพืชไร่
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
203422 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3-6)
Techniques in Plant Breeding
เทคนิคและวิธีปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่ การ
ทดสอบและสร้างพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทาน และการผลิต
เมล็ดพันธุ์ แต่ละชนิด
203423 วัชพืชและการควบคุม
3(2-3-6)
Weeds and Weed Control
วั ช พื ช ที่ ส าคั ญ ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา
การจ าแนกชนิ ด การแพร่ ก ระจายและการขยายพั น ธุ์
หลักการและวิธีควบคุมวัชพืช การจาแนกสารกาจัดวัชพืช
การดูดซึมและการเคลื่อนย้ายในพืช กลไกการออกฤทธิ์

เมแทบอลิซึมของสารเคมี หลักการใช้และการเก็บรักษา
สารเคมี ก าจั ด วั ช พื ช เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท่ี ใ ช้ ใ นการ
ควบคุมวัชพืช
203431 การผลิตพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ
3(2-3-6)
Herbal and Spice Crop Production
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง พื ช ส มุ น ไ พ ร แ ล ะ พื ช
เครื่ อ งเทศ ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิ ด ของพื ช
สมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การขยายพันธุ์ เทคนิคการผลิต
พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การเก็บเกี่ยว การจัดการ
หลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว การตลาดและการแปรรู ป ของพื ช
สมุนไพรและเครื่องเทศ
203432 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-6)
Postharvest Technology
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร การบรรจุ การขนส่ง การ
เก็ บ รั ก ษา รวมทั้ ง ชี ว วิ ท ยา สรี ร วิ ท ยา และชี ว เคมี ท่ี
เกี่ยวข้องหลังการเก็บเกี่ยว
203433 การออกแบบและจัดสวน
3(2-3-6)
Landscape Design and Gardening
ประวัติการจัดสวนและรูปแบบของสวน การ
เลือกพรรณไม้ในการจัดสวน การออกแบบ ขั้นตอนการ
ออกแบบ การประเมิ น ราคา การปั ก ผั ง เทคนิ ค การท า
น้ าตก ขั้ น ตอนการจั ด สวน สนามหญ้ า การดู แ ลรั ก ษา
ระบบแสงและระบบน้าในสวน
203434 เทคโนโลยีชวี ภาพพืช
3(2-3-6)
Plant Biotechnology
ความรู้พื้นฐานทางด้านโครงสร้างและหน้า ที่
ของสารพั น ธุ ก รรม การสั ง เคราะห์ ส ารพั น ธุ ก รรมและ
โปรตีน การตัดต่อสารพันธุ กรรมและวิ ธี การนาเข้ า สู่ พื ช
การน าเทคนิ ค ทางการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ สร้ า งความ
หลากหลายทางพันธุกรรม เทคนิคทางอิเลคโตรโฟเรซีส
และการเพิ่ม ดีเอ็นเอในหลอดทดลอง เครื่องหมายดีเอ็นเอ
และการประยุกต์ใช้ในการจาแนกสายพันธุ์ การปรับปรุง
พันธุพ์ ืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การ
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หาแผนที่ยีนที่ควบคุมลักษณะปริมาณ และความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
203441 โรคเมล็ดพันธุ์และผลิตผลพืช
หลังเก็บเกี่ยว
3(2-3-6)
Seed and Postharvest Diseases
ความเสียหายและความสาคัญของโรคที่เ กิด
กับเมล็ดพันธุแ์ ละผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว ชนิดของเชือ้ สาเหตุ
และปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม การเกิ ด โรค การประเมิ น คุ ณ ภาพ
หลักการและวิธีการป้องกันกาจัดโรค ที่เกิดกับเมล็ดพันธุ์
และผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว
203442 การป้องกันกาจัดโรคพืช
3(2-3-6)
Plant Disease Control
การระบาดของโรคพืช วิธีการป้องกันกาจั ด
โรคพืชแบบต่างๆ เทคโนโลยีชีวภาพกับการป้องกันก าจัด
โรคพืชและการป้องกันกาจัดโรคพืชแบบผสมผสาน
203443 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 3(2-3-6)
Biological Control of Plant Disease
ประวั ติ การพั ฒ นาการควบคุ ม โรคพื ช โดย
องค์ประกอบของการควบคุม กลไกของการควบคุมโดยชีว
วิธี วิธีการประโยชน์ และการประยุกต์การควบคุมโดยชีว
วิธี
203444 การผลิตเห็ด
3(2-3-6)
Mushroom Production
สั ณ ฐานวิ ท ยา การบ่ ง ชี้ แ ละการจ าแน ก
ประเภทเห็ดที่มีการผลิตเป็นการค้า เทคนิคการแยกเชื้อ
การผสมพั น ธุ์ แ ละการรั ก ษาสายพั นธุ์ หลั ก การของการ
เพาะเห็ด การผลิตหัวเชื้อ การเพาะเห็ด ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญ และผลผลิตของเห็ด ตลอดจนการป้องกันกาจัด
ศัตรูเห็ดที่สาคัญ
203451 หลักการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืช
3(2-3-6)
Principle of Insect Control
แหล่งที่มาและการระบาดของแมลงศั ต รู พื ช
การคาดคะเนปริมาณและการแพร่กระจายของแมลง กล
ยุทธ์การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยกรรมวิธตี ่าง ๆ เช่น โดย
วิธีธรรมชาติ วิธีกล วิธีทางกายภาพ การใช้กฎหมาย ชีววิธี

ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี ส ห วิ ธี ก า ร บ ริ ห า ร ศั ต รู พื ช แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพ
203452 เทคนิคการวิจัยทางกีฏวิทยา 3(2-3-6)
Technique Research in Entomology
หลักการวางแผนงานทดลองและเทคนิค การ
ค้ น คว้ า วิ จั ย ทางกี ฏ วิ ท ยา การส ารวจปริ ม าณและเก็ บ
ตัวอย่างแมลง หลักในการเลีย้ งแมลงเพื่อเพิ่มปริมาณ การ
เขียนบทความทางวิชาการในสาขากีฏวิทยา
203461 เกษตรยั่งยืน
3(2-3-6)
Sustainable Agriculture
กรอบแนวคิ ด ของการเกษตรยั่ ง ยื น เกษตร
อินทรีย์ เกษตรพื่อการท่องเที่ยว เกษตรทฤษฎีใหม่ และผล
ที่เกิดขึ้น การจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม นโยบายการเกษตร การ
จัดการทรัพยากร และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
ทัง้ ปจจุบัน และอนาคต
203462 ธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยีปุ๋ย
3(2-3-6)
Plant Nutrition and Fertilizer
Technology
ชนิดของธาตุอาหารพืช ความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารพืช ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารพืชหรือ
ธาตุอาหารพืชเป็นพิษ ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์และปุย๋ อนินทรีย์
สมบัติท่สี าคัญของปุย๋ อนินทรีย์และปุย๋ อินทรีย์ การผลิตปุ๋ย
อิ น ทรี ย์ แ ละปุ๋ ย อนิ น ทรี ย์ การใช้ ปุ๋ ย ให้ เ หมาะกั บ พื ช
เศรษฐกิจและชนิดของดิน
203463 เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ
3(2-3-6)
Smart Farm Technology
ระบบตรวจวัดระยะใกล้และระยะไกลที่ใ ช้ ใน
เกษตรกรรมแบบแม่นยาสูง การเลือกและการใช้อุ ปกรณ์
ตรวจวัดที่เหมาะสม ระบบให้น้าและปุย๋ ระบบตรวจวัดและ
ควบคุ ม สภาพแวดล้ อ มในแปลงปลู ก ระบบควบคุ ม
สภาพแวดล้ อ มในโรงเรื อ นปิ ด ระบบสื่ อ สารข้ อ มู ล และ
เครือข่ายระดับแปลงปลูกและระดับฟาร์มเพื่อเกษตรกรรม
แบบแม่นยาสูง การใช้ประโยชน์ของโปรแกรมสาเร็จรูปบน

860 | คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ เ พื่ อ ใช้ บ ริ ห าร
จัดการด้านฟาร์ม มาตรฐานการผลิตและผลผลิต การลด
ความเสี่ ย ง จากผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
อากาศและศัตรูพืช และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สนับสนุน
การผลิตการเกษตร การประมวลผล บันทึกผล และจัดทา
รายงานผลด้านการเกษตร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การ
วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมเพื่ อ สร้ า ง
แบบจาลองสาหรับ การทานายผลผลิต สภาพอากาศและ
ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ท่ี มี ผ ลกระทบต่ อ การผลิ ต และการ
ระบาดของศัตรูพืช
203464 การพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม
ทางการเกษตร
3(2-3-6)
Innovative Agribusiness Development
ความส าคั ญ ของการเกษตรต่ อ การพั ฒ นา
ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ความท้ า ทายของการพั ฒ นา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการเกษตร การ
พั ฒ นารู ป แบบธุ ร กิ จ การเกษตร ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของ
การเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุ ณค่า
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการนวั ต กรรม การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ การเตรียมแผนธุรกิจ
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคและกลยุท ธ์ ก ารตลาดสาหรั บสินค้า
เกษตรนวั ต กรรม แหล่ ง เงิ น ทุ น ของธุ ร กิ จ นวั ต กรรม
กรณีศึกษา และการนาเสนอแผนธุรกิจ
203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์
3(2-3-6)
Special Problem in Plant Science
การวิจัยและการค้ นคว้ า เบื้องต้น ในหัว ข้ อที่ กาหนด การ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ การแปรผล และเขียนรายงาน
203492 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเกษตรศาสตร์

203493

การศึกษาอิสระ
6(0-18-9)
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงา การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านการเกษตร
203494 การฝึกงาน
6(0-18-9)
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตรในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
203495 สหกิจศึกษา
6(0-18-9)
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตรในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน
205121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เบื้องต้น
2(2-0-4)
Introduction to Food Science and
Technology
บทน าสู่ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก าร
อาหาร องค์ประกอบของอาหาร ลักษณะและคุณภาพของ
วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร การถนอมและแปรรูปอาหาร
ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การอบแห้ง การใช้ความร้อน การแช่
เย็ น และแช่ แ ข็ ง การฉายรั ง สี การหมั ก การใช้ ส ารเคมี
หลั ก การและสาเหตุ ก ารเสื่ อ มเสี ย ของอาหารทั้ ง ทาง
จุลินทรีย์ ทางเคมี และทางกายภาพ ความปลอดภัยของ
อาหารและระบบคุณภาพ รวมทั้งการนาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
205311 เคมีอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร
3(2-3-6)
Chemistry of Food and Agricultural
Products
โครงสร้างและสมบัติทางเคมีและชีวเคมีข อง
องค์ประกอบต่างๆ ในอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร การ
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เปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของอาหารในระหว่าง
การเก็ บ เกี่ ย ว การแปรรู ป และการเก็ บ รั ก ษาปฏิ กิ ริ ย า
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบในอาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ์
เกษตร และวิธปี อ้ งกัน
205312 การวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร
3(2-3-6)
Food and Agricultural Product Analysis
หลักการเก็บตัวอย่างและการเตรียม หลักการ
และเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ อ าหารทางเคมี การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบต่างๆ ของอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรด้ วย
วิธีการกายภาพและทางเคมี เครื่องมือ วิเ คราะห์อ าหาร
การวิเคราะห์วัตถุเจือปนและสารปนเปื้อนให้สอดคล้องกับ
กฎหมายอาหาร
205322 การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-6)
Food Processing I
หลั ก การเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ การ
เตรียม และการจัดการวัตถุดิบสาหรับการแปรรูปอาหาร
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแปรรูปอาหาร หลักการ
ของการแปรรูปอาหารโดยการใช้วัตถุเจือปนและสารเคมี
ในอาหาร การใช้ความร้อน การใช้ความเย็น และการฉาย
รังสี รวมถึงผลของกระบวนการแปรรูปที่มีต่ออาหาร
205323 การแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-6)
Food Processing II
กระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น การแปรรูปอาหาร
โดยการหมัก หลักการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีใหม่ท่ี
น่ า สนใจ การออกแบบและวางผั ง โรงงานเบื้ อ งต้ น ตาม
หลักเกณฑ์วิธีก ารที่ดีส าหรับ การผลิต และการวิ เคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
205324 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป
ผักและผลไม้
3(2-3-6)
Postharvest and Processing Technology
of Fruits and Vegetables
เทคโนโลยีภายหลังการเก็ บเกี่ยวสาหรั บ ผั ก
และผลไม้ ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผัก และผลไมสด
หลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว กระบวนการตั ด แต่ ง ส าหรั บ ผั ก และ
ผลไม้สด กรรมวิธีการแปรรูปผักและผลไม้ชนิดต่างๆ และ

ของเหลื อ จากกระบวนการผลิ ต การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การเก็บรักษา และการหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
205325 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
และขนมหวาน
3(2-3-6)
Bakery and Confectionary Technology
พัฒนาการของอุตสาหกรรมผลิตภัณ ฑ์ ข นม
อบและขนมหวาน ชนิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมอบและขนม
หวาน สมบั ติ แ ละองค์ ป ระกอบของส่ ว นผสมที่ ใ ช้ ใ นการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวาน เครื่องมือ อุปกรณ์
และวิธกี ารผลิตขนมอบและขนมหวาน การสุขาภิบาล การ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา
และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอบและ
ขนมหวาน
205326 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น้า
3(2-3-6)
Meat and Fishery Product Technology
สถานการณ์ ก ารผลิ ต การบริ โ ภคเนื้ อ สั ต ว์
สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ โครงสร้างและองค์ประกอบ การฆ่า
การชาแหละ การตัดแต่งซาก และการเปลี่ยนแปลงของ
เนื้อสัตว์และสัตว์น้าภายหลังการฆ่า กรรมวิธีการแปรรูป
เนื้อ สั ต ว์ แ ละของเหลื อ ทั้ ง จากสั ต ว์ บ กและสั ต ว์ น้ า การ
เสื่ อ มเสี ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพและการเก็ บ รั กษา
ผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์และสัตว์น้า
205331 วิศวกรรมอาหาร 1
2(2-0-4)
Food Engineering I
ทฤษฎีและการคานวณเกี่ยวกับมิติ หน่วยวัด
แล ะระบบ ส มดุ ล มวล ส ารแล ะส มดุ ล พลั ง งานใน
กระบวนการแปรรูปอาหาร การไหลของของไหล กฎของ
เทอร์โมไดนามิกส์ กฏของก๊าซและสถานะของก๊าซ ไซโคร
เมทรี ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกรรมวิ ธี แ ปรรู ป อาหาร และการ
ถ่ า ยเทความร้ อ นและมวลสารในกระบวนการแปรรู ป
อาหาร
205332 วิศวกรรมอาหาร 2
3(2-3-6)
Food Engineering II
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก วิ ศ วกรรมกั บ การ
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในกระบวนการแปรรูปอาหาร การ
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ให้ความร้อนและการลดอุณหภูมิ การทาความเย็น การ
ระเหย การทาแห้ง การแยกโดยเมมเบรน การกลั่น การ
แยกสารเชิงกายภาพ การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลาง การกรอง การร่อนผ่านตะแกรง การลดขนาด
205351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์
3(2-3-6)
Product Development and Packaging
Technology
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ขั้ น ตอนในกระบวนการพั ฒ นาผลิต ภั ณฑ์ อ าหาร เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดและผู้ บ ริ โ ภค
เป้าหมาย การหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ชนิด
ของบรรจุภัณฑ์ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุท่ี
น ามาท าบรรจุ ภั ณ ฑ์ ระบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ การเลื อ กบรรจุ
ภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ การเปลี่ยนแปลง
ของภาชนะบรรจุท่ีมีผลกระทบต่ออาหาร การตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของบรรจุ ภั ณ ฑ์ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ท่ี เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
205361 จุลชีววิทยาอาหาร
4(3-3-8)
Food Microbiology
สมบัติการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร แหล่ง
ที่อยู่ตามธรรมชาติของจุลินทรีย์ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์
ในอาหาร การจาแนกชนิดของจุลินทรีย์ท่ีทาให้อาหารเน่า
เสี ย ท าให้ เ กิ ด โรคอาหารเป็ น พิ ษ จุ ลิ น ทรี ย์ ท่ี น ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร ผลของกรรมวิธีการผลิตต่อจุลินทรีย์
วิธีการตรวจสอบและการจาแนกจุลิน ทรีย์ และวิธี ก าร
ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว มาตรฐานอาหารและการประกัน
คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์
205381 สถิติและการวางแผนการทดลอง
3(2-3-6)
Statistics and Experimental design
เทคนิคการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติเบื้องต้น
การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง แผนการทดลองแบบต่ า งๆ และการ
วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัย การทดสอบสมมติฐาน การ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน แนวคิ ด และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ ช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ

205413

โภชนาการสาหรับวิทยาศาสตร์การอาหาร
3(3-0-6)
Nutrition for Food Science
ความส าคั ญ ของอาหาร สารอาหารและ
โภชนาการ บทบาทของสารอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ โรค
ต่างๆที่มีความสาคัญในปัจจุบันซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
อาหาร ภาวะทุพโภชนาการ ผลของการแปรรูปและการ
เก็ บ รั ก ษาที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของอาหาร ปริ ม าณ
พลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับประจาวัน การประเมิน
ภาวะโภชนาการ หลั ก การจั ด อาหารให้ ส มดุ ล ต่ อ ความ
ต้องการของร่างกาย ฉลากโภชนาการ
205441 การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
อาหาร
3(2-3-6)
Quality Assurance in Food Industry
หลักการประกันและควบคุมคุณภาพ ปัจจัย
คุ ณ ภาพและการตรวจวั ด คุ ณ ภาพ ทางกายภาพและ
ประสาทสั ม ผั ส การวิ เ คราะห์ ย าฆ่ า แมลง องค์ ก รระดั บ
สากลระดั บ ประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
อาหาร ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบคุ ณ ภาพต่ า งๆ ที่ น ามาใช้
ประกันคุณภาพอาหาร โดยเฉพาะหลักเกณฑ์วิธีการที่ ดี
สาหรับการผลิต หรือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและไอเอสโอ การใช้
สถิติในการควบคุมคุณภาพ การใช้แผนผังควบคุม
205442 มาตรฐานอาหาร การจัดการสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Food Standards Sanitation and
Environment Management
มาตรฐาน กฎหมาย แนวคิดและการกาหนด
มาตรฐาน มาตรฐานคุ ณ ภาพการผลิ ต มาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย มาตรฐานอาหารต่างๆ ในระดับประเทศและสากล
หลั ก สุ ข าภิ บ าลในโรงงานแปรรู ป อาหาร การจั ด การ
สภาพแวดล้อมในโรงงาน และการจัดการของเสีย
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205483

หัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
3(3-0-6)
Selected Topics in Food Science and
Technology
หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ก ารอาหาร หลั ก การหรื อ เทคนิ ค ของ
เทคโนโลยีนั้นๆ การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมอื่นๆ หรืองานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร
205484 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
3(2-3-6)
Special Problems in Food Science and
Technology
หลั ก การวิ จั ย ส าหรั บ งาน ทด ล อง การ
ออกแบบและการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การวิเคราะห์ผล
การทดลอง แนวคิดและการฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ การก าหนดหั ว ข้ อ และ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติการ
วิจัยเบื้องต้น การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทา
รายงาน และนาเสนอผลงาน
205485 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
205486 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

205487

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นการผลิ ต การ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ การวิ เ คราะห์ การวิ จั ย การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในฐานะพนักงาน
ฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการองค์ ก รภาครั ฐ หรื อ เอกชน
จัดเตรียมรายงานและนาเสนอรายงานจากประสบการณ์
การทางานจริง
205488 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต การควบคุม
คุ ณ ภาพ การวิ เ คราะห์ การวิ จั ย การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
และงานด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
206141 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1(1-0-2)
Sufficiency Economy Philosophy
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ หลั ก ก า ร ข อง ป รั ชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อพัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืน
206151 การผลิตสัตว์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Animal Production
พื้ น ฐานการผลิ ต สั ต ว์ ท่ี มี ค วามส าคั ญ ทาง
เศรษฐกิ จ การจั ด การฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ อาหารและการให้
อาหาร การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ พื้นฐานการ
ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์
206211 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
ปศุสัตว์
3(2-3-6)
Anatomy and Physiology of Livestock
โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ย วิ ภ า ค ข อ ง อ วั ย ว ะ แ ล ะ
ส่ ว นประกอบ การเจริ ญ เติ บ โตและการพั ฒ นาของสัตว์
ปศุสัตว์ หน้าที่และกระบวนการควบคุมของระบบร่างกาย
ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม

864 | คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

206241

การปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 1 2(0-6-3)
Practice in Animal Science I
การฝึกทักษะภาคสนามทางสัตวศาสตร์ การ
จัดการฟาร์มปศุสัตว์ขั้นพืน้ ฐาน ในฟาร์มสุกร โคเนือ้ โคนม
และสัตว์ปกี
206242 การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์
3(2-3-6)
Experimental Designs in Animal Science
หลั ก การวิ จั ย เบื้ อ งต้ น ทางปศุ สั ต ว์ สถิ ติ
พื้นฐาน การทดสอบสมมติฐาน แผนการทดลองและการ
วิเคราะห์ทางสถิติเพื่องานวิจัยทางสัตวศาสตร์
206311 การสืบพันธุ์และการผสมเทียมในปศุสัตว์
3(2-3-6)
Reproduction and Artificial Insemination
in Livestock
กายวิ ภ าคและสรี ร วิ ท ยาของระบบสื บ พั น ธุ์
ฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ การเป็นสัด และวงรอบ
การเป็นสัด การตกไข่ การผสมพันธุ์ ตั้งท้องและการคลอด
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความสมบู ร ณ์ พั น ธุ์ แ ละเทคนิ ค ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธุ์ การเตรียมและ
เก็บรักษาน้าเชือ้ เทคนิคและวิธกี ารในการผสมเทียม
206312 วิทยาภูมิคุ้มกันและการใช้ยาสัตว์
3(2-3-6)
Animal Immunology and Drug Usage
ขอบเขตระบบภู มิ คุ้ ม กั น ภู มิ คุ้ ม กั น ตั้ ง แต่
กาเนิด แอนติเจนแอนติบอดี อิมมูโนโกลบุลิน เซลล์และ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ระบบคอมพลีเ มนท์
ภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน โรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์
หลักการสร้างภูมิคุ้มกันและการทาวัคซีน รวมถึง ชนิดของ
ยาและสารสัง เคราะห์ ต่า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นสั ต ว์เ ลี้ยง สรรพคุณ
การออกฤทธิ์ การรั ก ษา การเก็ บ รั ก ษายา ยาอั น ตราย
เทคนิ ค การใช้ ย าอย่ า งปลอดภั ย โดยค านึ ง ถึ ง ผู้ ใ ช้ แ ละ
ผูบ้ ริโภค

206321

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Breeding
หลั ก การและความส าคั ญ ของการปรั บ ปรุง
พันธุ์ ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์สาหรับการปรั บปรุง
พั น ธุ์ สั ต ว์ ระบบการคั ด เลื อ กและการผสมพั น ธุ์ สั ต ว์
เทคโนโลยี ชีว ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์
การปรับปรุงพันธุส์ ัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย
206322 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางปศุสัตว์ 3(2-3-6)
Molecular Genetics in Livestock
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพันธุศาสตร์โมเลกุล
ในงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ การคัดเลือกพั นธุ์โดยอาศั ย
ข้อมูลทางพันธุกรรม เทคโนโลยีใหม่ท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ลาดับพันธุกรรม การใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพื้นฐานที่
ส าคั ญ ส าหรั บ งานวิ จั ย ด้ า นพั น ธุ ศ าสตร์ โ มเลกุ ล ในสั ต ว์
รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์
สั ต ว์ การย้ า ยฝากตั ว อ่ อน การปฏิ ส นธิ ใ นหลอดทดลอง
การคัดเพศตัวอ่อน เทคโนโลยีชีวภาพในด้านสุขภาพสัตว์
และเทคโนโลยีชีวภาพในด้านอาหารสัตว์
206331 โภชนศาสตร์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Nutrition
หลักโภชนาการของสัตว์ การใช้วิตามิน เกลือ
แร่ เมแทบอลิซึมของคาร์โ บไฮเดรต ไขมัน โปรตีนความ
ต้องการกรดอะมิโนและพลังงานของสัตว์ ความต้องการ
สารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต การผลิตไข่ การอุ้มท้อง
การผลิตน้านมและฮอร์โมนที่ควบคุม ความสัมพันธ์ของ
เมแทบอลิซึมของแคลเซียมกับวิตามินดี การบอกถึงการ
ขาดและได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการของสัตว์
206332 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3(2-3-6)
Animal Feed and Feeding
แหล่งอาหารสัตว์ การจาแนกชนิดของอาหาร
สัตว์ องค์ประกอบทางเคมี กระบวนการผลิตอาหารสัตว์
เทคนิคการประกอบสูตรอาหารสัตว์ การประเมินคุณค่า
ทางอาหาร และการให้อาหารตามความเหมาะสมกับอายุ
เพศ พันธุส์ ัตว์
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206341

การบริหารจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ
3(2-3-6)
Business Farm Management
องค์ประกอบในธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการประกอบกิ จ การฟาร์ ม การบริหารจัด การคน
อุปกรณ์ โรงเรือน การคานวนต้นทุนการผลิต การวางแผน
การผลิต และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ฟาร์ม
206342 ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม
ปศุสัตว์
3(2-3-6)
Biosecurity in Livestock Farm
หลักสุขาภิบาลสัตว์ โรคและสาเหตุของโรค
ความปลอดภัยทางชีวภาพ กลไกการป้องกันการติดเชื้อ
หลั ก การสั ง เกตและการตรวจร่ า งกายสั ต ว์ สุ ข วิ ท ยา
สิ่งแวดล้อมการเลีย้ งสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรค
206343 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และการจัดการ
โรงเชือด
3(3-0-6)
Meat Science and Slaughter House
Management
ชนิ ด ของเนื้อ สั ต ว์ องค์ ป ระกอบและคุ ณ ค่ า
ทางโภชนะของเนื้อ สัตว์ โครงสร้างของเนื้อ การจั ด การ
กระบวนการฆ่า การตัดแต่งซาก คุณภาพซาก คุณภาพ
เนื้อ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพซากและคุ ณภาพเนื้อ การ
แบ่ ง เกรดคุ ณ ภาพซากและเนื้ อ การเปลี่ ย นแปลงจาก
กล้ามเนือ้ เป็นเนือ้ สัตว์ การปรับปรุงคุณภาพเนือ้
206351 การผลิตสุกร
3(2-3-6)
Swine Production
วิวัฒนาการของสุกร อุตสาหกรรมการผลิ ต
และการตลาดของสุกร พันธุ์สุกร การเจริญเติบโต ระบบ
ทางเดินอาหาร และระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และ
การผสมพั น ธุ์ ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ และการ
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ โรงเรื อ น และสุ ข อนามั ยในการเลี้ยงสุกร
อาหาร ระดับสารอาหาร และการให้อาหาร โรคที่สาคัญ
ยา การป้องกัน และการรักษาโรค การจัดการสุกรในแต่ละ
ช่วงอายุ กฎหมายและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต
สุกร

206352

การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3(2-3-6)
Ruminant Production
พั น ธุ์ การคั ด เลื อ ก และปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ โ คกระบือเนือ้ โคนม แพะและแกะ โรงเรือนและอุปกรณ์ การ
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข าภิ บ าล อาหารและการให้
อาหาร กฎหมายและเทคโนโลยีท่ี เ กี่ ยวข้ องกั บ การผลิต
สัตว์เคี้ยวเอื้อง การตลาด และการจัดการผลผลิต
206441 การปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ 2
2(0-6-3)
Practice in Animal Science II
การฝึกทักษะด้านการจัดการฟาร์ม โปรแกรม
การให้วัคซีน การคานวณต้นทุนการผลิต การบังคับ สัตว์
การตอนสัตว์ การรีดนม และการทาก๊าซชีวภาพจากของ
เสียในฟาร์มสุกร โคเนือ้ โคนม และสัตว์ปกี
206442 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในการผลิตสัตว์
3(2-3-6)
Application of Computer Technology in
Animal Production
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงาน
ด้านการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์มปศุสัตว์ การคานวณ
สู ต รอาหารด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ การวิ เ คราะห์
ผลผลิตในฟาร์ม การจัดการระบบฐานข้อมูล และการนา
โปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้
206443 การจัดการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 3(2-3-6)
Animal Product Management
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ แ ละสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์
กระบวนการผลิต และการตลาดของผลิต ภัณฑ์ จากสั ต ว์
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ นมพลาสเจอไรซ์และ
เครื่องมือ เทคโนโลยีการทาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ การ
รับประกันในระดับคุณภาพของสินค้าจากผลิตภัณฑ์เนื้ อ
เทคโนโลยีชีวภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์
สมั ย ใหม่ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ่ ง เหลื อ ในกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ของสัตว์
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206444

การผลิตสัตว์แบบยั่งยืนและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในฟาร์ม
3(2-3-6)
Sustainable Animal Production and
Farm Environmental Management
หลักการผลิตปศุสัตว์แบบยั่งยืน การจัดการ
ทรั พ ยากรการผลิ ต ให้ เ หมาะสมกั บ การผลิ ต สั ต ว์ อ ย่ า ง
ยั่ ง ยื น หลั ก สวั ส ดิ ภ าพและมาตรฐานการผลิต สัต ว์ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสียภายใน
ฟาร์มปศุสัตว์ การผลิตสัตว์ท่เี ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
206451 การผลิตสัตว์ปกี
3(2-3-6)
Poultry Production
ชนิ ด และสายพั น ธุ์ สั ต ว์ ปี ก ที่ ถู ก น ามาเพาะ
ขยายพันธุ์เพื่อผลิตเนื้อและผลิตไข่ ข้อมูลทางชีววิทยาที่
ส าคั ญ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต การสื บ พั น ธุ์ และการวางไข่
ความแตกต่างทางพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิดในการอยู่
ร่วมกัน การสืบพันธุ์ การกินและการสื่อสาร การคัดเลือก
และเลี้ ย งพ่ อ พั นธุ์ แ ม่ พั น ธุ์ ปั จ จั ย ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ สถานที่
เลีย้ ง อาหาร การป้องกันการติดเชื้อ โรคระบาดและวัคซีน
ที่ใช้ป้องกัน การฟักไข่และการคัดเพศลูกไก่ เทคนิคการ
เก็ บ รั ก ษาไข่ แ ละปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพของไข่ การ
จัดการฟาร์ม เลี้ย งสัตว์ ปี กในเชิ งอุตสาหกรรม กฎหมาย
และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ปีก การตลาด
ของสัตว์ปกี
206491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปรายและการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านสัตวศาสตร์
206492 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-6)
Special Problems in Animal Science
การวิจัยหรือการค้นคว้า รวบรวมข้ อมู ล การ
วิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสัตวศาสตร์ สวัสดิภาพสัตว์และ
จรรยาบรรณการใช้ สั ต ว์ การวางแผนการทดลอง การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการสรุปผล การนาเสนอ
การเขียนรายงาน

206493

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอและการอภิปรายในหัว ข้อ
ทางด้านสัตวศาสตร์
206494 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
Professional Apprenticeship
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต สั ต ว์ ใ นสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
206495 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต สั ต ว์ ใ นฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน
207121 อุตสาหกรรมอาหาร
2(2-0-4)
Food Industry
อุ ต สาหกรรมอาหารของโลก แนวโน้ ม และ
ทิ ศ ทางของอุ ต สาหกรรมอาหาร ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความ
ต้องการอาหารของผู้บริโภค อุตสาหกรรมการแปรรูป ผัก
ผลไม้ ธัญพืช พืชตระกูลถั่ว สัตว์ปีก เนื้อ สัตว์ทะเล และ
เครื่องดื่ม นวัตกรรมของส่วนผสม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ผลิต และบรรจุภัณ ฑ์อาหาร บทบาทของฝ่ายผลิต ฝ่าย
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ และฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพต่ อ ความ
ปลอดภัยของอาหาร
207211 ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการ
การเกษตรอย่างยั่งยืน
2(2-0-4)
Food safety and Sustainable
Agriculture Management
ความส าคั ญ ของห่ ว งโซ่ อ าหารและความ
มั่นคงทางอาหาร การผลิตพืช สัตว์บก สัตว์น้า และอาหาร
แปรรูป อันตรายและหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตพืช สัตว์บก
สัตว์น้า และอาหารแปรรูป แนวทางเกษตรอินทรีย์และการ
จัดการเกษตรอย่างยั่งยืน บทบาทของผู้บริโภคต่อ ความ
ปลอดภัยของอาหาร
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207212

จุลชีววิทยาสาหรับความปลอดภัย

ทางอาหาร
3(2-3-6)
Microbiology for Food Safety
ประเภทของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
การเจริญ การปนเปื้อน และการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลิน ทรีย์
ในอาหาร อาหารหมัก จุลินทรีย์ท่ีใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร ผลของกระบวนการแปรรูป
ต่อจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคและอาหาร
เป็นพิษ การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านจุลชีววิทยา
207213 เคมีอาหารและการวิเคราะห์
อาหาร
3(2-3-6)
Food Chemistry and Food Analysis
น้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด แร่ธาตุ และ
วิตามินในอาหาร องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภั ณฑ์ ผัก
ผลไม้ ธัญพืช เนื้อสัตว์ น้านม ไข่ และอาหารทะเล การ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมีระหว่างการแปรรูป
อาหาร สารพิษในอาหาร การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
อาหาร สารเคมี เ กษตร วั ต ถุ เ จื อ ปนอาหาร และการ
ปลอมปนอาหาร
207222 การผลิตพืชและสัตว์
3(2-3-6)
Crop and Animal Production
การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การ
ดูแลรักษาทั่วไป อาหารและโภชนาการสาหรับสัตว์ การ
ขยายพั น ธุ์ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ การจั ด การศั ต รู พื ช การ
ควบคุมและการป้องกันโรคพืชและสัตว์ การปฏิบัติท่ีดีทาง
การเกษตร เกษตรอิ น ทรี ย์ การจั ด การฟาร์ ม เลี้ ย ง
หลักสวัสดิภาพสัตว์ การเก็บเกี่ยว การฆ่า การเก็บรัก ษา
การตลาดของพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
207223 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 4(3-3-8)
Food Processing Technology
การเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ หลั ก การแปรรู ป อาหาร
เครื่องมือและเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร การแปรรูป
ด้วยการอบ การทอด และการย่าง เทคโนโลยีการทาแห้ง
การใช้ความร้อนในการแปรรูป การแช่เย็นและการแช่แข็ง
การทาให้เข้มข้น การฉายรังสี เทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชัน การ

ให้ ค วามร้ อ นด้ ว ยไมโครเวฟ และการแปรรู ป แบบไม่ ใ ช้
ความร้อน
207324 การจัดการผักและผลไม้สด
3(2-3-6)
Fruit and Vegetable Management
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผักและผลไม้สด
หลังการเก็บเกี่ยว ผักผลไม้ตัดแต่ง การบรรจุแบบดัดแปร
และควบคุมบรรยากาศ เทคโนโลยีเฮอร์เดิล การยืดอายุ
การเก็บรักษา โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการการ
ขนส่ ง ตลอดจนการควบคุ ม คุ ณ ภาพ กฎระเบี ย บและ
มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง ออกและน าเข้ า ผั ก และ
ผลไม้สด
207325 การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ
เครื่องดื่ม
3(2-3-6)
Processing and Quality Control of
Beverages
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต น้ า ผ ล ไ ม้ น้ า อั ด ล ม
เครื่องดื่มผง ชา กาแฟ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ บรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่อ งดื่ม จุลินทรีย์และ
การเน่าเสียของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม การควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม การสุขาภิบาล
โรงงานเครื่องดื่ ม การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุ ม
วิ ก ฤติ ใ นกระบวนการแปรรู ป เครื่ อ งดื่ ม กฎหมายและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
207326 การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ
อาหารแช่เยือกแข็ง
3(2-3-6)
Processing and Quality Control of
Frozen Food
หลั ก การแช่ เ ย็ น และแช่ เ ยื อ กแข็ ง เครื่ อ งมื อ
และอุปกรณ์ท่ี ใ ช้ในกระบวนการแช่ เย็น และแช่เยื อ กแข็ ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง กระบวนการผลิต
การเก็บรักษาและการขนส่งอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
บรรจุภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง การควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภั ย ของอาหารแช่ เ ยื อ กแข็ ง การวิ เ คราะห์
อั น ตรายและจุ ด ควบคุ ม วิ ก ฤติ ใ นกระบวนการแปรรู ป
อาหารแช่เยือกแข็ง กฎหมายและมาตรฐานของอาหารแช่
เยือกแข็ง
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การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ
อาหารในภาชนะบรรจุท่ปี ิดสนิท
3(2-3-6)
Processing and Quality Control of Food
in Hermetically Sealed Container
หลักการ ความสาคัญ และแนวโน้มการตลาด
ของอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ประเภทผลิตภั ณ ฑ์
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง จุดควบคุมวิกฤตของกระบวนการ
การเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตาม และระบบการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
สาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ ถั่ว
และธั ญ พื ช และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ข้ อ ก าหนด มาตรฐาน
กฎหมายและการตลาดสาหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท
207331 การควบคุมคุณภาพอาหาร
3(2-3-6)
Quality Control of Food
ระบบการควบคุ ม คุ ณ ภาพแล ะประกั น
คุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุม
คุณภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
การวางแผนและออกแบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการ
จั ด การคุ ณ ภาพในโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหาร การสุ่ ม
ตัวอย่าง การตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพและประสาท
สั ม ผั ส การใช้ ส ถิ ติ ใ นการควบคุ ม คุ ณ ภาพ และแผนผั ง
ควบคุม
207332 การสุขาภิบาลและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี
ในการผลิตอาหาร
3(2-3-6)
Food Sanitation and Good
Manufacturing Practice
สถานที่ ตั้ ง อาคารผลิ ต การวางผั ง และ
สายการผลิต เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต
ของโรงงานอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร การบารุงรักษา
และการท าความสะอาด สุ ข ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล การ
ควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ การจัดการน้าใช้ในโรงงาน
การจัดการของเสีย การบาบัดน้าเสีย สุขลักษณะที่ดีในการ
ผลิตอาหาร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
การจัดทาเอกสารวิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลและ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นสุ ข ลั ก ษณะที่ ดี ใ นสถานที่ ผ ลิ ต การ

สรุปผลการดาเนินงาน การสื่อสาร และการฝึกอบรมด้าน
การผลิตอาหารที่ปลอดภัย
207333 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
ของประเทศไทย
2(2-0-4)
Food Law and Standards of
Thailand
การมาตรฐาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานสินค้าเกษตร การขอขึ้น
ทะเบี ย นอาหารและยา พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาหาร
พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานสิ น ค้ า เกษตร กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฉลาก
โภชนาการ ปริมาณสารอาหารที่แนะนาให้ บริโ ภคต่ อ วั น
การควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารและภาชนะบรรจุ การ
ขออนุญาตทาการผลิตและจดทะเบียนฉลากอาหารต่าง ๆ
207334 HACCP และ ISO 22000
3(2-3-6)
HACCP and ISO 22000
การจาแนกสิ่งปนเปื้อนและสารก่อภูมิ แ พ้ ใ น
วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการเก็บรักษา
อาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ การ
จัดตั้งคณะทางาน การรวบรวมข้อมูล การจัดทาแผน การ
นาไปใช้ การทบทวน และการคงไว้ซึ่งระบบความปลอดภัย
ทางอาหาร การจัดทาและควบคุ มเอกสารและบัน ทึ ก ใน
ระบบ HACCP และ ISO 22000 การวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ดาเนินงาน การจัดทารายงาน และการกาหนดตัวชี้วัดด้าน
ความปลอดภัยทางอาหาร การฝึกอบรมและการประเมิน
ประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
207335 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 3(2-3-6)
Quality Management Systems
แนวคิ ด และความส าคั ญ ของระบบบริ ห าร
จัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารต่างๆ
ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ระบบมาตรฐาน
การรับรองความปลอดภัยสาหรับการผลิตอาหาร (FSSC
22000) ISO 14001 ISO 17025 มาตรฐานความปลอดภัย
อาหาร BRC ระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร (SQF code) การจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการ
ประยุกต์ใช้
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207343

โลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในอุตสาหกรรมอาหาร
2(1-3-4)
Logistics and Information Technology
in Food Industry
ระบบโลจิ ส ติ ก และโซ่ อุ ป ทาน การวางแผน
การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการสินค้าคงคลัง การออกแบบ
โซ่อุปทาน การจัดการการขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ การ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การประยุกต์ใ ช้ โ ลจิ
สติ ก ส์ ท างผลิ ตภั ณฑ์ อ าหาร เทคโนโลยีส ารสนเทศด้าน
ความปลอดภัยอาหาร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใน
องค์กรและการควบคุมเอกสาร การใช้โปรแกรมสานักงาน
การใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพ และ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับด้านอาหาร
207351 สถิติและการออกแบบ
การทดลอง
3(2-3-6)
Statistics and Experimental Design
ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การ
แจกแจงความน่ า จะเป็ น การทดสอบสมมติ ฐ าน การ
วิเคราะห์ค วามแปรปรวน การทดสอบด้วยไคก าลั ง สอง
สหสั ม พั น ธ์ การถดถอยอย่ า งง่ า ย การถดถอยพหุ คู ณ
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ บล็อคสุ่มสมบูรณ์ แฟก
ทอเรียล ส่วนผสม และพื้นที่ผิวตอบสนอง การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
207352 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านความปลอดภัยทางอาหาร
207428 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-6)
Food Product Development
พฤติ ก รรมและความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค
การสร้างและคัด เลือ กแนวความคิด ผลิต ภัณฑ์ ใหม่ การ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบโดยใช้ เ ทคนิ ค การพั ฒ นาสู ต ร
การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการออกแบบส่ ว นผสม
กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม การทดสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ การเสื่อมเสียของอาหาร การประเมิน
อายุการเก็บ และการทดสอบผู้บริโภค
207429 การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ
อาหารอบแห้ง
3(2-3-6)
Processing and Quality Control of
Dehydrated Food
แนวโน้ ม และทิ ศ ทางของอุ ต สาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์อาหารอบแห้ง หลักการและทฤษฎีการอบแห้ง
วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอบแห้ ง การ
ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต จุ ด ค ว บ คุ ม วิ ก ฤ ต ข อ ง
กระบวนการ การเฝ้าระวังและติดตาม ระบบการควบคุม
คุ ณ ภาพและการเก็ บ รั ก ษาส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท
เนื้อ สั ต ว์ ผั ก ผลไม้ ถั่ ว ธั ญ พื ช และสมุ น ไพร ข้ อ ก าหนด
มาตรฐาน กฎหมายและการตลาดสาหรับอาหารอบแห้ง
207436 กฎหมายและมาตรฐานอาหารของ
ประเทศผู้นาเข้า
2(2-0-4)
Food Law and Standards of Importing
Countries
มาตรฐานและระบบการตรวจสอบสิ น ค้ า
อาหารและเกษตรนาเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
จี น สหภาพยุ โ รป และเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ต าม
ข้อตกลงเขตการค้า เสรี มาตรฐานอาหารฮาลาลและโค
เชอร์
207437 การตรวจประเมินโรงงาน
3(2-3-6)
Plant Auditor Training
การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจประเมิน ขั้นตอนการ
ตรวจประเมิน การจัดทารายการตรวจประเมิน การตรวจ
ประเมิ น และรายงานสรุ ป การตรวจประเมิ น การตรวจ
ประเมินเพื่อขอใบรับรอง และการออกใบรับรองตามระบบ
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร
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207438

ระบบการผลิตอาหารที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Eco-Friendly Food Production System
แนวโน้ ม และทิ ศ ทางการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ระบบการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
คาร์บอนฟุทพริ้นท์ และฉลากคาร์บอน การเพิ่มผลผลิตสี
เขียว เทคโนโลยีสะอาด วอเตอร์ฟุทพริ้นท์ ประโยชน์ของ
กระบวนการผลิตที่ เ ป็น มิต รกับ สิ่งแวดล้อ ม สินค้าที่เ ป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
207453 ปัญหาพิเศษด้านความปลอดภัย
ทางอาหาร
3(2-3-6)
Special Problem in Food Safety
การวิจัยหรือการค้นคว้า รวบรวมข้ อมู ล การ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร การวางแผน
การทดลอง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การอภิ ป รายผลและ
สรุปผล จัดทารายงานและนาเสนอผลงาน
207461 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ
ทางด้านความปลอดภัยทางอาหาร
207462 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยทางอาหาร
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
207463 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหาร
ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน

208111

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
Information Technology and Computer
การบริ ห ารข้ อ มู ล การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต การ
สื่อสารสมัยใหม่ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมา
ใช้ในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
บริหารจัดการฟาร์ม
208112 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
ด้าเทคโนโลยี
3(2-3-6)
Personnel Development and Technology
Training
การพัฒนาบุคลากรในองค์ ก ร การวางแผน
และการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชี พ
(Career Planning) การสารวจความจาเป็นในการฝึกอบรม
การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการฝึ ก อบรม การจั ด ท า
แผนการฝึกอบรม เทคนิคการนาเสนอและการสอนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัด ประเมินผล
การจัดทาเอกสารในการฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติก าร
เป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน
208113 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
ทางการเกษตร
3(2-3-6)
Basic Agricultural Technology Practice
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น พื้ น ฐ า น ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตร ความรู้เบื้องต้นในการผลิตพืช สัตว์
ประมง การจัดการฟาร์มเบื้องต้น การจัดการผลผลิต การ
ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร
208214 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบการ
3(2-3-6)
Safety and Occupational Health in
Workplace
หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย ด้านอาชีว อนามัย
และความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการและเทคนิค ที่
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เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในสถาน
ประกอบการ ความปลอดภัยทางการเกษตร
208215 การจัดการอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Management
พื้ น ฐานของการบริ ห ารจั ดการ ศาสตร์ และ
ศิ ล ป์ ข องการจั ด การในอุ ต สาหกรรม โครงสร้ า งองค์ กร
และการกาหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตาม
และประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการ คุณภาพ
จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับ สนุ น
การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่าย
และการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการอุตสาหกรรม
เกษตรเบื้องต้น
208216 วัสดุอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Materials
พื้ น ฐานของวั สดุอุ ตสาหกรรม ประเภทของ
วัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบและ ประโยชน์ของ
วัสดุ หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม
การประยุ กต์ ใ ช้ง านของวัส ดุ วัสดุใหม่ทางอุ ตสาหกรรม
รวมทั้ ง วั ส ดุ กั บ ผล กระทบต่ อ สิ่ ง แวด ล้ อ ม วั ส ดุ ใ น
อุตสาหกรรมเกษตร
208221 เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Production Technology
การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การ
ดู แ ลรั ก ษาทั่ ว ไป อาหารและโภชนาการ ส าหรั บ สั ต ว์
กระบวนการเคมีในสิ่งมีชีวิต การขยายพันธุ์ การปรับปรุง
พันธุ์ การจัดการศัตรูพืช การควบคุมและป้องกันโรคพืช
และสัตว์ การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์ การ
จัดการฟาร์มเลี้ยง หลักสวัสดิภาพสัตว์ การเก็บเกี่ยว การ
ฆ่า การเก็บรักษา การตลาดของสัตว์และพืชเศรษฐกิจ
208222 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-3-6)
Principles of Aquaculture
หลั ก การเกี่ ย วกั บ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
ประวัติ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และ

ชายฝั่ง สภาวะปัจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจื ด
และสัตว์น้าชายฝั่งในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับดิน น้า
พันธุ์สัตว์น้า อาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้า คุณภาพน้าเพื่อ
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า การจั ด การคุ ณ ภาพน้ าเพื่ อ การ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้า ตลอดจนชนิดของสัตว์น้าจืดและสัตว์น้า
ชายฝั่งที่นิยมเลี้ยง การป้องกันรักษาโรคสัตว์น้า อาหาร
และสารอาหารต่อการเจริญเติบโต วัตถุดิบ และการสร้าง
สูตรอาหารสัตว์น้า
208223 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและเชิ ง อนุ ม าน การแจก
แจงความน่ า จะเป็ น การถดถอยอย่ า งง่ า ย การทดสอบ
สมมติฐาน แผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อ
งานทางการเกษตร
208224 เทคโนโลยีการจัดการและมาตรฐานฟาร์ม
ทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Farm Standard and
Management Technology
ปัจจัยที่มีผลต่อการทาฟาร์ม การจัดการผลิต
ที่ ยั่ ง ยื น มาตรฐานฟาร์ ม ด้ า นการผลิ ต ทางการเกษตร
หลักเกณฑ์ และการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม
การนาเทคโนโลยี สมั ยใหม่ เข้ า มาใช้ ในการจัด การฟาร์ ม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อคานวณต้นทุนการผลิต การ
วิเคราะห์ผลผลิตในฟาร์ม และการทาบัญชีฟาร์ม
208325 เทคโนโลยีการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Management Technology
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ สัตว์น้า
ผักและผลไม้สดหลังการเก็บเกี่ยว ผักผลไม้ตัดแต่ง การ
บรรจุแบบดัดแปรและควบคุมบรรยากาศ เทคโนโลยีเฮอร์
เดิล การยืดอายุก ารเก็บ รั ก ษาโลจิ สติ กส์แ ละโซ่อุ ป ทาน
การจัดการการขนส่ง การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและ
กฎระเบียบการนาเข้าและส่งออก
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208326

การอารักขาพืชและการจัดการฟาร์ม
ระบบอัจฉริยะ
3(2-3-6)
Plant Protection and Smart Farm
Management
หลั ก การป้ อ งกั น ก าจั ด โรคในพื ช และแมลง
ศัตรูพืช การจัดระบบการทาฟาร์ม การจัดปัจจัยที่มีผลต่อ
ระบบการทาฟาร์ม การวิจัยและพัฒนาในระบบการปลูก
พื ช การจั ด การการผลิ ต แบบยั่ ง ยื น การจั ด การดิ น และ
เทคโนโลยีปุ๋ย การบริหารการจัดการศัตรูพืชในระบบการ
ท าฟาร์ ม แบบผสมผสาน ระบบตรวจวั ด ระยะใกล้ แ ละ
ระยะไกลที่ใช้ในการเกษตรกรรมแบบแม่นยาสูง การเลือก
และการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่เหมาะสม ระบบตรวจวัดและ
ควบคุมสภาพแวดล้อ มในพื้น ที่ปลู ก ระบบสื่อสารข้ อ มู ล
และเครื อ ข่ า ยระดั บ แปลงปลู ก และระดั บ ฟาร์ ม เพื่ อ
เกษตรกรรมแบบแม่นยาสูง มาตรฐานและกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง
208327 เทคโนโลยีการผลิตสารออกฤทธิ์
ชีวภาพ
3(2-3-6)
Technology for Bioactive Compound
Production
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
สารพฤกษเคมี กรดอินทรีย์ น้ามันหอมระเหย สารเมตา
บอไลท์ปฐมภู มิ สารเมตาบอไลท์ ทุติย ภู มิ หลักการสกั ด
และวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการหลังการ
แปรรูปทางเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องสาอาง
208328 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(2-3-6)
Technology and Innovation for Product
Development
การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ เกษตรนวั ต กรรม
ความท้าทายของการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ มด้ า นการเกษตร การพั ฒ นารู ป แบบธุ ร กิ จ ทาง
การเกษตร ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ทางการเกษตร นวั ต กรรม
การเกษตร หลั ก การคิ ด เชิ ง ออกแบบ โมเดลธุ ร กิ จ การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการนวัตกรรม การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของธุรกิจ แผนธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค
กลยุทธ์การตลาด แหล่งเงินลงทุน กรณีศึกษา การนาเสนอ
แผนธุรกิจ ความเป็นผู้ประกอบการ
208329 การแปรรูปขั้นพื้นฐานในอุตสาหกรรม
อาหาร
3(2-3-6)
Basic Processing in the Food Industry
อุตสาหกรรมอาหารของไทยและต่างประเทศ
แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจัยที่มีผล
ต่ อ ความต้ อ งการอาหารของผู้ บ ริ โ ภค หลั ก การแปรรู ป
อาหาร การเตรียมวัตถุดิบและเครื่องจักรในอุ ตสาหกรรม
การแปรรูปผัก ผลไม้ ข้าว ธัญพืช พืชตระกูลถั่ว สัตว์ปีก
เนื้ อ สั ต ว์ น้ า และเครื่ อ งดื่ ม นวั ต กรรมของส่ ว นผสม
ผลิตภัณฑ์ การผลิต และบรรจุภัณฑ์อาหาร บทบาทของ
ฝ่ า ยผลิ ต ควบคุ ม คุ ณ ภาพ และฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพต่ อ
ความปลอดภั ย ของอาหาร กฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องในอุสาหกรรมอาหาร
208330 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็น
ผู้ประกอบการ
3(2-3-6)
Small Business Management and
Entrepreneurship
ความสาคัญ บทบาท ลักษณะของธุรกิจขนาด
ย่อม คุณลักษณะและประเภทของผู้ประกอบการ ปัญหา
และอุ ป สรรคการด าเนิ น งานทุ ก ด้า นของผู้ ป ระกอบการ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจแนวคิดการวางแผนธุรกิจ การ
เขียนแผนธุรกิจ การวางแผนภาษีและกรณีศึกษาของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จริยธรรมของผู้ประกอบการ
208341 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์
และการขยายพันธุ์
3(2-3-6)
Breeding and Propagation Technology
เทคนิ ค และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ก ารผสมพั น ธุ์ พื ช
การทดสอบและสร้างพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทาน การผลิต
เมล็ดพันธุห์ ลัก การขยายพันธุพ์ ืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ขยายพันธุ์พืช การจัดการศัตรูพืช รวมทั้งการเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อพืช เทคโนโลยีชีวภาพในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช
กฎหมายและการคุม้ ครองพันธุพ์ ืช
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208342

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ
การพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร 3(2-3-6)
Post-harvest Management and
Agricultural Business Development
เทคโนโลยี และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
การบรรจุ การขนส่ง และการเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตร การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้าน
การเกษตร การพั ฒ นารู ป แบบธุ ร กิ จ การเกษตรห่ ว งโซ่
คุณค่าของการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตรตลอดห่วง
โซ่คุณค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการนวัตกรรม
การวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ข องธุ ร กิ จ การเตรี ย มแผน
ธุรกิจ พฤติกรรมผู้บ ริโ ภคและกลยุท ธ์ การตลาดส าหรั บ
สินค้าเกษตร นวัตกรรมแหล่งเงินทุนของธุรกิจนวัต กรรม
กรณีศึกษาและการนาเสนอแผนธุรกิจ
208343 การจัดการธุรกิจการประมง 3(2-3-6)
Fishery Business Management
แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจ ธุรกิจการประมง
ของไทย การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ แผนธุ ร กิ จ การตลาด
สิ น ค้ า สั ตว์ น้า หลั ก การท าบั ญ ชี ขั้ น พื้น ฐานสาหรั บ ธุ รกิจ
การประมง ระบบคุ ณ ภาพการผลิ ต สั ต ว์ น้ า ระบบ โลจิ
สติ ก ส์ แ ละการจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ า
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจทางการประมง
208344 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
3(2-3-6)
Aquaculture in Sufficiency Economy
ความหมาย ความเป็ น มา คุ ณ ลั ก ษณะ
เงื่อนไข และประเด็นสาคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบการเลี้ยงสัตว์น้าแบบผสมผสาน
การเลี้ยงสัตว์น้าร่วมกับสัตว์น้าชนิดอื่น ปศุสัตว์ และการ
ปลูกพืช ปัญหา แนวทางแก้ไข และศึกษาดูงานนอกสถานที่
208345 การสืบพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-3-6)
Animal Reproduction and Breeding
ระบบสืบพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสมบู รณ์
พั น ธุ์ ความรู้ พื้ น ฐานส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์

เทคโนโลยี ชีว ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์
ระบบการคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจใน
ประเทศไทย
208346 เทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-3-6)
Animal Feed Technology
โภชนาการของสัตว์ความต้องการสารอาหาร
แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ก ารจ าแนกชนิ ด อาหารสั ต ว์
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ การประเมินคุณภาพอาหาร
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ในการจัดการอาหารสัตว์
208347 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์
3(2-3-6)
Livestock Business Management
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใ น ธุ ร กิ จ ป ศุ สั ต ว์ ปั จ จั ย
กระบวนการ ขัน้ ตอนการบริหารจัดการธุรกิจ การวางแผน
ในการประกอบธุ ร กิ จ ฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ ความเสี่ ย งในการ
ประกอบธุรกิจปศุสัตว์ แผนธุรกิจ การตลาด และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
208361 การตลาดระบบดิจิทัล
3(2-3-6)
Digital Marketing
หลักการและกลยุทธทางการตลาด ขั้นตอน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด การโฆษณา การ
กระจายสินค้า การจัดการระบบขนส่งผลิตภัณฑ์ แนวโน้ม
การตลาดในประเทศไทย ความรู้ด้านระบบดิจิทัลพื้นฐาน
การใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ
208362 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น้า 3(2-3-6)
Technologies and Processing Innovations
for Meat and Aquatic Products
คุ ณ ค่ า ท า ง โ ภ ช น า ก า ร ใ น วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เกษตร แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์เนื้ อสัต ว์และสัต ว์น้า หลักการและทฤษฎี
การแปรรู ป เนื้ อ สั ต ว์ แ ละสั ตว์ น้า วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์น้า การควบคุม
การผลิต จุดควบคุมวิกฤตของกระบวนการ การควบคุม
คุณภาพและการเก็บรักษา ข้อกาหนด มาตรฐาน กฎหมาย
และการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์และสัตว์น้า
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208363

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารหมักและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ
3(2-3-6)
Technology and Processing Innovations
of Fermented Foods and Healthy Drinks
คุ ณ ค่ า ท า ง โ ภ ช น า ก า ร ใ น วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เกษตร แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรม
การผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารหมั ก และเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ
หลักการการแปรรูป วิธีการและเครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแปรรู ป การควบคุ ม การผลิ ต จุ ด ควบคุ ม วิ ก ฤตของ
กระบวนการ การควบคุ ม คุ ณ ภาพและการเก็ บ รั ก ษา
ข้ อ ก าหนดและมาตรฐาน กฎหมายของผลิ ต ภั ณ ฑ์
การตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์
208364 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ธัญพืช ขนมอบ และขนมหวาน
3(2-3-6)
Technology and Processing Innovations of
Grains, Bakery and Dessert Products
คุ ณ ค่ า ท า ง โ ภ ช น า ก า ร ใ น วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เกษตร แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ธัญพืช ขนมอบ และขนมหวาน หลักการและ
ทฤษฎี การแปรรูป วิธีการและเครื่องมือ ที่ เกี่ยวข้อ งกั บ
การแปรรูป การควบคุม การผลิต จุดควบคุมวิกฤตของ
กระบวนการ การควบคุ ม คุ ณ ภาพและการเก็ บ รั ก ษา
ข้ อ ก าหนด มาตรฐาน กฎหมายและการตลาดส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์
208365 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
3(2-3-6)
Technologies and Processing of Vegetable
and Fruit Products
คุ ณ ค่ า ท า ง โ ภ ช น า ก า ร ใ น วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เกษตร แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ หลักการและทฤษฎีการแปร
รูปผักและผลไม้ วิธีการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการ
แปรรู ป ผั ก และผลไม้ การควบคุ ม การผลิ ต จุ ด ควบคุ ม
วิกฤตของกระบวนการ การควบคุมคุณภาพและการเก็บ

รั ก ษา ข้ อ ก าหนด มาตรฐาน กฎหมายและการตลาด
สาหรับผลิตภัณฑ์
208366 การจัดการของเสียทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Waste Management
แนวโน้ ม และทิ ศ ทางการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ระบบการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ประโยชน์ของกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
208367 กฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหาร
ของประเทศไทย3(2-3-6)
Food Law and Thai Food standards
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (มอก.)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานสินค้าเกษตร
(Q Mark) มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ การขอขึ้ น ทะเบี ย น
อ า ห า ร แ ล ะ ย า พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม อ า ห า ร
พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานสิ น ค้ า เกษตร กฎหมาย
กฎระเบียบและประกาศกระทรวงสาธารณสุข กรมประมง
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร ฉลากโภชนาการ ปริมาณ
สารอาหารที่แนะนาให้บริโภคต่อวัน การขออนุญาตทาการ
ผลิตและจดทะเบียนฉลากอาหารต่างๆ
208491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การอภิ ป ราย และ การ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการเกษตร
208492 โครงงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
2(2-2-5)
Agricultural Technology Project
การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
และเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตร การเพิ่มมูล ค่า
สินค้า และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน และนาเสนอผลงาน
208493 ฝึกงาน
3 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตรในสถาน
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ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
208494 สหกิจศึกษา
3 หน่วยกิต
Co – operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตรในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
208495 การศึกษาอิสระ
3 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านการเกษตร
221101 คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Mathematics and Statistics
จ านวนเต็ ม และเศษส่ ว น การค านวณและ
ลาดับในการคานวณ ร้อยละและการประยุกต์ใช้ สมการ
และอสมการ การประยุ ก ต์ ข องสมการเส้ น ตรงทาง
เศรษฐศาสตร์ แ ละธุ ร กิ จ ความหมาย ขอบเขตและ
ประโยชน์ ข องสถิ ติ ท างด้ า นธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
เบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
221102 ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Logical Thinking and Problem Solving
in Business
ความหมาย โครงสร้ า งความรู้ การพั ฒ นา
ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและลาดับขั้นตอน การคิดเชิง
ระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เทคนิคและเครื่องมือในการคิด
เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ พื้ น ฐานการวิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ ผั ง งาน
โครงสร้ า งควบคุ ม แบบล าดั บ โครงสร้ า งควบคุ ม แบบ
ทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบทาซ้า

221103

โครงสร้างข้อมูลและพื้นฐานการเขียน
โปรแกรม
3(2-2-5)
Data Structure and Introduction to
Programming
ความหมาย ประเภทโครงสร้ า งข้ อ มู ล การ
สร้างและการจัดการโครงสร้างข้อมูล ความรู้เบื้องต้นการ
เขี ย นโปรแกรม ภาษา ตั ว แปรและชนิ ด ข้ อ มู ล การ
ด าเนิ น การ การรั บ และแสดงข้ อ มู ล ค าสั่ ง ควบคุ ม การ
ทางาน การฝึกเขียนโปรแกรม
221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Fundamental Information Technology
in Business
เทคโนโลยี ส ารสนเทศขั้ น พื้ น ฐาน ระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต เครื่ อ งมื อ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร โปรแกรม
ประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ และโปรแกรมการ
น าเสนองานในงานธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมในการใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ดาเนินการธุรกิจ
221201 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
3(2-2-5)
Application Software Packages
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป การ
จัดการและการใช้เอกสารร่วมกัน การออกแบบเอกสาร
และการสร้ า งการอ้ า งอิ ง ขั้ น สู ง การจั ด การและการใช้
ตารางงานร่วมกัน การใช้รูปแบบที่กาหนดเองและเค้าโครง
การสร้าง สูตร แผนภูมิและตารางงานขั้นสูง สร้างงาน
นาเสนอ การจัดตกแต่งการเปลี่ยนภาพ ภาพเคลื่อนไหว
และการนาเสนองานขัน้ สูง
221202 การพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Application
Development
แนวคิดเชิงวัตถุ การโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส
และวัตถุ คุณลักษณะ วิธี การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล
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การสืบทอดคุณสมบัติ การพ้องรูป การออกแบบและสร้าง
ส่วนต่อประสาน
221203 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Technology for Business Application
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี เ พื่ อ งาน
ประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อ งานธุ ร กิจ ขนาดต่ า งๆ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล ทาง
ธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บ
และนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านอื่นๆ
221204 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Design and Development
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของ
ระบบฐานข้ อ มู ล แนวคิ ด ของระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล
สถาปัตยกรรมของระบบจัด การฐานข้อ มูล แบบจาลอง
ข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนการนอมัลไลซ์ การ
ออกแบบฐานข้ อ มู ล ภาษาที่ ใ ช้ ใ นระบบฐานข้ อ มู ล ฝึ ก
ปฎิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
221205 การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Web-Programming in Business
ห ลั ก ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม บ น เ ว็ บ
กระบวนการพัฒนาเว็บ การเขียนโปรแกรมฝั่งแม่ขา่ ย การ
เขียนโปรแกรมฝั่งลูกข่าย การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่ อ กับ
ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อใช้ในงานธุรกิจ
221301 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business System Analysis and Design
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของ
องค์กรและการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา
วงจรของการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทและหน้าที่
ของนักวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ การสร้างแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล
การออกแบบส่วนการนาข้อมูลเข้าและการออกรายงาน
ข้อมูล
221302 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Information System
แนวคิ ด พื้ น ฐานของระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ องค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศทาง
ธุ ร กิ จ แนวโน้ ม ของระบบสารสนเทศ บุ ค ลากรด้ า น
สารสนเทศ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ การใช้ ร ะบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ
221303 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
คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจขั้นพืน้ ฐาน การ
ประมวลผลเชิ ง วิ เ คราะห์ อ อนไลน์ ระบบสนั บ สนุ น การ
ตั ด สิ น ใจ การน าข้ อ มู ล มาแสดงเป็ น ภาพ การจั ด การ
ประสิทธิภาพของธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์ทางด้านธุร กิจ
อัจฉริยะ
221304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ 3(2-2-5)
Computer Network Approach in
Business
พื้ น ฐานการสื่ อ สารข้ อ มู ล สถาปั ต ยกรรม
เครือข่าย โปรโตคอลการสื่อสารและโทโพโลยี สื่อกลาง
การเข้ า ถึ ง แล ะควบคุ ม การเชื่ อ มต่ อ อุ ป กร ณ์ แ ล ะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์ การออกแบบและวิเคราะห์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจเบื้องต้น การตั้งค่าและการ
แก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ความปลอดภัย
เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ใ นธุ ร กิ จ และหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจใน
ปัจจุบัน
221311 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 3(2-2-5)
Finance Information System
แ น ว คิ ด ร ะ บ บ ส า ร ส นเ ท ศ ท าง ก า รเงิ น
โปรแกรมประยุกต์ทางด้านการเงิน หลักการออกแบบและ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศทางการเงิ น การวิ เ คราะห์
สารสนเทศทางการเงิ น ระบบสารสนเทศส าหรั บ การ
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วิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น การวิ เ คราะห์ ร ายงานทางด้ า น
การเงิน
221312 ระบบสารสนเทศเพื่องานทาง
ด้านโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Information System for Logistics
รู ป แบบของธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ บทบาทของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ อ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การจั ด การโลจิ ส ติ ส ก์ การประยุ ก ต์ ใ ช้
ซอฟต์แวร์กับการบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์
221313 หัวข้อปัจจุบันด้านระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Current Topics in Business
Management System
หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้ม วิวัฒนาการ
มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และการ
ประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
221321 คลังข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)

221323

Data Warehouse for Business
แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ ค ลั ง ข้ อ มู ล
องค์ ป ระกอบและสถาปั ตยกรรมคลัง ข้ อมู ล การจั ด เก็ บ
ความต้องการของผู้ใช้สาหรับการพัฒนาคลังข้อมูล การ
ออกแบบและการสร้างโมเดลแบบหลายมิติ การสกัดการ
แปลงและการโหลดข้ อ มู ล การดู แ ลรั ก ษาคลั ง ข้ อ มู ล
แนวคิ ด ของเครื่ อ งมื อ ธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ เทคโนโลยี แ ละ
เครื่องมือในการพัฒนาคลังข้อมูล รวมถึงการจัดการธุรกิจ
และการประยุกต์ใช้คลังข้อมูลกับองค์การ
221322 การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Mining for Business Application
แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับเหมืองข้อมูล ประเภท
เหมืองข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบเหมืองข้อมูล การ
เลือกใช้รูปแบบเหมืองข้อมูลสาหรับองค์กรและธุรกิจ การ
หากฎความสัมพันธ์ การแบ่งหมวดหมู่ การจัดกลุ่ม การ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพเหมื อ งข้ อ มู ล การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือการทาเหมืองข้อมูล

และการบัญชี
3(2-2-5)
Application Software in Finance and
Accounting
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ ด้ า นการเงิ น และ
การบั ญ ชี ระบบขายสิ น ค้ า ระบบซื้ อ สิ น ค้ า ระบบ
บัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบ
บั ญ ชี แ ยกประเภท งบการเงิ น และรายงานส าหรั บ
ผูบ้ ริหาร
221332 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านทรัพยากร
มนุษย์
3(2-2-5)
Application Software in Human
Resource
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ ด้ า นทรั พ ยากร
มนุษย์ ระบบทะเบียนประวัติ ระบบเงินเดือน ระบบควบคุม
เวลาและลงเวลาการท างาน ระบบการฝึก อบรม ระบบ
สวัสดิการของพนักงาน และรายงานสาหรับผู้บริหาร

การวิเคราะห์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Analytics
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงทานาย
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ทางเลื อ ก วงจรชี วิ ต ของการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ธุ ร กิ จ แ บ บ จ า ล อ ง ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ธุ รกิ จ
ระดั บ พื้ น ฐาน แบบจ าลองการวิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ ชั้ น สู ง
เทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
221324 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Current Topics in Business Analytics
and Application
หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้ม วิวัฒนาการ
มาตรฐาน ทฤษฎี นวั ต กรรม เทคนิ ค อุ ป กรณ์ และการ
ประยุกต์ใช้ท่ี เ กี่ยวข้อ งกั บ เทคโนโลยีด้ านเทคโนโลยี แ ละ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ
221331 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการเงิน
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221333

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการผลิต3(2-2-5)
Application Software in Production
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ด้านการผลิต ระบบ
จัดตารางการผลิต ระบบวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบ
วางแผนความต้องการกาลังการผลิต
221334 หัวข้อปัจจุบันด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์
เพื่องานธุรกิจในองค์การ
3(2-2-5)
Current Topics in Business Application
and Software
หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้ม วิวัฒนาการ
มาตรฐาน ทฤษฎี นวั ต กรรม เทคนิ ค อุ ป กรณ์ และการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ด้ า นซอฟต์ แ วร์
ประยุกต์เพื่องานธุรกิจในองค์กร
221341 เทคโนโลยีส่อื ประสม
3(2-2-5)
Multimedia Technology
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อประสม
สื่ อ ชนิ ด ต่ า งๆ เทคโนโลยี ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สื่อ ประสม
เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สื่อประสม และการประยุกต์เทคโนโลยีสื่อประสมสาหรับ
ทางธุรกิจ
221342 บทเรียนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
และนวัตกรรม
3(2-2-5)
Mobile Learning and Innovation
แนวคิดพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เพื่อ
การเรียนการสอน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
เพื่ อ การเรี ย นการสอน โครงสร้ า งและสถาปั ต ยกรรม
รูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ คอมพิว เตอร์ เ คลื่ อ นที่
ระบบบริหารจัด การเรียนการสอน การออกแบบเนื้อ หา
การจัดการหน่ วยการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
221343 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronics Commerce
โครงสร้ า งพื้ น ฐานพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
รู ป แบบของพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กลยุ ท ธ์ พ าณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบควบคุ ม และรั ก ษาความปลอดภั ย
ระบบช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การพาณิ ช ย์ บ น

โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ กฎหมายและ
จริยธรรม การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
221344 ระบบจัดการเนื้อหาทางด้านธุรกิจ
3(2-2-5)
Content Management System in
Business
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบจัดการเนื้ อ หา
ประเภทและองค์ ป ระกอบระบบจั ด การเนื้ อ หา การ
ออกแบบเนื้อหา การติดตั้งและการใช้ระบบจัดการเนื้อหา
การจัดเก็บและเผยแพร่เนือ้ หา เครื่องมือและวิธกี ารในการ
ออกแบบ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนื้อหา
เชิงธุรกิจ การประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนือ้ หาเชิงธุรกิจแบบ
ต่างๆ
221345 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีประยุกต์
สาหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม 3(2-2-5)
Current Topics in Web Application and
Innovation
หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้ม วิวัฒนาการ
มาตรฐาน ทฤษฎี นวั ต กรรม เทคนิ ค อุ ป กรณ์ และการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ด้ า นเทคโนโลยี
ประยุกต์สาหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม
221390 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1
1(0-3-2)
Project in Business Computer I
ศึกษาปัญหาและความต้องการทางด้านระบบ
สารสนเทศทางธุ ร กิ จ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ก าหนด
แนวทางแก้ ปั ญ หา การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบวิ ธี ก าร
แก้ ปั ญ หา จั ด ท าเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น าเสนอหั ว ข้ อ
โครงงาน
221391 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1(0-2-1)
รู ป แบบและกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ การ
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ปฏิ บั ติ ง าน เทคนิ ค การเขี ย นรายงานและการนาเสนอ
โครงงาน การฝึ ก ทั ก ษะเฉพาะทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการบริหารธุรกิจ
221401 สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
3(2-2-5)
Enterprise Architecture
แนะน าสถาปั ตยกรรมองค์ ก ร ขอบข่ า ยงาน
สถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร แบบจ าลองและสถาปั ต ยกรรม
อ้างอิง กระบวนการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
การสร้ า งและจั ด การแผนงานสถาปั ต ยกรรมธุ ร กิ จ
สถาปัตยกรรมสารสนเทศ สถาปัตยกรรมแอพลิเคชั่น และ
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมองค์กรกั บ การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
การจั ด การซอฟต์ แ วร์ ท างด้ า นการวางแผนทรั พ ยากร
วิสาหกิจ สถาปัตยกรรมองค์กรกับธรรมภิบาล การนา
สถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้งาน การประเมินผล
221402 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(2-2-5)
Information security
หลั ก การของการรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
สารสนเทศ เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยคอมพิว เตอร์
ภาพรวมของแนวโน้มปัจจุบันในผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
และการใช้งานและการวิจัยด้านความปลอดภัยเครือ ข่ าย
พื้ น ฐาน แนวคิ ด และนโยบายกลไกการรั ก ษาความ
ปลอดภัย การควบคุ ม การเข้า ถึ งและความสมบูร ณ์ ข อง
เทคนิคการเข้ารหัสขั้นพื้นฐาน การประกันการตรวจสอบ
ลายเซ็ น ดิ จิ ทั ล และฐานข้ อ มู ล กลไกการรั ก ษาความ
ปลอดภั ย ไฟร์ ว อลล์ การประเมิ น ผลการรั ก ษาความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยกรณีท่ีเกิดขึ้นจริง
เทคนิคและวิธีการที่จะดาเนินการทดสอบการเจาะระบบ
เครื อ ข่ า ย ความเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย ขององค์ ก ร
วิธีการจัดการความเสี่ยง
221490 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
2(0-6-3)
Project in Business Computer II
การพัฒนาวิธกี ารแก้ปัญหา การทดสอบ การ
ติ ด ตั้ ง และน าไปใช้ การประเมิ น ผล จั ด ท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องและนาเสนอสรุปผลการศึกษา

221491

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
221492 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใ น ส ถ า น
ประกอบการ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทั ก ษะใน
งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิว เตอร์ ธุ ร กิ จ ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
222111
ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Information Systems
ระบบปฏิ บั ติ ก าร โครงสร้ า งพื้ นฐานสาหรับ
การประมวลผล สถาปั ต ยกรรมและการจั ด การการ
ประมวลผล การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิว เตอร์
ทฤษฏีระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศแบบต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นองค์ ก ร ระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ผลกระทบของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ อ จริ ย ธรรมและสั ง คม ธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศ
222112 การพัฒนาสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Development
ชนิดของสื่อประสม ลักษณะของสื่อ ประสม
การประยุกต์สื่อประสม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์งานสื่อ
ประสม รูปแบบแฟ้มสื่อประสม การออกแบบสื่อประสม
การพัฒนาสื่อประสม การเผยแพร่สื่อประสม
222121 การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Project Management
องค์ ป ระกอบของโครงการ การจั ด การ
โครงการด้านระบบสารสนเทศ วัฏจักรของโครงการ การ
วางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ การติดตาม
และการควบคุ ม โครงการการทบทวนโครงการ การ
ประเมินโครงการ

880 | คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

222122

การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human-Computer Interaction Design
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ หลักการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ พฤติกรรม ของมนุษย์ใน
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ คอมพิ ว เตอร์ การยศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น
แบบจาลองกระบวนการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์
งานและการเก็บรวบรวมความต้องการ การออกแบบ การ
ออกแบบแผ่นภาพลาดับเรื่อง การพัฒนาต้นแบบส่ วนต่อ
ประสาน รู ป แบบและกระบวนทั ศ น์ ข องการปฏิ สั ม พั น ธ์
เทคโนโลยี ท่ี น ามาใช้ ใ นการออกแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ การ
ประเมินส่วนต่อประสาน
222131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ 3(2-2-5)
Computer Architecture and Logical
Problem Solving
โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ระบบปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ แ บบต่ า ง ๆ กระบวนการ
ทางานของคอมพิวเตอร์ การใช้เหตุผลและการแก้ ปั ญหา
ด้ ว ยตรรกศาสตร์ วงจรตรรกะ ควบคุ ม แบบล าดั บ
โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบ
ทาซ้า รหัสเทียม รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมแบบต่าง ๆ
ในยุคปัจจุบัน หลักการเขียนโปรแกรมพืน้ ฐาน
222132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
คาสั่ง ประเภทข้อมูล ตัวแปร ตัวกระทาการ
การตั ด สิ น ใจ การท าซ้ า ฟั ง ก์ ชั น ภายใน ข้ อ มู ล แบบ
โครงสร้าง การรับและแสดงผล ฟังก์ชันแบบกาหนดเอง
ตัวชีต้ าแหน่ง เหตุการณ์ การโปรแกรมอิงเหตุการณ์
222211 การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Organization Management and
Information Systems
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การ องค์ ก ร การ
จัดการองค์กร พฤติกรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบ

สารสนเทศที่ใช้ในองค์กร อาชีพทางด้านระบบสารสนเทศ
ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
222221 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System Concepts
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ของระบบฐานข้ อ มู ล และ
ระบบจัดการฐานข้ อ มูล สถาปัตยกรรมของระบบ การ
จัดการฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
การวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์
ภาษาสอบถาม การบูรณภาพและความมั่นคงของข้อมูล
ความมั่นคง และการป้องกันฐานข้อมูล การสารองข้อ มูล
และการคื น สภาพ การล็ อ ค เทคโนโลยี ใ หม่ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง
กับระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล
222231 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบ
ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms Design
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น และโครงสร้ า ง
ข้ อ มู ล แบบไม่ เ ป็ น เชิ ง เส้ น อาร์ เ รย์ สแต็ ก คิ ว ลิ ง ค์ ลิ สต์
ต้นไม้ กราฟ ระเบียบวิธีท่ีใช้จัดการโครงสร้างข้อมูล การ
ค้นหาข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบฮีพ
แฮชชิ่ง การเวียนเกิด การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความ
ซับซ้อนของขั้ นตอนวิธี การประยุ กต์ใ ช้ โครงสร้างข้ อ มู ล
และขัน้ ตอนวิธี
222232 ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Methodology
แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ แผนภาพยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพกิจกรรม
แผนภาพล าดั บ เหตุ ก ารณ์ การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ
คลาส วั ต ถุ การห่ อ หุ้ ม และการซ่ อ นข้ อ มู ล การสื บ ทอด
การพ้องรูป การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
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222233 วิธีการวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงโครงสร้าง
3(2-2-5)
Structured System Analysis and Design
Method
ความหมายและองค์ ป ระกอบของระบบ
กระบวนการพั ฒนาระบบ บริบทขององค์ ก ร การศึ ก ษา
ความเป็ น ไปได้ ข้ อ ก าหนดความต้อ งการ การวิ เ คราะห์
ความต้องการ การออกแบบระบบ แบบจาลองเพื่ อ การ
วิเคราะห์และออกแบบ แผนภาพผังงาน แผนภาพบริบท
แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล แผนภาพความสัมพันธ์
เอนทิตี การประยุกต์วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กรณีศึกษาวิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ในองค์กร
222241 เทคโนโลยีเครือข่าย
3(2-2-5)
Network Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศกับ งานด้านเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ รูปแบบการส่ง ผ่านข้ อมูล แบบต่าง ๆ ชนิด
สื่อสาร เทคนิคการสื่อสารข้อมูลแบบอนาลอกและดิจิตอล
รูปแบบโมเดลมาตราฐานการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต แบบ
โครงสร้างเครือข่าย ชนิดของเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย
สวิตซ์ชิ่ง เร้าเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมเครือข่าย ไอพีแอดเดรส
การแบ่งเครือข่ายย่อย การกาหนดค่าเบื้องต้นของการจัด
เส้ น ทาง เครื อ ข่ า ยไร้ ส ายและความมั่ น คงของเครื อข่าย
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเครือข่ายพืน้ ฐานกับองค์กร
222311 เทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Information Technology and Logistics
กระบวนการธุ ร กิ จ กระบวนการโลจิ สติกส์
ปัญหาโลจิสติกส์ การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับโลจิสติกส์
222312 เว็บเชิงความหมาย
3(2-2-5)
Semantic Web
คาศัพท์และการจัดแบ่งประเภทของคา เฟรม
เวิ ร์ค การอธิ บ ายทรั พ ยากร การใช้ อ อนโทโลจี ในการให้
เหตุผล ตัวแบบออนโทโลจี วิธีการและเครื่องมือสาหรั บ

สร้างออนโทโลจี เอ็กซ์เอ็มแอล ภาษาเว็บออนโทโลจี การ
พัฒนาเว็บไซต์เชิงความหมาย
222313 คลังข้อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse
แนวคิดการทาคลังข้อมูล องค์ประกอบและ
สถาปั ต ยกรรมของคลั ง ข้ อ มู ล ตั ว แบบข้ อ มู ล พหุ มิ ติ
การออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูล เครื่องมือสาหรับ
การพัฒนาคลังข้อมูล การจัดการธุรกิจ การประยุกต์ ใ ช้
คลังข้อมูลกับองค์การ
222314 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
Principles of Software Engineering
กระบวนการพั ฒ นาซอฟต์แ วร์ แบบจ าลอง
กระบวนการพั ฒนาซอฟต์แ วร์ วิศวกรรมความต้อ งการ
ซอฟต์ แ วร์ การออกแบบซอฟต์ แ วร์ การท าให้ เ กิ ด
ซอฟต์ แ วร์ การทดสอบซอฟต์ แ วร์ การบ ารุ ง รั ก ษา
ซอฟต์ แ วร์ การรื้ อ ปรั บ ซอฟต์ แ วร์ การจั ด การโครงการ
พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ การจั ด การความเสี่ ย งของโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ การประเมินราคาซอฟต์แวร์ การควบคุม
คุณภาพซอฟต์แวร์ หัวข้อทางวิชาชีพและจริยธรรม
222321 เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web Technology
เทคโนโลยี อิน เทอร์ เ น็ ต สถาปั ต ยกรรมของ
เวิลด์ไวด์เว็บ ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ มาตรฐานเว็บ
การสร้างเว็บเพจแบบพลวัต เว็บเซอร์วิส เทคโนโลยีเว็บ
เชิงความหมาย
222322 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ประเภท
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวม
และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การเขี ย นรายงานการวิ จั ย
ซอฟต์แวร์ในการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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222323

เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 3(2-2-5)
Modern Information Technology
สัมมนา การนาเสนอหัวข้อ นวัตกรรม เทคนิค
อุ ป กรณ์ หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น ที่ น่ า สนใจ แนวโน้ ม ทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
222324 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Internet Programming
อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์แบบกระจาย การเขียนโปรแกรมด้ านลู ก ข่ า ย
การเขี ย นโปรแกรมด้ า นแม่ ข่ า ย ภาษา เครื่ อ งมื อ และ
กระบวนการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ เฟรมเวิ ร์ค การออกแบบ
เว็บไซต์และเว็บเพจ กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์
222325 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวและเกม
3(2-2-5)
Animation Technology and Game
เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมภาพเคลื่อนไหว
และเกม การออกแบบและเขียนโปรแกรมส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้แบบกราฟิก การสร้างโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วย
เหตุ ก ารณ์ หลั ก การของการสร้ า งภาพเคลื่ อ นไหวแบบ
โต้ตอบได้ เสียง แบบจาลองการตรวจจับการชนของวัต ถุ
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ส าหรั บ เ กม เครื่ อ งมื อ การ ส ร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติและสามมิติ
222326 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Business
แนวคิ ด ของการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โครงสร้าง แบบจาลอง กระบวนการและกิจกรรมของการ
ทาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดการวางแผนการตลาด
แนวคิ ด การตลาดออนไลน์ กฎหมายการพา ณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ภาษีการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การพัฒนา
เว็บไซต์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
222327 เทคโนโลยีเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Web Technology
พืน้ ฐานเว็บไซต์การพัฒนาแบบไม่ยืดหยุ่นและ
แบบยืดหยุ่น การติดต่อกับฐานข้อมูล หลักการออกแบบ

สาหรับคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
เครื่องมือการพัฒนา
222328 การบริหารฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Administration
การติดตั้ง การตั้งข้อกาหนดการทางาน การ
สร้างฐานข้อมูล การนาเข้าข้อมูล จัดการสิทธิ์ การติดตาม
การทางาน การปรับแต่งประสิทธิภาพ การสารองข้อมูล
การกู้คืนข้อมูล
222331 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5)
Java Programming
แนวคิดเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูลพื้นฐานและชนิ ด
ข้อมูลอ้างถึง ตัวแปรแถวลาดับ การกาหนดประโยค การ
จั ด การเกี่ ย วกั บ ข้ อ ผิ ด พลาดและข้ อ ยกเว้ น การเขี ย น
โปรแกรมแบบมั ล ติ เ ทรด การจั ด การไฟล์ การเข้ า ถึ ง
ฐานข้อมูล
222332 การเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Programming
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเคลื่อนที่ วงรอบ
ชีวิตของโปรแกรม ส่วนต่อประสานผู้ใช้ การส่งผ่านข้อมูล
ภายใน การควบคุ ม และหน่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล การเขี ย น
โปรแกรมฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมไคล์เอ็นท์เซิร์ฟเวอร์
222333 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ขั้นประยุกต์
3(2-2-5)
Development of Advanced Mobile
Applications
สถาปั ต ยกรรมฮาร์ ด แวร์ คุ ณ ลั ก ษณะและ
ข้อจากัดของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่
ใช้สาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรม
บนคอมพิ ว เตอร์ เ คลื่ อ นที่ ส่ ว นติ ด ต่ อ ระบบส าหรั บ
โปรแกรมประยุ ก ต์ การใช้ ห น่ ว ยความจ าและส่ ว นเก็ บ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้ การสื่ อ สารกั บ ระบบ
ภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจาลอง
เพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อคานึงถึง
ด้านความมั่นคง
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222334

การเขียนโปรแกรมและการตรวจสอบ
3(2-2-5)
Programming and Program Testing
วิธีการเขียนโปรแกรม ประเภทข้อผิดพลาด
การค้นหาและการจัดการข้อ ผิดพลาด การทดสอบแยก
หน่วย การทดสอบรวมหน่วย การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อ
การตรวจสอบโปรแกรม
222341 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
3(2-2-5)
Security in Computer Systems and
Networks
การบุ ก รุ ก และการรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ การรั ก ษาความปลอดภั ย
เบื้ อ งต้ น การเข้ า รหั ส ลั บ เบื้ อ งต้ น การบุ ก รุ ก ในระบบ
เครือข่าย ระบบป้องกัน ไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์รักษาความ
ปลอดภัย
222342 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร3(2-2-5)
Enterprise Computer Network
ความหมาย ของเครื อ ข่ า ย ในองค์ ก ร ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต โพรโตตอลเลือกเส้นทางแบบพลวัต
อาร์ไอพี โอเอสพีเอฟ ไอเอสไอเอส บีจีพี เป็นต้น แนวคิด
เครือข่ายพื้นที่กว้าง พีพีพี เฟรมรีเลย์ เอ็มพีแอลเอส การ
แปลงที่อยู่เครือข่าย ที่อยู่ไอพีเวอร์ชั่น 6 และการโพรโทคอ
ลการเลือกเส้นทางแลนเสมือน
222343 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
3(2-2-5)
Wireless Network Technology
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ย
ไร้สาย การประยุกต์ ใช้ งาน หลักการส่งผ่ านแบบไร้ ส าย
การควบคุ ม การเข้ า ถึ ง แบบหลายทาง การวางแผน
ออกแบบ และติ ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยท้ อ งถิ่ น แบบไร้ ส าย การ
จัดสร้างความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย วีแพน วีแมน
และวีแวน การจัดการและการแก้ปัญหา

222344 การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายระดับ
องค์กร
3(2-2-5)
Enterprise Network Security
พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายใน
ภาพรวม การรักษาความปลอดภัย การกาหนดพืน้ ที่ความ
ปลอดภัย การติดตั้งไฟล์วอล การกาหนดค่ากับอุปกรณ์สวิ
ชชิ่ง อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง การตั้งค่าที่อยู่และชื่ออุปกรณ์
ชนิดการเข้าโจมตีเครือข่าย การเฝ้าระวังและการป้อ งกัน
ระบบเครื อ ข่ า ย วิ ธี ก ารป้ อ งกั น แบบใหม่ และอุ ป กรณ์
สมัยใหม่
222345 การตรวจสอบความปลอดภัย 3(2-2-5)
Security Monitoring
การตรวจสอบความปลอดภัย การวิเคราะห์
และระบบการตอบสนอง การบรรเทาและการตอบสนอง
ต่อภัยคุกคามความปลอดภัย เครือข่ายและความปลอดภัย
ของข้ อ มู ล และความสั ม พั น ธ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การตรวจดู
ข้อมูลของเครื่องในเครือข่ าย การบรรเทาต่อ ภัยคุ ก คาม
ความปลอดภัย แบบศูนย์รวม การตรวจสอบ การบรรเทา
และการรายงานเกี่ยวกับภัยคุกคาม การใช้งานกับอุปกรณ์
จากหลายหลากชนิ ด เพื่ อ การรั ก ษาความปลอด ภั ย
เครือข่าย
222361 การสืบค้นสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
ความรู้พื้นฐานเครื่องมือการสืบค้น ขบวนการ
สกัดย่อยข้อมูลสารสนเทศ การเรียกดึงข้อมูล ทฤษฎีและ
วิธีการค้นหาและสืบค้นข้อความ ขบวนการภาษาธรรมชาติ
การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องและอัตถประโยชน์ วิธีการทาง
สถิติและวิธีการทางภาษาสาหรับการทาดัชนีโดยอัตโนมัติ
และการจัดหมวดหมู่ วิธีการทางตรรกะและความน่ า จะ
เป็นสาหรับการสร้างดัชนี การกาหนดแบบสอบถาม การ
จัดอันดับ วิธีการกรองข้อความ การวัดประสิทธิผ ลการ
สืบค้น
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ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ
3(2-2-5)
Expert System and Decision Support
System
ความรู้เบื้องต้นของระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ ลักษณะ
ส าคั ญ สถาปั ต ยกรรม แบบจ าลอง การแสดงความรู้
ประสิทธิภาพของการใช้ ก ฎ การจัดแบ่งประเภทความรู้
การจัดการองค์ความรู้ การตัดสินใจและการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการพัฒนา
ระบบ ฮาร์ ด แวร์ ซ อฟต์ แ วร์ แ ละส่ ว นต่ อ ประสาน การ
ประเมินผล เครื่องมือสาหรับการพัฒนาระบบ
222363 ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ 3(2-2-5)
Intelligent Tutoring System
การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา พื้นฐาน
เกี่ยวกับจิตวิ ทยาการเรียนรู้ การเรียนรู้แ บบปรั บเหมาะ
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
กระบวน การพั ฒ นาระบบการส อน เสริ ม อั จ ฉริ ย ะ
สถาปั ต ยกรรมระบบ การสร้ า งตั ว แบบการเรี ย นรู้ ข อง
ผูเ้ รียน การสร้างกฏสาหรับการเรียนรู้ ระบบการสอนเสริม
อัจฉริยะแบบกระจาย การประเมินระบบ หัวข้อปัจจุ บั น
และแนวโน้มเกี่ยวกั บ การประยุ กต์ ใ ช้ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใ น
การศึกษาและระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ
222364 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Artificial Intelligence
หลั ก การและประวั ติ ข องปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
ปริภูมิสถานะและการค้นหา ขั้นตอนวิธีการค้นหา ทฤษฎี
กราฟ ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง การ
โปรแกรมเชิ ง พลวั ต การเรี ย นรู้ ของเครื่ อ งจั ก ร ระบบ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง พั น ธุ ก รรม ตรรกศาสตร์
คลุมเครือ โครงข่าย ประสาทเทียม
222411 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ร่วมสมัยในองค์กร
3(2-2-5)
Application of Contemporary
Information Systems in Organization
ซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป ที่ พ ร้ อ มใช้ ส าหรั บ การ
แก้ ปั ญ หาธุ ร กิ จ ระบบสารสนเทศร่ ว มสมั ย โปรแกรม

ประยุ ก ต์ ร ะดั บ องค์ ก รที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น การวางแผน
ทรัพยากรขององค์กร ระบบการจัดการโซ่อุปทาน ระบบ
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการจัดการความรู้
222451 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-2-1)
Preparation for Information Technology
Professional Experience ไม่นับหน่วยกิต
รู ป แบบและกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ การ
ปฏิ บั ติ ง าน เทคนิ ค การเขี ย นรายงานและการน าเสนอ
โครงงาน การฝึ ก ทั ก ษะเฉพาะทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
222452 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-6-3)
Information Technology Project
การพั ฒ นาโครงการ การวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบตามความต้องการ การพัฒนาระบบ การ
ทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลและการทวนสอบแก้จุดบกพร่อง วิเคราะห์
ผลลัพธ์และสรุปผล การจัดทาเอกสารและการนาเสนอ
โครงงาน
222453 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถานประกอบการภาครั ฐ
หรือเอกชน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒนาโครงงานเชิงบูรณาการกับการทางาน
โดยความเห็ น ชอบของอาจารย์ ผู้ ค วบคุ ม และสถาน
ประกอบการ
222454 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใ น ส ถ า น
ประกอบการ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะ
ในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในฐานะ
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พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ
เอกชน
224111
เทคโนโลยีแผนที่
3(2-2-5)
Mapping Technologies
ประวั ติ ค วามเป็ น มา องค์ ป ระกอบแผนที่
เส้นโครงแผนที่ ระบบพิกัด การกาหนดตาแหน่ง มาตรา
ส่วน ระยะทาง ทิศทาง การอ่านแผนที่ การได้มาของข้อมูล
และแผนที่ ดิ จิ ต อล การเขี ย นแผนที่ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
ลิขสิทธิ์แผนที่
224112 การสารวจเพื่อการทาแผนที่ 3(2-3-6)
Map Surveying
การส ารวจพื้ น ราบ การส ารวจภู มิ ป ระเทศ
การวัดและความคลาดเคลื่อน อุปกรณ์การสารวจ การ
สร้ า งข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แ ละการท าแผนที่ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งรั บ
สัญญาณระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม การ
สารวจภาคสนาม
224113 ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วย
ดาวเทียม
3(2-2-5)
Global Navigation Satellite Systems
เทคโนโลยี ก ารก าหนดต าแหน่ ง บนโลกโดย
อุปกรณ์กาหนดตาแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การตรวจ
แก้เชิงเรขาคณิต การนาร่อง การติดตาม การประยุกต์ใช้
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกร่วมกับการรับรู้ระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ การท าแผนที่ แ ละการ
วิเคราะห์เชิงพืน้ ที่
224171 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
Physical Geography
แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ
ระบบพลังงานของโลก ระบบภูมิอากาศ ลักษณะและวัฏ
จักรของเปลือกโลก กระบวนการแปรโครงสร้าง ลักษณะ
ภู มิ ป ระเทศจากกรรมวิ ธี ป รั บ ระดั บ วั ฏ จั ก รของน้ า การ
กระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ อิทธิพลของ
องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์กายภาพต่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์ และนิเวศวิทยา

224181

ภูมิศาสตร์มนุษย์
3(2-2-5)
Human Geography
หลั ก การและแนวคิ ด ภู มิ ศ าสตร์ ม นุษ ย์ สาย
พันธุข์ องมนุษย์ การกระจายของประชากรและการย้ายถิ่น
การด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ รู ป แบบและกระบวนการทาง
วั ฒ นธรรม การจั ด รู ป พื้ น ที่ ท างเมื อ ง การเกษตร การ
พัฒนาอุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง
224221 การรับรู้ระยะไกล
3(2-3-6)
Remote Sensing
วิ วั ฒ นาการของการส ารวจข้ อ มู ลระยะไกล
พื้ น ฐานของแสงและคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลก่อนการจาแนก เทคนิคการจาแนก
ประเภทข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังการจาแนกประเภท
ข้อมูล การประเมินความถูกต้องจากข้อมูลภาคสนาม
224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographic Information Systems
หลั ก การ แนวคิ ด องค์ ป ระกอบ ข้ อ มู ล เชิ ง
พืน้ ที่ การนาเข้าข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล และการน าเสนอข้ อ มู ล ทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
224232 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 3(2-2-5)
Spatial Database Management
พื้นฐานของเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
และภาษาสอบถามเชิ ง โครงสร้ า ง กระบวนงานจั ด เก็ บ
จัดการและการค้ นคืน ข้ อ มูลเชิ งต าแหน่ง ด้วยเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบมีกรรมสิทธิ์และแบบรหัส เปิ ด
มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลฟีเจอร์แบบพื้นฐาน เครื่องมือ
และเทคโนโลยีสาหรับการออกแบบ การสร้าง การค้นคืน
การปรั บ ให้ ทั น สมั ย การวิ เ คราะห์ แ ละการแบ่ ง ปั น
ฐานข้อมูลเชิงตาแหน่ง
224272 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้า
3(2-2-5)
Geoinformatics for Watershed Management
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาลั กษณะ
ลุ่ ม น้ า ชั้ น คุ ณ ภาพลุ่ ม น้ า การจั ด การเพื่ อ ให้ ไ ด้ น้ าที่ มี
ปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการไหลอย่างสม่าเสมอ
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ควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่ลุ่มน้า
224282 ภูมิศาสตร์เมือง
3(2-2-5)
Urban Geography
การก าเนิ ด ของเมื อ ง การกระจาย การ
เจริญเติบโต หน้าที่ รูปร่างโครงสร้างภายในเมือง โดยเน้น
รูปแบบการใช้ท่ีดิน จินตภาพเกี่ยวกับเมืองและพฤติกรรม
ของชาวเมื อ ง รวมทั้ ง การน าหลั ก เกณฑ์ ท างภู มิ ศ าสตร์
เมืองไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
224322 การรังวัดและการประมวลผลภาพเชิงเลข
3(2-2-5)
Digital Photogrammetry and Image
Processing
นิ ย ามของการรั ง วั ด ด้ ว ยภาพ หลั ก การของ
ภาพถ่ายและการสร้างภาพ พื้นฐานการประมวลผลภาพ
เชิงเลขและเรขาคณิตสาหรั บการรังวัดด้วยภาพ สมการ
ภาวะร่ ว มเส้ น ข่ า ยสามเหลี่ ย มทางอากาศ การวางตั ว
แบบจาลองระดับสูงเชิงเลข ภาพดัดแก้ออร์โธ การดัดแก้
แบบออร์โธสาหรับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การประเมิน
ความถูกต้องทางตาแหน่ง
224323 ภูมิสารสนเทศจากข้อมูลภาพ 3(2-2-5)
Geo-information from Imagery
นิ ย ามและองค์ ป ระกอบของข้ อมู ล ภาพและ
ข้อมูลกริด หลักการกาหนดตาแหน่งโลกสาหรับข้อมูลภาพ
การเตรียมข้อมูลภาพเพื่อการสกัดภูมิสารสนเทศ การสกัด
ภู มิ ส ารสนเทศจากข้ อ มู ล แบบจ าลองระดั บ สู ง เชิ ง เลข
ภาพถ่ า ยทางอากาศ ภาพถ่ า ยดาวเที ยมและข้ อมู ลภาพ
จากการกวาด การประเมินคุณภาพข้อมูล การทาแผนที่
ภูมิประเทศและการประยุกต์ใช้
224333 วิธีการเชิงเลขและการเขียนโปรแกรม
สาหรับภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Numerical methods and programming
in Geoinformatics
พื้ น ฐานของวิ ธี ก ารเชิ ง เลข พี ชคณิ ต เชิ ง เส้น
การหาคาตอบของระบบเชิง เส้น และไม่ เป็น เชิง เส้น การ
ประมาณค่าในช่วง/นอกช่วง การปรับเส้นโค้งและการเขียน

โปรแกรม โครงสร้างข้อมูลเชิงตาแหน่ง คลังเชิงตาแหน่ง
ทฤษฎีและปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
การจัดการ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตาแหน่ง
224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Natural
Resources and Environmental
Management
การติ ด ตามสภาวะแวดล้อ มโดยใช้ ก ารรั บรู้
ระยะไกล การประเมินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเด็นปัญหาร่วมสมัย
ด้ า นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
224335 การเขียนโปรแกรมสาหรับเครือข่าย
ด้านภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Web programming in Geoinformatics
แนวคิ ด ของการเขี ย นโปรแกรมส าหรั บ
เครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่าย การบูรณาการฐานข้อมูล
เชิ ง ต าแหน่ ง งานประยุ ก ต์ ก ารท าแผนที่ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
มาตรฐานภูมิสารสนเทศเชิงตาแหน่งสาหรับภูมิสารสนเทศ
ผ่านเครือข่าย ปฏิบัติการการทาแผนที่ผ่านเครือข่ายและ
การปรับแต่งประสิทธิภาพ
224336 การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล
3(2-2-5)
Application in Remote Sensing
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารรั บ รู้ ร ะย ะไกล เพื่ อ
การศึ ก ษาด้ า นต่ า งๆ โบราณคดี พื ช พรรณและภาค
เกษตรกรรม อุทกวิทยาและการจัดการแหล่งน้า ป่าไม้และ
ระบบนิเวศน์ การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเมือง มลภาวะใน
อากาศและสภาพอากาศเขตเมือง ภัยธรรมชาติ
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224341

วิธีเชิงปริมาณทางภูมิสารสนเทศ

3(2-2-5)
Quantitative Methods in
Geoinformatics
ปั ญ หาเชิ ง พื้ น ที่ พื้ น ฐาน ทางส ถิ ติ การ
แสดงผลข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง สถิติเชิงพื้นที่
การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ และ
การถดถอย
224351 การจาลองแบบปรากฏการณ์เชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Spatial Simulation and Modeling
แนวคิดของการวิเคราะห์และการจัดการเชิง
พื้นที่ การวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งพื้นที่
แบบกริด รูปแบบและวิธีการจาลองแบบเชิงพื้นที่ การใช้
ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศและประยุ ก ต์ ร ะบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ ติ ด ตามปรากฏการณ์ เ ชิ ง พื้ น ที่ การ
ประยุกต์ใช้แบบจาลองเชิงพื้นที่ในการศึกษาที่หลากหลาย
224361 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Research in Geographic Information
Science
ระเบียบวิธีการวิจัย ประเด็นปัญหาวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรม กฎหมายกั บ จริ ย ธรรมการวิ จั ย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย การสรุ ป ผลและอภิ ป ราย
ผลงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์
224373 ภูมิสารสนเทศกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
3(2-2-5)
Geoinformatics in Climate Change
การเปลี่ยนองค์ประกอบ ปัจจัยควบคุมและ
ความผั น แปรของอากาศ เครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง วิ ธี
พยากรณ์อากาศ ลักษณะภูมิอากาศประเภทต่างๆของโลก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการสร้าง
แบบจ าลองในการเฝ้ า สั ง เกตการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศ

224375

เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศกับสถานการณ์
โลกปัจจุบัน
3(2-2-5)
Geoinformatics Technology in Current
Global Situation
ระบบส ารส นเทศ ภู มิ ศ าส ตร์ การ รั บ รู้
ระยะไกล ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม โฟ
โตแกรมเมตรี หลักการสารวจเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศ ทางตาแหน่ง เส้นทาง และภัยธรรมชาติ
224383 การวางผังเมืองและภาค
3(2-2-5)
Urban and Regional Planning
ความรู้ ทั่ ว ไปของการวางผั ง เมื อ งและภาค
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐาน วิวัฒนาการ
และรูปแบบของเมือง ระดับการวางผังกายภาพในประเทศ
ไทย การวางผังระดับภูมิภาค การวางผังเมือง การวางผัง
เมืองเฉพาะ แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน แผนผัง
แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการ
กิจการสาธารณูปโภค การวางผังเมืองเขียว กฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง
224385 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Geography of Tourism
องค์ประกอบการท่องเที่ยว วิวัฒนาการของ
การเดินทางและการท่ องเที่ย ว ทรัพยากรการท่ องเที่ ย ว
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว มรดก
โลกกั บ การท่ อ งเที่ ย ว พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยและรอบ
โลก การอนุรักษ์และปัญหาในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว
224391 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี แบบจาลอง และ
เทคนิคทางภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ พยากรณ์
และ/หรือ ให้ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเชิงพืน้ ที่
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224401

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภูมิสารสนเทศศาสตร์
1(0-2-1)
Preparation for Geographic Information
Science Professional Experience
รู ป แบบและกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรมการ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ การ
ปฏิ บั ติ ง าน เทคนิ ค การเขี ย นรายงานและการน าเสนอ
โครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์
224437 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ
3(2-2-5)
Geographic Information Systems in
Health
การจั ด ท าแผนที่ ส ารสนเทศสุ ข ภาพ การ
วิ เ คราะห์ ก ารเกาะกลุ่ ม เชิ ง พื้ น ที่ ข องโรค การวิ เ คราะห์
ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การวิเคราะห์
ภัยอันตรายและการแพร่ของโรคติดเชื้อ การสารวจทาง
นิเวศวิทยาของโรค การวิเคราะห์ ก ารเข้า ถึ ง การบริ ก าร
สุ ข ภาพ การก าหนดที่ ตั้ ง การบริ ก ารสุ ข ภาพ และการ
กาหนดที่ตั้งการบริการสุขภาพ
224438 ภูมิสารสนเทศด้านการทหาร 3(2-2-5)
Geoinformatics in Military
การรั บ รู้ จ ากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ และระบบก าหนดต าแหน่ ง บนพื้ น โลกด้ ว ย
ดาวเที ย ม ประเด็ น ปั ญ หาร่ ว มสมั ย ด้ า นการทหาร การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภู มิสารสนเทศทางการทหาร การ
จัดทาฐานข้อมูลด้านความมั่นคง การพัฒนาแบบจาลอง 3
มิติด้านภูมิศาสตร์ การหาความหนาแน่นของวัตถุเชิงพืน้ ที่
การแสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก

224452

แบบจาลองและการเปลี่ยนแปลง
ใช้ประโยชน์ท่ดี ินและสิ่งปกคลุมดินขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Land use and Land Cover
Change and Modeling
พั ฒ น า ก า ร ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย
เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น และสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น
แนวคิ ด ในการจ าแนกการใช้ ท่ี ดิ น และสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น
แบบจาลองการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน การประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อม อุทกวิทยา และทางเศรษฐศาสตร์
การจัดสรรพืน้ ที่ กรณีศึกษาแบบจาลองการใช้ท่ดี ินและสิ่ง
ปกคลุมในประเทศไทย พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน
224453 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Spatial Decision Support Systems
แนวคิ ด ของกระบวนการตั ด สิ น ใจ เกณฑ์
ส าหรั บ การตั ด สิ น ใจ การให้ ค่ า น้ าหนั ก ส าหรั บ เกณฑ์
ทางเลื อ กส าหรั บ การตั ด สิ น ใจ องค์ ป ระกอบของการ
วิ เ คราะห์ ก ารตั ด สิน ใจแบบหลายเกณฑ์ การบู ร ณาการ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์การตัดสินใจ
แบบหลายเกณฑ์ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เชิงพืน้ ที่สาหรับงานประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง
224462 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์
3(0-6-3)
Geographic Information Science Project
การเตรียมหัวข้อโครงงาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์สาหรับการจัดทา
โครงงาน ศึ ก ษางานวิ จั ย หรื อ โครงงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กฎหมายการคัดลอกผลงาน ตารางเวลาการดาเนิน งาน
การก าหนดขอบเขต วิ เ คราะห์ ผ ล และ การน าเสนอ
โครงงาน
224474 ภูมิสัณฐานวิทยา
3(2-2-5)
Geomorphology
กระบวนการทางธรณีวิทยา ทวีป มหาสมุทร
แผ่ น เปลื อ กโลก และการเคลื่ อ นที่ ข องแผ่ น เปลื อ กโลก
กระบวนการผุพัง การเคลื่อนที่ของมวลสาร การพังทลาย
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ก า ร พั ด พ า แ ล ะ ก า ร ส ะ ส ม ตั ว ข อ ง ต ะ ก อ น น้ า พ า
กระบวนการแลกเปลี่ ย นพลั ง งานและวั ต ถุ เ ชิ ง พื้ น ที่ แ ละ
เวลา ธรณีภิบัติภัย
224484 ทฤษฎีทาเลที่ตั้ง
3(3-0-6)
Location Theory
พื้นฐานความเข้าใจในการเลือกทาเลที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ พืน้ ฐานทางกายภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
พื้นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของพื้นที่เมือง การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง ของกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิ จ ทฤษฎี ท่ี ตั้ ง ทางด้ า นเกษตรกรรม ปั จ จั ย ที่
เกี่ยวกับทาเลที่ตั้งทางอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์และทฤษฎี
ที่ตั้งอุตสาหกรรม ทฤษฎีแหล่งกลาง
224492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์
224493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้อ งกั บภู มิสารสนเทศศาสตร์ ใ น
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
224494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co – operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทั กษะในงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บภู มิ สารสนเทศศาสตร์ ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
225100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Computer Science
หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การคิด
เชิงคานวณ ระบบจานวนและการแทนข้อมูล พื้นฐานการ
เขี ย นโปรแกรม โครงสร้ า งข้ อ มู ล ขั้ น ตอนวิ ธี ฐานข้อมูล
เครือข่ายคอมพิ วเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการประยุ ก ต์ ใ ช้
งาน ความปลอดภัย วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์
กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

225101

ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา
3(2-2-5)
Basic Logic and Problem Solving
การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาโดยใช้ตรรกะ
เทคนิ ค การแก้ ปั ญ หาและการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาทาง
คอมพิ ว เตอร์ รหั ส เที ย ม กระบวนการท างานของ
คอมพิ ว เตอร์ ผั ง งาน การระบุ ป ระจ าตั ว หลั ก การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น การไหลของคาสั่งควบคุมต่าง ๆ คาสั่ง
ควบคุมแบบเงื่อนไขและการเลือก คาสั่งวนซ้าแบบนับรอบ
ค าสั่ ง วนซ้ าแบบก าหนดเหตุ ก ารณ์ การทดสอบและแก้
ข้อบกพร่องของโปรแกรม
225111
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
3(2-2-5)
Structure Programming
โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัว
กระทาการและนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ชั่น การรับและแสดงผล
ข้ อ มู ล ค าสั่ ง ควบคุ ม แบบล าดั บ ค าสั่ ง ควบคุ ม แบบ
ทางเลือก คาสั่งควบคุมแบบทาซ้า แถวลาดับ ฟังก์ชัน ชนิด
ข้อมูลแบบโครงสร้าง ตัวชีต้ าแหน่ง การดาเนินการกับไฟล์
225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
Programming Methodology
กระบวนการท างานของคอมพิ ว เตอร์ การ
วิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม โครงสร้างของ
โปรแกรม ตัวกระทาการและนิพจน์ การรับและแสดงผล
ข้อมูล คาสั่งควบคุม ฟังก์ชัน แถวลาดับ ชนิดข้อมูลแบบ
โครงสร้าง
225131 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Computer Architectures
ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจานวน
รู ป แบบการแทนข้ อ มู ล พี ช คณิ ต บู ลี น และดิ จิ ทั ล ตรรกะ
ภาษาแอสเซมบลี รู ป แบบค าสั่ ง วิ ธี ก ารอ้ า งถึ ง ข้ อ มูลใน
หน่ ว ยความจ า ระบบหน่ ว ยความจ า ระบบไอโอ ระบบ
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่
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225211

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming
หลั ก การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ เ บื้ อ งต้ น
คลาสนามธรรม การห่อหุ้ม การสืบทอด และการพ้องรูป
การดักจับข้อผิดพลาด การสร้างหน้าจอการใช้งาน การ
ดั ก จั บ เหตุ ก ารณ์ แ ละมั ล ติ เ ทรดดิ้ ง การออกแบบ การ
พั ฒ นา การทดสอบและการแก้ ปั ญ หาโปรแกรมโดยใช้
เครื่องมือที่ทันสมัย
225221 การโปรแกรมเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Programming
ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง ตัว เลขสาหรั บ สมการเชิ งเส้น
และสมการพหุนามกาลังสูง วิธีการทาซ้าอย่างง่าย การลู่
เข้าและการลู่ออก ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมไบ
เซกชั น ฟั ง ก์ ชั น วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขและฟั ง ก์ ชั น ที่ ผู้ ใ ช้
ก าหนดเอง วิ ธี ก ารประมาณค่ า เชิ ง เส้ น ฟั ง ก์ ชัน การหา
อนุพันธ์เชิงตัวเลข ฟังก์ชันการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การ
เขียนโปรแกรมเพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
225241 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Data Structures and Fundamental
Algorithms
ชนิ ด ข้ อ มู ล นามธรรม กองซ้ อ น แถวคอย
รายการและรายการแบบเชื่ อ มโยง กราฟ ต้ น ไม้ การ
วิเคราะห์ขนั้ ตอนวิธี การเรียงลาดับและการค้นหาข้อมูล
225242 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Design and Analysis of Algorithms
การออกแบบและวิ เ คราะห์ ขั้ น ตอนวิ ธี การ
วิเคราะห์ความซับซ้อน ขัน้ ตอนวิธีเชิงละโมบ การแบ่งแยก
และเอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิง
กราฟ ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์
225251 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Computer Networks and Internets
เทคโนโลยี เ ครื อ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ ชนิ ด ของ
เครือข่าย แบบจาลองเครือข่าย ชนิดข้อมูลและสัญ ญาณ

สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารและการมัลติเพล็กซ์ อุปกรณ์
เครือข่าย การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการไหล
ของข้ อ มู ล และการควบคุ ม ข้ อ ผิ ด พลาด โปรโตคอล
เครือข่าย ไอพีแอดเดรส เครือข่ายย่อย การจัดเส้นทาง
แบบคงที่ แ ละแบบพลวั ต เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ความ
มั่นคงของเครือข่าย เทคนิคการเข้ารหัส
225261 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System Analysis and Design
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ของระบบฐานข้ อ มู ล และ
ระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
การท าให้ อ ยู่ ใ นรู ป บรรทั ด ฐาน ภาษาสอบถาม การ
ประมวลผลภาษาสอบถาม การบูรณภาพและความมั่นคง
ของข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อมกัน การสารองข้อมูล
และการคืนสภาพ ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบ
โนเอสคิ ว แอล การให้ บ ริ ก ารฐานข้ อ มู ล การพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล
225301 ทฤษฎีการคานวณ
3(2-2-5)
Theory of Computation
ออโตมาตาจากัด ออโตมาตาจากัดแบบคาดเดาได้ ออโต
มาตาจากัดแบบคาดเดาไม่ได้ นิพจน์ปกติ ภาษาปกติ ออ
โตมาตาแบบกดลง ไวยกรณ์ไม่อิงบริบท ทฤษฎีบทการปั๊ม
ท ฤ ษ ฎี เ วี ย น เ กิ ด เ ค รื่ อ ง ทั ว ริ ง ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล
ภาษาธรรมชาติ
225313 แนวคิดของภาษาโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Language Concept
กรอบแนวคิ ด ของภาษาโปรแกรม ประเภท
และเกณฑ์การประเมินภาษา เทคนิคการเขียนโปรแกรม
เชิ ง โครงสร้ า ง ชนิ ด ข้ อ มู ล การตั้ ง ชื่ อ การเชื่ อ มโยง
คุ ณ สมบั ติ และขอบเขตของตั ว แปร การหาค่ า นิ พ จน์
ค าสั่ ง ควบคุ ม การส่ ง พารามิ เ ตอร์ โปรแกรมย่ อ ย
โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ภาษาเชิงตรรกะ และ
ภาษาเชิงหน้าที่
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225321

การโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน 3(2-2-5)
Web Application Programming
สถาปั ต ยกรรมเว็ บ ภาษาแอชที เ อ็ ม แอล ซี
เอสเอส การออกแบบเว็บให้แสดงผลทุกขนาดหน้าจอ จา
วาสคริปต์ ภาษาสาหรับโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน การ
ติ ด ต่ อ กั บ ฐานข้ อ มู ล การออกแบบเว็ บ ไซต์ แ ละเว็ บ เพจ
กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์
225322 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-2-5)
Introduction to Visual Programming
พื้ น ฐานของภาษาโปรแกรมแบบวิชวล การ
เขียนโปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์ ระเบียบวิธีการสร้างและ
จั ด การวั ต ถุ การแก้ ไ ขจุ ด บกพร่ อ งและควบคุ ม ดู แ ล
ข้ อ ผิ ด พลาด เครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ท่ี ใ ช้ ก ารพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต์ในปัจจุบัน
225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ เ ค ลื่ อ น ที่
ระบบปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์
เคลื่อนที่ วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์ การออกแบบและการ
พัฒนาส่วนติดต่อกั บผู้ ใ ช้ แบบกราฟิ ก การส่งผ่านข้ อ มู ล
การเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
225324 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Object-oriented Programming
การรับและแสดงผลข้อ มูล เทรด การเขี ย น
โปรแกรมเครื อ ข่ า ย การติ ด ต่ อ กั บ ฐานข้ อ มู ล ความ
ปลอดภัย โปรแกรมเสริมด้านเทคโนโลยี เจเนริคและคอล
เลคชั่น สวิง แอปเพล็ต การจัดการเหตุการณ์ การจัดการ
ข้อยกเว้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

225331

การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง
3(2-2-5)
Software Development on Internet of
Things
หลักการพืน้ ฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(ไอโอที ) ระบบฝั ง ตั ว และการเชื่ อ มต่ อ การรั บ เข้ า และ
ส่งออก โปรโตคอลและแบบจาลองการสื่อสาร การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ไอโอที การประยุกต์ใช้ไอโอที
225332 การประมวลแบบคลาวด์
3(2-2-5)
Cloud Computing
ก า ร ป ร ะ ม ว ล แ บ บ ค ล า ว ด์ เ บื้ อ ง ต้ น
สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบคลาวด์ การจั ด การ
บริ ก าร การจั ด การข้ อ มู ล การจั ด การทรั พ ยากร ระบบ
ความปลอดภัย โอเพนซอร์ส
คลาวด์และตัวจาลอง
225341 ทฤษฎีกราฟ
3(2-2-5)
Graph Theory
กราฟเบื้องต้น ไดกราฟ กราฟของออยเลอร์
และฮามิลตัน ต้นไม้ การจับคู่ เครือข่าย พาธและไซเคิล
การลงสีกราฟ ปัญหาที่นิยมในทฤษฎีกราฟ
225351 ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
3(2-2-5)
Computer and Network Security
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การเข้ า รหั ส ลั บ เบื้ อ งต้ น กุ ญ แจส่ ว นตั ว และกุ ญ แจ
สาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์สิทธิ์และการยืนยัน
ตัวบุคคล ใบรับรองสิทธิ์ การบริหารกุญแจ การบุกรุกใน
ระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การตรวจจับการ
บุกรุกและระบบป้องกัน ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย
225361 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Analysis and Design
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ
การจั ด การโครงการ แผนภาพกระแสข้ อมู ล ค าอธิ บ าย
กระบวนการท างาน การออกแบบซอฟต์ แ วร์ โ ดยใช้
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แบบจาลองเชิงวัตถุ การจาลองกระบวนการทางธุรกิจโดย
ใช้ แ บบจ าลองเชิ ง วั ต ถุ กรณี ศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบซอฟต์แวร์
225362 วิทยาการคณนา
3(2-2-5)
Computational Science
การเขี ย นโปรแกรมส าหรั บ งานวิ จั ย เชิ ง
วิทยาศาสตร์ ชนิดของข้อมูลเบื้องต้น ชนิดของข้อมูลขั้นสูง
ขอบเขตของตัวแปร ข้อมูลนาเข้าและข้อมูลส่งออก การ
แสดงผลข้อมูลแบบดิจิทัล ตัวดาเนินการและนิพจน์ ลาดับ
ควบคุมแบบวนซ้า ลาดับควบคุมแบบเงื่อนไข ฟังก์ชันและ
โปรแกรมย่อย การแสดงผลข้อมูลแบบกราฟ การวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลข
225363 เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุมเมฆ
3(2-2-5)
Cloud Computing Technology
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล
ประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรมของระบบประมวลผลแบบ
กลุมเมฆ บริการและเฟรมเวิร์คของระบบการประมวลผล
ประสิทธิภาพสูง หลักการของระบบการประมวลผลแบบ
กลุ่ ม เมฆ การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ ด้ ว ยระบบการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
225364 หลักการพื้นฐานระบบการค้นคืน
สารสนเทศ
3(3-0-6)
Fundamental of Information Retrieval
System
หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ
การวิเคราะห์คาและสร้างตัวแทนเอกสาร การสร้างดัชนี
การจ าแนกและการจั ด หมวดหมู่ เ อกสาร กลยุ ท ธ์ แ ละ
เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ การประเมินผลการค้น คื น
สารสนเทศ การค้นคืนสารสนเทศบนสังคมออนไลน์
225371 ปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Artificial Intelligence
หลั ก การ และประวั ติ ข องปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
แบบจาลองปริภูมิสถานะ ขั้นตอนวิธีการค้นหา การแทน
ค ว า ม รู้ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ท า ง ด้ า น
ปัญญาประดิษฐ์

225372

การเรียนรู้ของเครื่อง
3(2-2-5)
Machine Learning
หลักการของการเรียนรู้ของเครื่อง ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้
แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบกึ่งมีผสู้ อน การเรียนรู้แบบ
เสริมกาลัง การเรียนรู้ทางสถิติ การประยุกต์ใช้การเรียนรู้
ของเครื่อง
225381 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Data Science
การเก็บข้อมูล การแปลงข้อมูล การแสดงผล
ข้อมูลให้เห็นภาพระเบียบ วิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์
องค์ประกอบ แบบจาลองการทานาย การจัดการข้อ มู ล
ขนาดใหญ่ การขุดค้นหารูปแบบในข้อมูลขนาดใหญ่ และ
เครื่องมือที่ทันสมัยสาหรับ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
225382 แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
Software Engineering concepts
พืน้ ฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการ
ซอฟต์ แ วร์ ค วามต้ อ งการของระบบ ระเบี ย บวิ ธี ก าร
ออกแบบ การสร้าง การทดสอบ การบารุงรักษาซอฟต์แวร์
การจัดการความเสี่ยง การควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ การ
พัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม และระเบียบวิธีทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์.
225391 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของการทาโครงงาน ความรู้ ท่ี
จ าเป็ น ส าหรั บ การจั ด ท าโครงงาน ศึ ก ษางานวิ จั ย หรื อ
โครงงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน ตารางเวลาการ
ด าเนิ น งาน การก าหนดขอบเขต การวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบ การจั ด ท าต้ น แบบ การจั ด ท าเอกสาร
แผนการดาเนินโครงงาน และการนาเสนอหัวข้อโครงงาน
225421 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 3(2-2-5)
Parallel Programming
แนวคิดโครงสร้างแบบขนาน สถาปัตยกรรม
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบขนาน แบบจาลองและขั้นตอนวิธี
แบบขนาน โครงสร้างข้อมูลสาหรับโปรแกรมแบบขนาน
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การเขี ย นโปรแกรมแบบขนานด้ ว ยหน่ ว ยประมวลผล
กราฟิก ซอฟต์แวร์และเครื่องมือสาหรับประมวลผล หัวข้อ
การประมวลผลแบบขนานในปัจจุบัน
225423 การประมวลผลภาพดิจิทัลเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Digital image
Processing
แนวคิ ด พื้ น ฐานการประมวลผลภาพดิ จิ ทั ล
การได้มาของภาพ โหมดสี การเพิ่มคุณภาพของภาพทั้งใน
โดเมนเชิ ง พื้ น ที่ แ ละเชิ ง ความถี่ การประมวลผลภาพกั บ
รูปร่างและโครงสร้างของภาพ การหาขอบของวัตถุ การ
แยกข้อมูลภาพ การนาเทคนิคการประมวลผลภาพใช้ ใ น
โปรแกรมประยุกต์
225424 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
Computer Graphics
ระบบกราฟิกเบื้องต้น อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต
ลาดับการทางานทางด้านกราฟิก กระบวนการแรสเตอร์
การแปลงใน 2 มิ ติ การเคลื่ อ นที่ การหมุ น การสะท้อน
การตัดเล็ม แนวคิดการกาหนดกรอบหน้าต่าง ขัน้ ตอนการ
ตัด การโปรแกรมกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ หัวข้อที่น่าสนใจ
ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
225451 การเขียนโปรแกรมบนเครือข่าย
3(2-2-5)
Network Programming
การสื่ อ สารข้ อ มู ล แบบต้ อ งเชื่ อ มต่ อ และไม่
ต้องเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) เอ
พีไอและโปรโตคอลสาหรับลาดับชั้นของเครือข่าย โอเอส
ไอ/ไอเอสโอ ต่ า งๆ การส่ ง ข้ อ มู ล แบบต่ อ เนื่ อ งและไม่
ต่อเนื่อง ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต ยูอาร์แอลและยูอาร์ไอ การ
เชื่อมต่อยูอาร์แอล การเขียนโปรแกรมซ็อกเก็ต ซ็อกเก็ตที่
ปลอดภัย การนาเข้าและส่งออกแบบไม่ประสานเวลา การ
แพร่สัญญาณบนไอพี การส่งคาร้องขอควบคุมระยะไกล
(อาร์เอ็มไอ)

225461

ระบบฐานความรู้
3(2-2-5)
Knowledge Base System
ความรู้ พื้ น ฐานของการจั ด การองค์ ค วามรู้
การแทนความรู้ แ ละกระบวนการใช้ เ หตุ ผ ล ระบบ
ฐานความรู้ แ บบกฎเกณฑ์ ระบบฐานความรู้ แ บบเฟรม
ระบบฐานความรู้แบบตรรกศาสตร์ ข้อดีและข้อจากัด การ
รวบรวมความรู้ การทวนสอบและตรวจสอบความ
สมเหตุ ส มผลของฐานความรู้ เทคนิ ค ในการสร้ า ง
คาอธิบาย ระบบรักษาข้อมูลความจริง ระบบการวางแผน
งานอัตโนมัติ หัวข้อโครงงานด้านการจัดการองค์ความรู้
225462 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5)
Big Data Analytics
แนวคิ ด และหลั ก การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาด
ใหญ่เบื้องต้น แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ โมเดลข้อมูล
และวิธีการจัดเก็บขนาดใหญ่ อัลกอรึทึมในการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ ฮาดูป แมปรีดิวซ์ สปาร์ก การค้นหาและ
การทาดัชนี ระบบแนะนา การถดถอย การจาแนกประเภท
การจั ด กลุ่ ม การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ ส าหรั บ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
225471 การเรียนรู้เชิงลึก
3(2-2-5)
Deep Learning
พี ช คณิ ต เชิ ง เส้ น พื้ น ฐาน แคลคู ลั ส พื้ น ฐาน
ฟั ง ก์ ชัน ซิ ก มอยด์ การเคลื่ อ นลงตามความชั น โครงข่ าย
ประสาทเทียม โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ
โครงข่ายความเชื่ อแบบลึ ก และโครงข่ายประสาทเที ย ม
แบบวนซ้า ระเบียบวิธีทางด้านการเรียนรู้เชิงลึก
225491 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Preparation for Computer Science
Professional Experience
รู ป แบบและกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ การ
ปฏิ บั ติ ง าน เทคนิ ค การเขี ย นรายงานและการน าเสนอ
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โครงงาน การฝึ ก ทั ก ษะเฉพาะทางด้ า นวิ ท ย าก าร
คอมพิวเตอร์
225492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Science Project
ก า ร ท ด ล อ ง ห รื อ พั ฒ น า โ ค ร ง ง า น ต าม
สมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม
ความต้องการที่เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบ
ระบบย่ อ ย การทดสอบระบบ การตรวจสอบความ
สมเหตุ ส มผลและการทวนสอบ แก้ จุ ด บกพร่ อ ง การ
วิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล จัดทาเอกสารระบบ นาเสนอ
ผลการดาเนินโครงงาน
225493 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
225494 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
225495 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
225496 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Current Topics in Computer Science
หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ ท างวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ทฤษฏี พื้ น ฐานที่
เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
แนวโน้ม วิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อเสียของการประยุกต์

226091

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
Preparation for Computer Engineering
Professional Experience
(ไม่นับหน่วยกิต)
รู ป แบบและกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ การ
ปฏิ บั ติ ง าน เทคนิ ค การเขี ย นรายงานและการน าเสนอ
โครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Programming
แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธของฮารดแวร์และ ซอฟตแวร์
แนวคิดการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบ
วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
226111
หลักการแกปญหาและการเขียน
โปรแกรมเบื้องตน
3(2-2-5)
Principles of Problem Solving and Basic
Programming
หลั ก การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาโจทย์ ใ นการเขียน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ การจ าแนกส่ ว นข้ อ มู ล เข้ า ส่ ว น
ประมวลผล และส่ ว นข้ อ มู ล ออก การวิ เ คราะห์ ส่ ว น
ประมวลผลแบบง่ า ย ตั ว แปรและชนิ ด ของตั ว แปร ตั ว
ดาเนินการ และลาดับความสาคัญของตัวดาเนินการ การ
แสดงผล และการรั บ ข้ อ มู ล ผั ง งาน การท างานแบบมี
เงื่ อ นไข และผั ง งานแบบมี เ งื่ อ นไข การวิ เ คราะห์ ส่ ว น
ประมวลผลการประยุกต์ระดับกลาง การทางานแบบวนซ้า
และผังงานแบบวนซ้า การวิเคราะห์ส่วนประมวลผลการ
ประยุกต์ขั้นสูง รหัสเทียม การประยุกต์แก้ปัญหาจริง
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226112

การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอนคาสั่ง
และปริทัศน์
3(2-2-5)
Procedural Programming and
Paradigms
ห ลั ก ก า ร ท า ง า น ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทางานของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ปริทัศน์ของโปรแกรม หลักการวิเคราะห์
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ตัวแปรและชนิดของตัวแปร ตัว
กระทาการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล คาสั่ง
ควบคุ ม แบบล าดั บ ค าสั่ ง ควบคุ ม แบบทางเลื อ ก ค าสั่ ง
ควบคุ ม แบบท าซ้ า แถวล าดั บ ฟั ง ก์ ชัน ไลบรารี ฟั ง ก์ ชั น
ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง ตัวชีต้ าแหน่ง การดาเนินการกับ
ไฟล์ การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์แก้ปัญหาจริง
226121 การออกแบบระบบดิจิทัล
4(3-3-8)
Digital System Design
ทฤษฎี เ บื้อ งต้ น ของระบบดิ จิ ทั ล ลอจิ ก เกต
ตารางความจริง พีชคณิตบูลีน วิธีการลดรูปสมการบูลีน
วงจรค านวณ วงจรฟลิ ป ฟลอป วงจรนั บ วงจรเลื่ อ น
รี จิ ส เตอร์ การออกแบบวงจรเชิ ง ผสม วงจรเชิ ง ล าดั บ
หน่วยความจา การออกแบบระบบดิจิทัล ภาษาบรรยาย
ฮาร์ดแวร์ แบบจาลองและการจาลองการทดสอบแบบ
226213 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสาหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Discrete Mathematics for Computer
Engineers
เซต ความสั ม พั น ธ์ ฟั ง ก์ ชั น พื้ น ฐานของ
ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีการพิสู จน์ คณิตศาสตร์เ ชิง การจั ด
การนับ โครงสร้างกราฟ โครงสร้างต้นไม้ สัญลักษณ์และ
เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การเรียกซ้า ภาษาเรกกู
ลาร์นิพจน์ ภาษาคอนเทกซ์ฟรี ไฟไนท์ออโตมาตา ความ
น่าจะเป็น ตัวแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง ตัวแบบเวลาต่อเนื่อง
226231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์
4(3-3-8)
Computer Electrical Circuit Analysis
นิยาม หน่วยวัด ตัวแบบและการจาลองวงจร
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนา กฎของโอห์ม กฎ

ของเคอร์ชอฟฟ์ กาลังไฟฟ้า การวิเคราะห์โหนดและเมช
ทฤษฎีการซ้อนทับ ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน การส่งผ่าน
กาลังสูงสุด วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง วงจรอนุพันธ์อั นดับ
สอง เฟสเซอร์ เรโซแนนซ์ การวิเคราะห์วงจรกระแสตรง
การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับ
226232 หลักการอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-6)
Principles of Electronics
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของฉนวน สารกึ่งตัวนา
และตัวนา ทฤษฎีแถบพลังงานสารกึ่งตัวนาแบบบริ สุ ท ธิ์
และแบบเติมสารเจือ คุณสมบัติต่างๆ ของสารกึ่งตั ว น า
คุณสมบัติรอยต่อพีเอ็น คุณลักษณะกระแสตรงของไดโอด
ทรานซิสเตอร์ เฟทและมอสเฟท ไดโอดชนิดต่างๆ อุปกรณ์
รับสัญญาณชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง การไบแอสทรานซิสเตอร์ และ เฟท
การวิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพของไบแอส การค านวณ
อั ต ราขยาย อิ ม พิ แ ดนซ์ ด้ า นเข้ า และด้ า นออกในวงจร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การเชื่ อ มต่ อ วงจรแบบต่ า งๆ วงจรออป
แอมป์พื้นฐาน กระบวนการผลิตวงจรรวม การตระหนักถึง
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
226241 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture and
Organization
ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของคอมพิ ว เตอร์
องค์ ป ระกอบคอมพิ ว เตอร์ การประเมิ น สมรรถนะ การ
เชื่ อ มต่ อ และการสื่ อ สาร โครงสร้ า งและสถาปั ต ยกรรม
ระบบหน่ ว ยความจ า การจั ด การติ ด ต่ อ อุ ป กรณ์ รั บ เข้ า
ส่ ง ออก โครงสร้ า งและการออกแบบหน่ ว ยประมวลผล
ชุดคาสั่ง มัลติโพรเซสเซอร์ หลักการออกแบบฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ท่มี ีสมรรถนะสูง
226291 โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structures
ชนิ ด ข้ อ มู ล นามธรรมและการแทนค่ า ชนิ ด
ข้อมูลพืน้ ฐาน โครงสร้างข้อมูลขัน้ พืน้ ฐาน อาร์เรย์ รายการ
แบบเชื่อมโยง สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ อัลกอริทึมพื้นฐาน
กระบวนการแบบเรียกซ้า การค้นหาข้อมูล การเรียงลาดับ
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และการท่ อ งเข้ า ไปในรู ป แบบต่ า ง ๆ ตารางแฮช การ
ประเมินและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อน
ของขั้นตอนวิธีต่าง ๆ
226292 การจาลองและการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Modeling and
Programming
แนวคิ ด กระบวนทั ศ น์ เ ชิ ง วั ต ถุ รายละเอี ย ด
แบบจาลองวัต ถุ แนวคิดการจ าลองด้วยยู เ อ็ม แอล การ
ออกแบบเชิงโครงสร้างและเชิงพฤติกรรม การย้ายรูปการ
วิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบส าหรั บ การสร้ า งซอฟต์ แวร์
ระเบียบวิธีในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุ คุณลักษณะ
วิธีการ การห่อหุ้มและการซ่อนข้ อมูล การรับทอด การ
พ้องรูป ส่วนต่อประสาน เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิ ง
วัตถุระดับสูงสาหรับการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สมัย ใหม่
กิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรม
226302 การเขียนโปรแกรมด้วยแมตแล็บ
3(2-2-5)
Computer Programming with MATLAB
การใช้งานแมตแล็บเบื้องต้น ตัวแปรและการ
กาหนดค่า ตัวกระทาการและนิพจน์ การใช้งานฟังก์ชั่นทาง
คณิตศาสตร์ เอ็มไฟล์ คาสั่งควบคุมแบบมีเงื่อนไข คาสั่ง
ควบคุมแบบทาซ้ า การพล็อตกราฟ ส่วนติดต่อกั บ ผู้ ใ ช้
การประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรม
226314 การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Algorithm Analysis and Design
ปัญหาและขั้นตอนวิ ธี อัตราการเติบ โตของ
สั ญ กรณ์ เ ชิ ง เส้ น ก ากั บ การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
ขั้ น ตอนวิ ธี ต้ น ไม้ จ าลองการเวี ย นเกิ ด การวิ เ คราะห์ ถั ว
เฉลี่ย โครงสร้างข้อมูล รายการ ตารางแฮช ฮีป ต้นไม้ส
เปลย์ เซตไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม การแบ่ ง แยกและเอาชนะ
กาหนดการพลวัตร ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ วิธีการย้อนรอย
การขยายและจากัดเขต ขัน้ ตอนวิธีเชิงสุ่ม เอ็นพีบริบูรณ์

226342

ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
4(3-3-8)
Microprocessor and Interfacing
โครงสร้างภายในและการทางานของไมโคร
โพรเซสเซอร์ หน่วยคานวณและตรรกะ เรจิสเตอร์ ระบบ
บั ส หน่ ว ยควบคุ ม หน่ ว ยความจ า อุ ป กรณ์ รั บ เข้ า และ
ส่งออก การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีประเภทการ
เข้าถึง การจัดการการขัดจังหวะ อุปกรณ์รับสัญญาณ การ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นาเข้ าและส่งออก มาตรฐานในการ
รั บ ส่ ง สั ญ ญาณการเชื่ อ มต่ อ ไมโครคอนโทรเลอร์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์
226343 ระบบสมองกลฝังตัวเวลาจริง 3(2-2-5)
Real-time Embedded System
ประวัติและภาพรวม ไมโครคอนโทรลเลอร์
แบบฝังตัว การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝั งตั ว การ
ประมวลผลที่ ใ ช้ พ ลั ง งานต่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการ
ออกแบบระบบ หลักการการออกแบบ เครื่องมือในการ
พัฒนา มัลติโพรเซสเซอร์แบบฝังตัว ระบบเครือข่ายสมอง
กลฝังตัว การเชื่อมต่อระบบและสัญญาณผสม
226351 คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
Computer and Data Communication
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานระบบ
เปิ ด การส่ ง ข้ อ มู ล การควบคุ ม การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
เทคโนโลยีของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริเวณ
กว้ า ง สถาปั ต ยกรรมการสื่ อ สารและโพรโทคอล การ
สื่อสารข้อมูลทางกายภาพ
226352 หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)
Principles of Computer Networks
หลั ก การเครื อ ข่ า ยเบื้ อ งต้ น โพรโทคอลอิ น
เทอร์เน็ต การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายการจัดเส้นทาง
การขน ส่ ง การประยุ ก ต์ เ ครื อ ข่ า ย การออกแบ บ
ประสิทธิภาพ คุณภาพของการให้บริการ ความมั่นคง การ
ประยุกต์ข่ายบริเวณเฉพาะที่ การประยุกต์ข่ายงานบริเวณ
กว้างเบื้องต้น
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226354

การบริหารระบบคอมพิวเตอร์
และความมั่นคง
3(2-2-5)
Computer System Administration and
Security
พื้ น ฐานการบริ ห ารจั ด การระบ บ การ
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการเครื่องบริการ
บริการของเครื่องบริการและการจัดการ เครื่องจักรเสมือน
ความมั่นคงระบบ ความมั่นคงเครื่องบริการ ความมั่นคง
การสื่อสารและเครือ ข่ าย ความมั่นคงอิ นเทอร์ เน็ ต การ
สารอง การกู้คืน การดูแล การบริห ารจั ดการเครือ ข่ า ย
เครือ่ งมือการบริการจัดการ
226371 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(2-2-5)
Digital Signal Processing
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของการประมวลผล
สัญญาณ ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ การแปลงสัญญาณแอ
นาล็อกเป็นสัญญาณดิจทิ ัล และการแปลงสัญญาณดิจิทัล
เป็นแอนาล็อก สัญญาณในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
สัญญาณเวลาแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแปลง
ซี การวิ เ คราะห์ ก ารแปลงของระบบเชิ ง เส้ น แบบไม่
เปลี่ ย นแปลงตามเวลา การออกแบบตั ว กรองสั ญ ญาณ
ดิจิทัลการแปลงฟูเรียร์ไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูเรียร์แบบ
รวดเร็ว
226381 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1(0-3-2)
Computer Engineering Project I
การเตรี ย มโครงร่ า งโครงงานวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม
การคั ด ลอกผลงานวิ ช าการ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขต
ตารางเวลา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การนาเสนอ
หัวข้อและเอกสาร
226393 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
วิ วั ฒ นาการของระบบปฏิ บั ติ ก าร การ
จั ด ล าดั บ งาน การประสานเวลาและการสื่ อ สาร การ
จัดการหน่วยความจา หน่วยความจาเสมือน การจัดการ

อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบแฟ้มข้อมูล การรักษาความปลอดภัย
ระบบปฏิบัติการในระบบสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง
226394 ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
หลั ก การและประวั ติ ข องปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
ปริภูมิสถานะและการค้นหา ขัน้ ตอนวิธีการค้นหาการแทน
ความรู้โดยใช้ตรรกะเพรดิเคต วิศวกรรมความรู้ โปรล็อก
เบื้อ งต้ น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เ บื้ อ งต้ น การ
เรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธี
พันธุกรรม หุ่นยนต์
226395 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System
แนวคิ ด ระบบฐานข้ อ มู ล แบบจ าลองข้ อ มูล
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ภาษาสอบถามฐานข้ อ มู ล การออกแบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง
กายภาพ การประมวลผลรายการ ฐานข้อมูลแบบกระจาย
การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
226396 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
หลักการและความรู้ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
กระบวนการซอฟต์ แ วร์ แบบจ าลองกระบวนการ
ซอฟต์ แ วร์ การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการ ข้ อ ก าหนด
ซอฟต์ แ วร์ สถาปั ต ยกรรมระบบและการออกแบบ การ
ออกแบบเชิ ง วั ต ถุ การสร้ า งซอฟต์ แ วร์ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ การทวนสอบและการ
ตรวจสอบ โมเดลเช็ ค กิ้ ง และการจ าลองเชิ ง รู ป นั ย การ
ติดตั้งซอฟต์แวร์และการบารุงรักษาหลังการส่งมอบ การ
จัดการโครงการซอฟต์แวร์ การประเมินและจัดการความ
เสี่ยง เครื่องมือเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมองค์ค วามรู้
ทางวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ เทคโนโลยี ใ หม่ ข องวิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
226416 เหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data mining
คุณลักษณะของข้อมูล เทคนิคการทาเหมือง
ข้ อ มู ล ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารจ าแนก ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารจั ด กลุ่ ม
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ขัน้ ตอนวิธีเหมืองกฎ การวัดประสิทธิภาพของเหมืองข้อมูล
การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล
226417 การทดสอบซอฟต์แวร์แบบรวดเร็ว
3(2-2-5)
Rapid Software Testing
ระเบียบวิธีการทดสอบซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม
วิ ธี ก ารที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยบริ บ ท การทดสอบแบบรวดเร็ว
การสังเกตการณ์และการอนุมาน วิทยาการศึกษาสานึก
การทดสอบ การครอบคลุมการทดสอบ การทดสอบเชิง
การตรวจสอบ ขัน้ ตอนและกลยุทธ์การทดสอบ การเตรียม
เอกสารและการรายงานการทดสอบแบบรวดเร็ว
226444 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
และการประยุกต์
3(2-2-5)
Internet of Everything and Applications
ประวั ติ แ ละภาพรวม หลั ก การพื้ น ฐาน
เครือข่ายไอโอที หลักการพื้นฐานการได้มาของข้อมูลและ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แพลตฟอร์ ม ไอโอที การเขี ย น
โปรแกรมไอโอที เครือข่ายการต่อประสานรถยนต์ยุคไอโอ
ที ระบบพลังงานยุคไอโอที ระบบสุขภาพยุคไอโอที ระบบ
อุตสาหกรรมยุคไอโอที ระบบคมนาคมชาญฉลาด บ้าน
อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้
งาน
226453 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
1(0-3-2)
Advanced Computer Networks
Laboratory
การประยุ ก ต์ ข่ า ยงานบริ เ วณกว้ า งและ
ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ขั้นสูง โพรโทคอลจัดเส้นทาง การ
ประยุกต์เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล การกาหนดค่าความ
มั่นคง การบริหารจัดการเครือข่าย
226472 หัวข้อปัจจุบันด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Current Topics in Computer
Engineering
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือ ที่ เ ป็ น
ปั จ จุ บั น หรื อ กรณี ศึ ก ษา ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรม

คอมพิวเตอร์ ทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้า การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การนาเสนอ
การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม
226482 โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
2(0-6-3)
Computer Engineering Project II
การพั ฒ นาโครงงาน การทบสอบโครงงาน
การทบทวนและการทวนสอบโครงงาน ผลการทดลองและ
สรุปโครงงาน การนาเสนอโครงงานและเอกสาร
226483 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
226484 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-Operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการองค์ ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน
227101 พื้นฐานการแก้ปัญหาและการเขียน
โปรแกรม 1
3(2-2-5)
Fundamental of Problem Solving and
Programming I
หลักการพื้นฐานของการแก้ ปัญ หาและการ
เขียนโปรแกรม คณิตศาสตร์สาหรับ การเขียนโปรแกรม
อั ล กอริ ทึ ม และการออกแบบ ผั ง งาน รหั ส เที ย ม ภาษา
โปรแกรม การแปลภาษา ตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัวดาเนินการ
ล าดั บ การด าเนิ น การ การรั บ และแสดงผล โครงสร้ า ง
ควบคุ ม แบบล าดั บ เงื่ อ นไขและโครงสร้ า งแบบเงื่ อ นไข
โครงสร้างแบบวนซ้า โครงสร้างข้อมูลพืน้ ฐาน
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พื้นฐานการแก้ปัญหาและการเขียน
โปรแกรม 2
3(2-2-5)
Fundamental of Problem Solving and
Programming II
การทบทวนการเขียนโปรแกรมพืน้ ฐาน คาสั่ง
ควบคุ ม แบบล าดั บ ค าสั่ ง ควบคุ ม แบบทางเลื อ ก ค าสั่ ง
ควบคุมแบบทาซ้า ตัวแปรแถวลาดับ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเวียน
เกิด มอดูลและไลบรารี การดาเนินการกับไฟล์ คลาสและ
โครงสร้างข้อมูล สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ
227171 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Software Engineering
พื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบจาลอง
กระบวนการซอฟต์ แ วร์ คุ ณ ภาพของซอฟต์ แ วร์ การ
จัดการซอฟต์แวร์ ความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบ
ซอฟต์แวร์ การทาให้เกิดซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์
การบารุงรักษาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
227203 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Principles of Object-Oriented
Programming
การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ แ ละการพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ คลาสและแพคเกจ ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส การ
สร้างและการทาลาย การซ่อนข้อมูล การห่อหุ้มข้อมูล การ
สื บ ท อ ด แ ล ะ ก า ร พ้ อ ง รู ป ค ล า ส นิ ย า ม แ ล ะ ค ล าส
อินเตอร์เฟส การดักจับข้อผิดพลาด การเขียนโปรแกรม
เชิงเหตุการณ์ ส่วนต่อประสานกราฟิกเชิงวัตถุ เทรด การ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการอ่านเขียนไฟล์ การทดสอบ
เชิงวัตถุ
227204 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Computer Organization and Operating
Systems
แนวคิดพืน้ ฐานขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์
พีชคณิตบูลีนและดิ จิ ทัลตรรกะ รูปแบบการแทนข้ อ มู ล
รู ป แบบค าสั่ ง ระบบหน่ ว ยความจ า การจั ด การไอโอ

แนวคิดพืน้ ฐานของระบบปฏิบัติการ การจัดตารางและการ
ประสานจั ง หวะกระบวนการ การติ ด ตาย การจั ด การ
หน่วยความจาหลักและหน่วยความจาเสมือน การจัดการ
อุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบ
227205 แนวคิดของอัลกอริทึม
3(2-2-5)
Concepts of Algorithms
ความสาคัญของอัลกอริทึมที่มีประสิท ธิ ภาพ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของขั้ นตอน
วิ ธี สั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงขี ด จ ากั ด การเรี ย งล าดั บ และการ
ค้ น หาข้ อ มู ล อั ล กอริ ทึ ม แบบแบ่ ง แยกและเอาชนะ
อัลกอริทึมเชิงละโมบ การโปรแกรมแบบพลวัต ฮีพ แฮชชิ่ง
การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
227206 พื้นฐานของระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
Fundamental of Database System
พื้ น ฐานระบบฐานข้ อ มู ล และระบบจั ด การ
ฐานข้อมูล การจาลองแบบเชิงแนวคิด การจาลองแบบเชิง
ตรรกะ การจาลองแบบเชิงกายภาพ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
การออกแบบแบบจาลองข้อมูล การทาเค้าร่างให้อยู่ในรูป
บรรทัดฐาน การจัดเก็บข้อมูลและและการสอบถามข้อมูล
การจัดการรายการ การอนุญาตและความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล หัวข้อประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมู ล
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล
227251 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5)
Object-Oriented Software Engineering
กระบวนการพัฒนาซอฟต์ แวร์เ ชิง วัตถุ การ
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การค้นหาความต้องการ
แนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิงวัตถุ ยูเอ็มแอล แผนภาพ
ยูสเคส แผนภาพคลาส แผนภาพกิจกรรม แผนภาพลาดับ
แผนภาพสถานะ แผนภาพการปฏิสัมพันธ์ กรอบงาน แบบ
รู ป การออกแบบ การแปลงฐานข้ อ มู ล สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง วั ต ถุ
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบซอฟต์แวร์เชิง
วัตถุ การประยุกต์เทคโนโลยีเชิงวัตถุ หัวข้อทางเทคโนโลยี
เชิงวัตถุท่กี าลังอยู่ในความสนใจ
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การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
3(2-2-5)
User Interface Design and
Implementation
หลั ก การปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานที่ผใู้ ช้
เป็นศูนย์กลาง คุณสมบัติการใช้งาน การออกแบบรูปแบบ
ที่ ม นุ ษ ย์ ใ ช้ ใ นการรั บ รู้ ข้ อ มู ล การใช้ สี แบบร่ า งระบบ
เอชทีเอ็มแอล สไตล์ชีท การพัฒนาระบบเชิงโต้ตอบ การ
ประเมินการใช้งาน
227321 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
1(0-3-2)
Software Engineering Project I
การเตรียมหัวข้อโครงงาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ความเป็นไปได้ของการทาโครงงาน ความรู้ที่จาเป็น
ส าหรั บ การจั ด ท าโครงงาน การศึ ก ษางานวิ จั ย หรื อ
โครงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน ตารางเวลา
การดาเนินงาน การกาหนดขอบเขตโครงงาน การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ ต้นแบบซอฟต์แวร์ เอกสารแผนการ
ดาเนินโครงงาน การนาเสนอหัวข้อโครงงาน
227331 สถาปั ตยกรรมและการสร้ า งซอฟต์ แ วร์
3(2-2-5)
Software Architecture and Construction
องค์ ป ระกอบในการพั ฒ น าซอฟต์ แ วร์
มาตรฐานและรู ป แบบการเขี ย นรหั ส ค าสั่ ง การทบทวน
ซอฟต์ แ วร์ หลั ก การสถาปั ต ยกรรมซอฟต์ แ วร์ การ
วิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งสถาปั ตยกรรมซอฟต์ แวร์ หลั ก การ
ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ แบบรูปการออกแบบ
สถาปัตยกรรมสามชั้น กรอบงานสถาปัตยกรรมองค์กร
227341 ความต้องการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Requirements
วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
กระบวนการความต้ อ งการ คุ ณ ลั ก ษณะของความ
ต้ อ งการ ความต้ อ งการเชิ ง หน้ าที่ ความต้ อ งการที่ ไ ม่ใช่
หน้าที่ การรวบรวมความต้องการและเทคนิค การกาหนด
ความต้องการ การเจรจาตกลงความต้องการ ข้อกาหนด

ความต้องการซอฟต์แวร์ การจัดการความต้องการ การ
จัดการความต้องการที่เปลี่ยนแปลง การตรวจสอบความ
ต้องการ
227361 การทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Testing
พื้ น ฐ า น ก า ร ท ว น ส อ บ แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และตามรอยความต้องการ
การตรวจตราการออกแบบและชุดคาสั่ง การทดสอบแบบ
กล่องดา การทดสอบแบบกล่องขาว เทคนิคการทดสอบ
อั ต โนมั ติ การทดสอบเชิ ง สถิ ติ การทดสอบข้ อ บกพร่อง
การวิเคราะห์และออกรายงานปัญหา
227372 กระบวนการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Processes
นิยามกระบวนการ กระบวนการซอฟต์ แ วร์
แบบจ าลองกระบวนการซอฟต์ แ วร์ การด าเนิ น การ
กระบวนการซอฟต์แวร์ การประเมินคุณภาพกระบวนการ
ซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ มาตรฐาน
กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
227373 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
Software Project Management
แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง คุ ณ ภ า พ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แนวคิดการจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้
การประมาณความเสี่ ย งโครงการและการจั ด การ การ
ประมาณงบประมาณและเวลา เครื่องมือและเทคนิค ที่ ใช้
ประมาณการณ์ การวางแผนกิ จ กรรม การจั ด สรร
ทรั พ ยากร คณะท างานโครงการ การเฝ้ า สั ง เกตและ
ควบคุมโครงการ การจัดการการเปลี่ยนแปลงซอฟต์ แวร์
การปิดโครงการ มาตรวัดและวิธีการสาหรับการประเมิน
โครงการ
227375 หัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Current Topics in Software Engineering
ประเด็ น หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น ในด้ า นวิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ ทฤษฎี แนวคิด สืบค้น การนาเสนอ
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โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
2(0-6-3)
Software Engineering Project II
ก า ร ท ด ล อ ง ห รื อ พั ฒ น า โ ค ร ง ง า น ต าม
สมมุติฐาน การทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาระบบ การ
ทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ การตรวจสอบและ
ทวนสอบความสมเหตุ ส มผลของระบบ การแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล การจัดทา
เอกสารโครงงาน การนาเสนอผลการดาเนินโครงงาน
227423 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1(0-2-1)
Preparation for Software Engineering
Professional Experience
(ไม่นับหน่วยกิต)
รู ป แบบและกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ การ
ปฏิ บั ติ ง าน เทคนิ ค การเขี ย นรายงานและการน าเสนอ
โครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
227424 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บวิ ศวกรรมซอฟต์ แวร์ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
227425 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บวิ ศวกรรมซอฟต์ แวร์ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
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การทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Automated Software Testing
หลั ก การทดสอบซอฟต์ แ วร์ แ บบอั ต โนมั ติ
เครื่องมือและเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ
การทาซ้าและนากลั บ มาใช้ใ หม่ วิธีการที่ขั บ เคลื่ อนด้ ว ย
ข้อมูล วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยคาสาคัญ การทดสอบภาระ
การโหลด การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบลาดับขั้น
ของโคด การออกแบบการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ
ชนิดของกรณีทดสอบ แนวโน้มของการทดสอบซอฟต์แวร์
แบบอัตโนมัติ
227474 วิวัฒนาการและการบารุงรักษาซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Evolution and Maintenance
การบ ารุ ง รั ก ษาซอฟต์ แ วร์ กระบวนการ
บารุงรักษาซอฟต์แวร์ การทาความเข้าใจซอฟต์แวร์ การ
ทาเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การ
ปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์ผลกระทบซอฟต์แวร์ วิศวกรรม
ย้อนกลับ การเปลี่ยนองค์ประกอบ การจัดการข้อยกเว้น
การทนทานต่ อ ความเสี ย หาย การจั ด การโครงแบบ
ซอฟต์แวร์ มาตรวัดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
227476 การบริหารการจัดเก็บผลผลิต
จากการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Configuration Management
กระบวนการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ (เอส
ซีเอ็ม) การวางแผนเอสซีเอ็ม การวัดเอสซีเอ็ม การระบุ
โครงแบบซอฟต์แวร์ สาเหตุท่ีทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ซอฟต์ แ วร์ กระบวนการควบคุ ม การเปลี่ ย นแปล ง
ซอฟต์แวร์ การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์และการควบคุม
เวอร์ชัน การตรวจสอบโครงแบบซอฟต์แวร์ การจัดการ
การปล่อยซอฟต์แวร์และการส่งมอบ
227481 คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
Software Quality and Measurement
ภาพรวมของคุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์ แบบจาลอง
คุ ณ ภาพซอฟต์ แ วร์ ระเบี ย บวิ ธี แ ละมาตรฐานคุ ณ ภาพ
ทฤษฏีการวัด กรอบงานเป้าหมายสาหรับการวัดซอฟต์แวร์
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การสืบค้นเชิงประจักษ์ การวัดผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ซอฟต์ แ วร์ แอดทริ บิ ว ต์ ภ ายในผลิ ต ภั ณ ฑ์ แอดทริ บิ ว ต์
ภายนอกผลิตภัณฑ์ การจัดการการวัดและคุณภาพ
229101 การวาดเส้นพื้นฐานสาหรับกราฟิกและ
มัลติมีเดีย
3(1-4-4)
Fundamental Drawing for Graphics and
Multimedia
หลั ก การวาดเส้ น การวาดเส้ น ภาพหุ่ น นิ่ ง
การวาดเส้นภาพเหมือน การวาดเส้นภาพทิวทัศน์ การวาด
เส้นสามมิติแบบเพอร์ส เพคที ป การวาดเส้นสร้ างสรรค์
เทคนิ ค การลงสี การประยุ ก ต์ ก ารวาดเส้ น มาใช้ ใ นงาน
ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
229102 พื้นฐานศิลปะสาหรับกราฟิกและ
มัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Fundamental Art for Graphics and
Multimedia
แนวคิ ด ศิ ล ปะ ทั ศ นธาตุ สุ น ทรี ย ภาพทาง
ศิ ล ปะ ศิ ล ปะวิ จ ารณ์ องค์ ป ระกอบศิ ล ป์ ทฤษฎี สี ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น การค้นหาแนวทางสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล
หลักจิตวิทยาสาหรับนั กออกแบบ พื้นฐานศิลปะสาหรั บ
กราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย การผสมผสานทั ก ษะทางศิ ล ปะ
ร่วมกับเทคโนโลยี
229111
ประวัตศิ าสตร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
History of Graphics and Multimedia
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ก ร า ฟิ ก แ ล ะ มั ล ติ มี เ ดี ย
ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะตะวั น ตก ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ
ตะวั น ออก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวั ฒ นธรรมกั บ งาน
ออกแบบกราฟิ ก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งงานออกแบบ
กราฟิ ก กั บ สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
การเมือง
229112 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
3(1-4-4)
Computer Graphics Design
ความรู้ เ บื้อ งต้ น งานออกแบบคอมพิ ว เตอร์
กราฟิ ก หลั ก การออกแบบ การสร้ า งสี แ ละแสงในงาน

คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก ศิ ล ปะกั บ การออกแบบกราฟิ ก
ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ง า น อ อ ก แ บ บ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก การใช้ซ อฟต์ แวร์ส าเร็จ รู ปตกแต่ ง
ภาพดิ จิ ทั ล และสร้ า งงานคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก ลิ ข สิ ทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพด้านงานกราฟิกและงานมัลติมีเดีย การนาเสนอ
ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การประยุกต์ใช้งานออกแบบ
กราฟิกกับงานด้านอื่น ๆ
229113 ภาพประกอบดิจิทัล
3(1-4-4)
Digital Illustration
หลั ก การออกแบบและวาดภาพประกอบ
ดิจิทัล หลักการเล่าเรื่องด้วยภาพ การวาดภาพสิ่งมีชีวิต
การวาดภาพสัดส่วนมนุษย์ การวาดภาพสิ่งของ การวาด
การ์ตูน การปะติดปะต่อวัตถุต่าง ๆ การประยุกต์ศิลปะไทย
และศิ ล ปะชาติ พั น ธุ์ ใ นงานภาพประกอบดิ จิ ทั ล การใช้
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสร้างภาพประกอบดิจิทัล
229114 คอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับสิ่งพิมพ์
3(1-4-4)
Computer Graphics for Printing
ความรู้ทั่วไปของสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบเทคโนโลยี
และวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การจัด
องค์ประกอบ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สีในการออกแบบ
ระบบกริด การจัดวางเลย์เอาท์ การใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
ส าหรั บ ออกแบบสิ่ ง พิ ม พ์ การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป
ส าหรั บ ออกแบบหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประวั ติ ค วาม
เป็นมาของตัวอักษร
229121 การคิดเชิงออกแบบ
3(2-2-5)
Design Thinking
กระบวนการคิดเชิ งออกแบบ การออกแบบ
โดยผู้ ใ ช้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง การออกแบบจากประสบการณ์
ผู้ใช้งาน ความเข้าใจและตีความปัญหา การใช้ความคิด
สร้ า งสรรค์ การสร้ า งไอเดี ย การพั ฒ นาต้ นแบบที่เป็น
ตัวอย่างแนวคิด การทดสอบกับผู้ใช้งาน
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229201

การถ่ายภาพสาหรับกราฟิกและ

มัลติมีเดีย
3(1-4-4)
Photography for Graphics and Multimedia
ความรู้เบื้องต้นการถ่ายภาพ การทางานของ
กล้องถ่ายภาพ ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมของกล้อง
ถ่ายภาพ ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงกับการถ่ายภาพ
การถ่ า ยภาพโดยแสงธรรมชาติ การถ่ า ยภาพในห้ อ ง
สตู ดิ โ อ การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป ตกแต่ ง ภาพ การสื่ อ
ความหมายด้วยภาพอย่ างมีป ระสิท ธิ ภาพ การประยุ ก ต์
การถ่ า ยภาพส าหรั บ งานกราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย การจั ด
นิทรรศการภาพถ่ายขนาดเล็ก
229211 การสร้างโครงเรื่องและออกแบบตัวละคร
3(2-2-5)
Storyboarding and Character Design
เทคนิ ค และความรู้ พื้ น ฐานงานแอนิ เ มชั่ น
ขั้นตอนการออกแบบการเคลื่อนไหวของตัวละครมนุ ษ ย์
ขั้นตอนการออกแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์และสิ่งของ
วิ ธี ก ารเล่ า เรื่ อ ง ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ใน กา ร เขี ย น บ ท
กระบวนการถ่ายทอดความคิด พื้นฐานทักษะการเล่าเรื่อง
การวางโครงเรื่อง การวางแก่นเรื่อง การสร้างปมขัดแย้งใน
เรื่อง การเขียนบทสนทนา การสร้างอารมณ์ความรู้สึกใน
งานเขี ย น การเขี ย นสตอรี บ อร์ ด หลั ก การออกแบบตั ว
ละครส าหรั บ งานแอนิ เ มชั่ น สั ด ส่ ว นที่ เ หมาะส าหรั บ ตั ว
ละคร การระดมแนวคิดและการสร้างสรรค์บุคลิกลักษณะ
ตัวละคร การแสดงออกถึ งลั ก ษณะนิสัย ของตั วละครใน
แบบต่าง ๆ การออกแบบท่าทางตัวละคร การออกแบบ
ฉากประกอบ
229212 กราฟิกและมัลติมีเดียสาหรับเว็บไซต์
3(1-4-4)
Graphics and Multimedia for Website
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น การออกแ บบ เว็ บ ไ ซ ต์
องค์ประกอบและโครงสร้างของเว็บ ไซต์ การใช้สีในการ
ออกแบบเว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บไซต์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้กับเว็บไซต์ การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย การใช้
ซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป ในการสร้ า งเว็ บ ไซต์ เครื่ อ งมื อ และ

กระบวนการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ การประยุ ก ต์ ง านออกแบบ
กราฟิกและมัลติมีเดียกับการสร้างเว็บไซต์
229213 ออกแบบนิทรรศการ
3(2-2-5)
Exhibition Design
ความรู้เบื้องต้นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
การชี้ น าทาง การสื่ อ ความหมายของสถานที่ การสร้ า ง
เอกลั ก ษณ์ ใ ห้ กั บ สถานที่ ความรู้ เ บื้ อ งต้ น งานออกแบบ
นิทรรศการ หลักการออกแบบนิทรรศการ การประยุกต์
เทคโนโลยี ม าใช้ เ พื่ อ น าเสนอในการจั ด นิ ท รรศการ งาน
กราฟิกและมัลติมีเดียในการออกแบบการจัดแสดงผลงาน
เพื่อส่งเสริมการตลาด เทคนิคการสร้างสรรค์และนาเสนอ
สื่อศิลปะดิจิทัล ศิลปะการจัดวาง
229214 กราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อมวลชน
3(2-2-5)
Universal Graphics and Multimedia
Design
หลั ก การมี จิ ต สาธารณะ หลั ก การของการ
ออกแบบเพื่อมวลชน งานออกแบบเพื่อมวลชนในประเทศ
ไทย การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย สาหรับงาน
สาธารณสุข การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียสาหรั บ
การศึ ก ษา การออกแบบกราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ยเพื่ อ การ
ท่ อ งเที่ ย ว การออกแบบกราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ
สิ่งแวดล้อม
229221 การขึ้นรูป 3 มิติ
3(1-4-4)
3D Modeling
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน 3 มิติ การสร้าง
วั ต ถุ การสร้ า งฉากประกอบ 3 มิ ติ การใช้ ซ อฟต์ แ วร์
สาเร็จรูปในการออกแบบและขึ้นรูป 3 มิติ การตกแต่งแสง
สี ใ ห้ กั บ วั ต ถุ 3 มิ ติ การใส่ พื้ น ผิ ว ให้ กั บ วั ต ถุ 3 มิ ติ การ
ประยุกต์ใช้โมเดล 3 มิติกับงานด้านอื่น ๆ
229222 ดิจิทัลวีดิโอ
3(1-4-4)
Digital Video
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น งานดิ จิ ทั ล วิ ดีโ อและออดิโอ
กระบวนการผลิตดิจิทัลวิดีโอ การกาหนดกลุ่มเป้าหมายใน
งาน ดิ จิ ทั ล วิ ดี โ อ มุ ม กล้ อ ง การเคลื่ อ นไหวกล้ อ ง
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องค์ ป ระกอบภาพส าหรั บ งานดิ จิ ทั ล วิ ดี โ อ การจั ด แสง
ส าหรั บ งานดิ จิ ทั ล วิ ดี โ อ การเขี ย นบทและสตอรี บ อร์ ด
ส าหรั บ งานดิ จิ ทั ล วิ ดี โ อ การวางแผนการถ่ า ยท า การ
บั น ทึ ก ภาพและเสี ย ง การตั ด ต่ อ ภาพและเสี ย ง การใช้
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสร้างงานดิจิทัลวิดีโอ
229223 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3(1-4-4)
2D Animation
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส ร้ า ง
ภาพเคลื่ อ นไหว 2 มิ ติ เทคโนโล ยี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ภาพเคลื่ อ นไหว 2 มิ ติ เทคนิ ค และกระบวนการสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ การใช้ซอฟต์แวร์ คอมพิว เตอร์ ใ น
การสร้ า งภาพเคลื่ อ นไหวแบบ 2 มิ ติ การผลิ ต งานแอนิ
เมชั่น 2 มิติ
229301 การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล 3(2-2-5)
Information Graphics Design
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น การออกแบบเชิ ง ข้ อ มู ล
ประสิทธิภาพการสื่อข้อมูล หลักการออกแบบการสื่อสาร
หลักการออกแบบเชิงข้อมูลเปรียบเทียบกับงานออกแบบ
กราฟิก การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การสร้างกราฟิก
นาเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนที่ แผนผัง และแผนภูมิ
ภาพ การประยุกต์กราฟิกเชิงข้อมูลกับงานด้านอื่น ๆ
229311 หัวข้อปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
และมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Selected Topics in Computer Graphics
and Multimedia
หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น ที่ น่ า สนใจทางด้ า นเทคนิ ค
สมั ย ใหม่ ใ นการสร้ า งงานคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก และ
มั ล ติ มี เ ดี ย การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจหรื อ ที่ เ ป็ น
ปัจจุบัน หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิกและมัลติมีเดีย การนาเสนอ การอภิปราย และการ
ตอบข้อซักถาม การวิเคราะห์แนวโน้ม การประยุกต์ใช้กับ
ภาคอุตสาหกรรม

229312

การสร้างสรรค์อัตลักษณ์แบรนด์

3(2-2-5)
Brand Identity Design
การสร้ า งสรรค์ อั ต ลั ก ษณ์ การออกแบบ
สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละตราสิ น ค้ า การสื่ อ สารแบรนด์ ความ
แตกต่ า งระหว่ า งแบรนด์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และเครื่ อ งหมาย
การค้า กลยุทธ์แบรนด์ ความรู้เบื้องต้นการออกแบบบรรจุ
ภั ณ ฑ์ หลั ก การออกแบบกราฟิ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ การ
พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผูบ้ ริโภค
229313 ความคิดสร้างสรรค์ท้องถิ่นกับนวัตกรรม
กราฟิกและมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
Creative Local Community Wisdom and
Innovation of Graphics and Multimedia
Design
งานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานวัต กรรม
กราฟิกและมัลติมีเดีย กระบวนการประยุกต์องค์ความรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เพื่อใช้ร่วมกับงานกราฟิกและมัลตมีเดีย กระบวนการพั ฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนาเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ
229321 โมชั่นกราฟิก
3(1-4-4)
Motion Graphics
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น โมชั่ น กราฟิ ก ส าหรั บ งาน
อินเตอร์แอคทีฟ กระบวนการสร้างสรรค์งานโมชั่นกราฟิก
เทคโนโลยีงานโมชั่นกราฟิก การสร้างสรรค์โมชั่นกราฟิก 2
มิติ และ 3 มิติ มิติ เทคนิคพิเศษสาหรับ การสร้ างสรรค์
โมชั่นกราฟิก การใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปกับการสร้างสรรค์
โมชั่นกราฟิก การออกแบบโมชั่ นกราฟิ กในงานอิน เตอร์
แอคทีฟ

คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 905

229322

การสร้างสรรค์อินเตอร์แอคทีฟและดิจิทัล
คอนเทนต์
3(1-4-4)
Interactive and Digital Content Design
ความรู้เบื้องต้นงานอินเตอร์แอคทีฟ ลักษณะ
และประเภทของงานอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย และดิจิทัล
คอนเทนต์ พฤติ ก รรมของกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ สื่ อ เชิ ง โต้ ต อบ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนกั บ คอมพิ ว เตอร์ การออกแบบ
อินเตอร์แอคทีฟ การออกแบบอินเตอร์เฟส และดิจิทัลคอน
เทนต์ การใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสาหรับการออกแบบสื่อ
อิ น เตอร์ แ อคที ฟ มั ล ติ มี เ ดี ย และดิ จิ ทั ล คอนเทนต์ การ
ประยุกต์ใช้อินเตอร์แอคทีฟกับงานด้านอื่น ๆ
229323 การสร้างสรรค์เกมเบื้องต้น
3(1-4-4)
Basic Game Production
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของเกม หลั ก การ
ออกแบบเกม การออกแบบปฎิ สั ม พั น ธ์ ข องเกม การ
ออกแบบระดับความยากง่ายของเกม ศิลปะของเกม การ
ออกแบบคาแรกเตอร์ในเกม การออกแบบฉากหลังในเกม
การจัดการกราฟิกของเกม การจัดการเสียงของเกม ระบบ
เกมอั จ ฉริ ย ะ การผลิ ต เกมโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ และภาษา
โปรแกรมอย่างง่าย
229324 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 3(1-4-4)
3D Animation
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส ร้ า ง
ภาพเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ เทคโน โล ยี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ภาพเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ เทคนิ ค และกระบวนการสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ การเคลื่อนไหวของตัวละคร 3 มิติ
การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบ 3 มิติ การผลิตงานแอนิเมชั่น 3 มิติ
229325 การสร้างดิจิทัลวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ 3(1-4-4)
Digital Visual Effect
ความรู้เบื้อ งต้นในการสร้ างวิ ชวลเอ็ ฟ เฟ็ ก ต์
ศั พ ท์ เ ทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานภาพยนตร์ และวิ ชวลเอ็ฟ
เฟ็กต์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างวิชวลเอ็ฟ
เฟ็กต์ เทคนิคการแทรคกิ้ งวัตถุ กั บมุ มกล้อ ง เทคนิคการ
ซ้ อ นภาพเคลื่ อ นไหว เทคนิ ค การสร้ า งวิ ช วลเอ็ ฟ เฟ็ ก ต์

รูปแบบต่าง ๆ การใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสร้างวิชวลเอ็ฟ
เฟ็กต์ การประยุกต์งานวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์กับงานด้านอื่น ๆ
229326 การออกแบบเกม
3(2-2-5)
Graphics for Game Design
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับสื่ออินเตอร์
แอคทีฟในอนาคต สื่ออินเตอร์แอคทีฟกับ กลยุทธ์ทาง
การตลาด พื้นฐานการสื่อสารการตลาด องค์ประกอบ
ดิจิทัลคอนเทนต์ หลักการสร้างสรรค์สื่ออินเตอร์แ อคทีฟ
พฤติกรรมผู้บริโภคกับงานดิจิ ทัลคอนเทนต์ การวิจารณ์
งานอินเตอร์แอคทีฟกับดิจิทัลคอนเทนต์
229327 การสร้างระบบควบคุมสาหรับ
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3(1-4-4)
Rigging and Controller for 3D Animation
พื้ น ฐานการสร้ า งระบบควบคุ ม 3 มิ ติ การ
สร้างโครงกระดูกสาหรับตัวละคร 3 มิติ ระบบควบคุมแขน
ตัวละครจลนศาสตร์แบบไปข้างหน้า ระบบควบคุมแขนตัว
ละครจลนศาสตร์แบบผกผันการผสานกระดูก เข้า กั บ ตั ว
ละคร ระบบควบคุ ม ใบหน้ า ตั ว ละคร การเปลี่ ย นแปลง
รูปทรง 3 มิติ ระบบควบคุมสาหรับภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
การเรนเดอร์และตัดต่อเพื่อสร้างแอนิเมชั่น
229381 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Computer Graphic for Communication
การออกแบบกราฟิกเพื่อการนาเสนอข้อมู ล
ความหมายและที่มาของอินโฟกราฟิก ประเภทของอินโฟ
กราฟิก การประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกในการนาเสนอข้อมูล
การเลือกใช้สี การเลือกใช้ฟอนต์ การจัดพืน้ ที่งานนาเสนอ
229391 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย หลักการต่าง
ๆ ขั้ น ตอนและวิ ธี วิ จั ย ทางคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก และ
มั ล ติ มี เ ดี ย การเลื อ กสรรหั ว ข้ อ งานวิ จั ย สมมติ ฐ านใน
งานวิ จั ย การรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การสรุ ป ผล
ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงานและนาเสนอผลงานวิจัย
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229411

ผลงานและการนาเสนอ
3(2-2-5)
Portfolio and Presentation
เทคนิ ค การน าเสนอ ทั ก ษะน าเสนอ การ
สร้ า งสรรค์ แ ฟ้ ม สะสมผลงาน การเตรี ย มความพร้ อ ม
สมัครงาน การเขียนประวัติย่อผู้สมัครงาน การพูดเพื่อการ
นาเสนอผลงาน การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับการนาเสนอ
229491 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและ
มัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Computer Graphics and Multimedia Project
นาเสนอหัวข้อ บรรยายผลงาน อภิปรายงาน
ในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานกราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย การ
พั ฒ นาโครงงานกราฟิ ก และมั ล ติ มี เ ดี ย การประยุ ก ต์ ใ ช้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการจัดทาผลงานตามความคิด
สร้างสรรค์และความถนัดของตนเอง การนาเสนอโครงงาน
ด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย
229492 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
229493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
229494 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
1(0-2-1)
Preparation for Computer Graphic and
Multimedia Professional Experience
(ไม่นับหน่วยกิต)
รู ป แบบและกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ การ

ปฏิ บั ติ ง าน เทคนิ ค การเขี ย นรายงานและการน าเสนอ
โครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
และมัลติมีเดีย
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์
และปริพันธ์ข องฟั งก์ ชันพี ช คณิตและฟั ง ก์ ชัน อดิศัย การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
241112
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิ ค การอิ น ทิ ก รั ล อิ น ทิ ก รั ล ไม่ ต รงแบบ
ระบบพิ กั ด เชิ ง ขั้ ว ล าดั บ และอนุ ก รมของจ านวนจริ ง
อนุกรมกาลัง
241121
หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์ การพิสูจน์
ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และ
ระบบจานวนจริง
241151
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ตศาสตร์ ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่อง
อนุ พั น ธ์ แ ละปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น ค่ า จริ ง และฟั ง ก์ ชั น ค่ า
เวคเตอร์ ข องจ านวนจริ ง และการประยุ ก ต์ เทคนิ ค การ
อินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อ นุ พั น ธ์
รูปแบบยังไม่กาหนด
241152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตาม
เส้ น เบื้ อ งต้ น ล าดั บ และอนุ ก รมของจ านวนจริ ง การ
กระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิง
ตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสอง
ตัวแปร
241211
แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
ปริภูมิยุคลิด การเขียนกราฟของผิว ลิมิตและ
ความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น หลายตั ว แปร อนุ พั น ธ์ ข อง
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ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง
ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นในพิกัด
ทรงกระบอกและทรงกลม
241221 พีชคณิตนามธรรม 1
3(2-2-5)
Abstract Algebra I
กรุ ป กรุ ป การเรี ย งสั บ เปลี่ ย น สมสั ณ ฐาน
กรุ ป วั ฏ จั ก ร โคเซต กรุ ป ย่ อ ยปรกติ กรุ ป ผลหาร ริ ง
อินทิกรัลโดเมน และฟีลด์
241222 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
Mathematical Analysis I
ระบบจานวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจานวน
จริง ลาดับของจานวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์
ของฟังก์ชัน อินทิกรัลแบบรีมันน์ อนุกรมของจานวนจริง
241223 ทฤษฎีเซต
3(2-2-5)
Set Theory
พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ คลาส
และเซต ฟั ง ก์ ชั น ความสั ม พั น ธ์ คลาสอั น ดั บ บางส่ ว น
สั จ พจน์ ก ารเลื อ กและหลั ก การซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั น จ านวน
ธรรมชาติ เลขคณิ ต จ านวนเชิ ง การนั บ และเลขคณิ ต
จานวนเชิงอันดับที่
241253 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุ กต์
เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
241321 แคลคูลัสขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Calculus
ปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และปริภู มิ
ของเส้นโค้ง แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ การเคลื่อนที่
ในปริภูมิของเส้นโค้ง สนามเวกเตอร์ ทฤษฎีบทหลักมูลของ
การอินทิกรัลตามเส้น ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของ
เกาส์ พื้นผิวอิงตัวแปรเสริม

241322

อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(2-2-5)
Fourier Series and Applications
ฟังก์ชันคาบ ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์
การกระจายครึ่งช่วง ผลการแปลงฟูเรียร์ ปริพันธ์ฟูเรียร์
ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
241323 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Complex Variables
จานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูล
ฐาน การหาอินทิกรัล อนุกรมของเทย์เลอร์ อนุกรมของโล
รองต์ ค่าเรซิดิวและโพล การส่งคงรูปเบื้องต้น
241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
เมทริ ก ซ์ ส มมู ล ค่ า ล าดั บ ชั้ น ของเมทริ ก ซ์
ระบบสมการเชิ ง เส้ น และผลเฉลย ตั ว ก าหนด และ
หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่า
ลั ก ษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ ลั ก ษณะเฉพาะเบื้ อ งต้ น
241325 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Methods
ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาด
แพร่ ก ระจายในการค านวณ การวั ด และการทดสอบค่า
ผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีตรง
สาหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น นอร์มและการ
วิเคราะห์ค่าผิดพลาดสาหรับระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบ
วิธีทาซ้าสาหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลย
ของระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและพหุ
นามส าหรั บ การประมาณค่ า อนุ พั น ธ์ แ ละอิ น ทิ ก รั ล เชิ ง
ตั ว เลข ผลเฉลยส าหรั บ ปั ญ หาค่ า เริ่ ม ต้น ของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยสาหรับปัญหาค่าขอบของสมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญ
241326 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(2-2-5)
Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการ
เชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูง
การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ
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241331

พีชคณิตนามธรรม 2
3(2-2-5)
Abstract Algebra II
ไอดีล ริงผลหาร โดเมนการแยกตัวประกอบ
ได้ อ ย่ า งเดี ย ว โดเมนแบบยุ ค ลิ ด ริ ง ของพหุ น าม ฟี ล ด์
ภาคขยาย และทฤษฎีกาลัวเบือ้ งต้น
241332 เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Computer Tools in Mathematics
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นทางคณิ ต ศาสตร์
เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ แก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสต ร์ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์
241333 หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
Current Topics in Mathematics
การกาหนดประเด็นหัว ข้อ ที่สนใจหรือ ที่ เ ป็ น
ปัจจุบันหรือกรณีศึ ก ษา การค้นคว้า การรวบรวมข้ อ มู ล
การวิ เ คราะห์ แ ละการสั ง เคราะห์ การน าเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถาม
241334 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
โครงสร้างพีชคณิ ต ระบบตรรกศาสตร์ แ ละ
ระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนั บ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต้น
241335 ทฤษฎีกราฟ
3(2-2-5)
Graph Theory
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ สภาพ
เชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟแฮมิลตัน กราฟระบุ
ทิศทาง กราฟไม่ระบุทิศทาง การให้สี การจับคูก่ ัน
241336 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
Mathematical Analysis II
ทอพอโลยี บ นปริ ภู มิ แ บบยุ ค ลิ ด ลิ มิ ต และ
ความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น หลายตั ว แปร อนุ พั น ธ์ ย่ อ ย
ทฤษฎี บ ทฟั ง ก์ ชั น โดยปริ ย าย ปั ญ หาค่ า สุ ด ขี ด ปริ พั น ธ์
หลายชั้น

241337

ทฤษฎีจานวน
3(2-2-5)
Theory of Numbers
ระบบจานวนเต็ม สมบัติเบื้องต้นของจานวน
เต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ สมภาค สมการ
ไดโอแฟนไทด์ ก าลั ง ของจ านวนเต็ ม ในระบบมอดุ โ ล n
จานวนเต็มแบบเกาส์
241421 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านคณิตศาสตร์
241422 โครงงาน
2(0-4-2)
Senior Project
การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ
หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ และการบูรณาการทฤษฎี
และการประยุ ก ต์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
241431 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Complex Analysis
สมบั ติ ข องจ านวนเชิ ง ซ้ อ น ฟั ง ก์ ชั น มู ล ฐาน
การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ อนุกรม
กาลัง ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง และการประยุกต์
241432 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Topology
ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด การลู่เ ข้ า
และความต่อเนื่องในปริภูมิเมตริก ปริภูมิเมตริกบริ บู ร ณ์
ปริภูมิเชิงทอพอโลยี โคลเชอร์และอินทีเรียร์ ความกระชับ
และความเชื่อมโยง
241433 พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(2-2-5)
Linear Algebra II
ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การดาเนินการ
แนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์ -แฮมินตัน พหุนามเล็กสุด
ผลบวกตรงและปริภูมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิ
คู่ เ สมอกั น รู ป แบบเชิ ง เส้ น คู่ ปริ ภู มิ ผ ลคู ณ ภาย ใน
กระบวนการแกรม-ชมิดต์
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241441

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล ผลงานวิจัย
บทความทางวิ ช าการ หรื อ โครงงานทางคณิ ต ศาสตร์
การบูรณาการทฤษฎี และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ การเขียน การนาเสนอและการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านคณิตศาสตร์
241442 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์ ใ นสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
241443 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทัก ษะใน
งานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ในฐานะพนักงานฝึกหัดใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริ
ออดิก ธาตุเรพริเซนเททิฟ อโลหะ โลหะทรานซิซัน พันธะ
เคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยา
เคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์
เบื้ อ งต้ น จลนพลศาสตร์ เ คมี สมดุ ล เคมี กรด-เบส
เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
242102 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
2(2-0-4)
Chemical Laboratory Safety
แนะนาเรื่องความปลอดภัยทางเคมี สารเคมี
ไวไฟ สารเคมีไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสารเคมีเป็น
พิ ษ การจั ด เก็ บ และการก าจั ด สารเคมี อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เอกสารข้ อ มู ล ความปลอดภั ย ของสารเคมี แนวปฏิ บั ติ
มาตรฐานเพื่อการป้องกัน อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล และ
ตัวอย่างอุบัติเหตุเนื่องจากสารเคมี

242103

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะ
เคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ การ
เตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่
แอลเคน แอลคี น แอลไคน์ สารประกอบอะโรมาติ ก
แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล
242104 เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บ ท น า ท า ง เ ค มี ป ริ ม า ณ ส า ร สั ม พั น ธ์
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์
การเปลี่ ย นแปลงสถานะและเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์เบื้องต้น
สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี
อินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม
242105 เคมี 2
4(3-3-8)
Chemistry II
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุล
กรดเบสในน้ า สมดุ ล ของเกลื อ ที่ ล ะลายได้ น้ อ ย สมดุ ล
ของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุท
รานซิชัน เคมีนิวเคลียร์ สารชีวโมเลกุล เคมีอุตสาหกรรม
242111
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์ 4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
แก๊ ส และทฤษฎี จ ลน์ ข องแก๊ ส สมบั ติ ก าร
ถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืดและการนาความ
ร้อน แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และการนาไป
ประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยวและหลายองค์ประกอบ
แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์
และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการ
เกาะกั น ทางโมเลกุ ล จลนศาสตร์ เ คมี แ ละการประยุ ก ต์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารจาพวกพอลิเมอร์ เคมีพื้นผิว
ได้แก่ แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด์
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242120

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
การวิเคราะหโดยน้าหนัก การวิเคราะหโดย
ปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวทาละลาย วิธี
ทางโครมาโทกราฟ บทน าเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ทางเคมี วิ
เคราะห อั ล ตราไวโอเลต-วิ สิ เ บิ ล สเปกโทรโฟโตเมตรี
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แกสโครมาโท
กราฟ และไฮเพอรฟอรมานซลิควิดโครมาโทกราฟ
242141 เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
บทนาเคมีอินทรีย์ การจาแนกสารประกอบ
อินทรีย์ การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร้าง และไอโซ
เมอร์ ต่ า งๆ สมบั ติ ปฏิ กิ ริย าและกลไกของสารประกอบ
ชนิ ด แอลเคน แอลคี น แอลไคน์ อะโรมาติ ก เฮเทอโรไซ
คลิก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์
คีโตน คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์
242221 เคมีวิเคราะห์ 1
3(2-3-6)
Analytical Chemistry I
หลักการพืน้ ฐานทางเคมีวิเคราะห์ เทคนิคการ
สุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนทาการวิเคราะห์
สถิติท่ีใช้ในเคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้าหนักและ
การตกตะกอน การวิ เ คราะห์ โ ดยปริ ม าตร การไทเทรต
กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบ
เกิดสารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์
242222 เคมีวิเคราะห์ 2
3(2-3-6)
Analytical Chemistry II
การแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทาละลาย
และวิธีโครมาโทกราฟีอย่างง่าย เช่น โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษและแบบแผ่ นบาง โครมาโทกราฟี แ บบคอลัมน์
และโครมาโทกราฟีชนิดแลกเปลี่ยนไอออน เคมีวิเคราะห์
เชิงไฟฟ้า ได้แก่ วิธีโพเทนชิโอเมตรี อิเล็กโทรกราวิเมตรี คู
ลอมเมตรี คอนดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี
242241 เคมีอินทรีย์ 1
4(3-3-8)
Organic Chemistry I
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชัน ไฮบริไดเซ
ชัน พันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์ การอ่านชื่อ ไอโซ

เมอร์และสเตอริโอเคมี สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยา
ของสารประกอบแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก
ออร์ ก าโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟี น อล อี เ ทอร์ รวมทั้ ง
กลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าและการสั ง เคราะห์ โ มเลกุ ล ของ
สารประกอบอินทรีย์อย่างง่าย
242242 เคมีอินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Organic Chemistry II
ปฏิ กิ ริย าของสารประกอบแอลดี ไฮด์ คี โ ตน
ปฏิ กิ ริ ย าการแทนที่ ท่ี ต าแหน่ ง แอลฟาคาร์ บ อนของ
สารประกอบคาร์ บ อนิล ปฏิกิริยาของสารประกอบกรด
คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ ปฏิกิริยาของสารประกอบเอมีน
เฮเทอโรไซคลิก และการประยุกต์ใช้
242251 ศัพท์วิทยาทางเคมี
3(3-0-6)
Terminology in Chemistry
ศั พ ท์ เ ทคนิ ค ในบริ บ ททางเคมี การอ่ า น
บทความภาษาอังกฤษทางด้านเคมี รูปแบบการนาเสนอ
ทางวิชาการโดยทั่วไป การนาเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
242311 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physical Chemistry I
แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เ คมีข องแก๊ ส
ปรากฏการณ์การส่งผ่าน อุณหพลศาสตร์เคมี สมดุลวัฏ
ภาคและการทานายสมบัติของสารละลาย จลนพลศาสตร์
เคมี เคมีไฟฟ้า
242312 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physical Chemistry II
เคมีควอนตัม อะตอม โมเลกุลและสเปกโทรส
โกปีระดับโมเลกุล เคมีพื้นผิว การดูดซับทางกายภาพและ
เคมี การดู ด ซั บ ไอโซเทอม เคมี ค อลลอยด์ แ ละแมคโคร
โมเลกุล
242321 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี
3(2-3-6)
Instrumentation for Chemical Analysis
หลักการ เครื่องมือและการประยุ กต์ใ ช้ ข อง
อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อินฟราเรดส
เปกโทรโฟโตเมตรี และอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทร

คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 911

โฟโตเมตรี แก๊ ส โครมาโทกราฟี และโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง
242331 เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I
โครงสรางของอะตอม ทฤษฎี อ อรบิ ทั ล เชิ ง
อะตอมและโมเลกุล ปรากฏการณ์กาบัง สัญลักษณของ
เทอม พันธะเคมีและทฤษฎีท่ีอธิบายพันธะเคมี โครงสราง
ของโมเลกุ ล และทฤษฎี ท่ี อ ธิ บ ายรู ป ร างของโมเลกุ ล
ของแข็ ง โลหะ ของแข็ ง ไอออนิ ก และโครงสร้ า งผลึ ก
สารประกอบโคออร-ดิเนชันและสารเชิงซ้อน เช่น ทฤษฎี
อธิบายพันธะ สมบัติต างๆ เสถียรภาพ เทอรโมไดนามิกส
และสมบัติแมเหล็กของสารประกอบโคออรดิเนชัน
242332 เคมีอนินทรีย์ 2
4(3-3-8)
Inorganic Chemistry II
ทฤษฎีกลุ มและสมมาตรของโมเลกุล ตาราง
คุณลักษณะ สเปกโทรสโกปเบื้องตนของสารประกอบอนิ
นทรีย กลไกการเกิดปฏิกิริยาของเคมีอนินทรีย ปฏิกิริยา
กรด-เบสในตัวทาละลายที่เปนน้าและไมใชน้า และความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับสารประกอบโลหะอินทรีย์
242341 สเปกโทรสโกปี
3(3-0-6)
Spectroscopy
หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์สเปกโทรส
โกปีในการหาโครงสร้างทางเคมีโดยใช้อัลตราไวโอเลต-วิสิ
เบิลสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์
แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเม
ตรี
242411 การวิจัยแนวใหม่ทางเคมีเชิงฟิสิกส์
3(2-2-5)
New Frontier of Researches in Physical
Chemistry
หลักการและการอภิปรายหัวข้อที่ได้รับความ
สนใจทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในหัวข้อที่อาจแตกต่างกันในแต่ละ
ปีการศึกษา เช่น วัสดุนาโน วัสดุขนั้ สูง เคมีเชิงคานวณ การ
ออกแบบโมเลกุ ล เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ในการหา
ลักษณะเฉพาะของงานวิจัยทางเคมีเชิงฟิสิกส์

242412

เคมีพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยี
พอลิเมอร์
3(2-2-5)
Polymer Chemistry and Polymer
Nanotechnology
หลักการพืน้ ฐานทางเคมีพอลิเมอร์ โครงสร้าง
ทางเคมีและพันธะเคมีของพอลิเมอร์ น้าหนักโมเลกุลของ
พอลิ เ มอร์ ปฏิ กิ ริ ย าการเตรี ย มพอลิ เ มอร์ แ บบต่ า งๆ
กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ การเปลี่ยนสถานะของ
พอลิเมอร์เนื่องจากความร้อน สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์
การเสื่อมสภาพและเสถียรภาพของพอลิเมอร์ คอลลอยด์
พอลิเมอร์คอลลอยด์ นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักการ
และการอภิ ป รายหั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รับ ความสนใจทางเคมีพอลิ
เมอร์และนาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ในหัวข้อที่อาจแตกต่าง
กันในแต่ละปีการศึกษา
242421 หัวข้อปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5)
Current Topics in Analytical Chemistry
การบรรยายและอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่
น่าสนใจในปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์ วิทยาการสมัยใหม่ทั้ง
ทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางเคมีวิเคราะห์
242422 เคมีสภาวะแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Chemistry
ระบบนิ เ วศ ภาวะมลพิ ษ ผลกระทบของ
สภาวะแวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุ การแก้ไขและ
การป้องกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและในชี วิ ต ประจ าวั น การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
242431 การวิเคราะห์ทางเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5)
Inorganic Analysis
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
สาร อนินทรีย์ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของ
รั ง สี เ อ็ ก ซ์ เทคนิ ค กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ ง
กราด เทคนิ ค กล้ อ งจุ ลทรรศน์อิ เ ล็ก ตรอนแบบส่องผ่าน
เทคนิคเทอร์โมกราวิ เมตริ ก เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์ ม
อิ น ฟ ร า เ ร ด ส เ ป ก โ ท ร ส โ ก ปี แ ล ะ เ ท ค นิ ค ยู วี - วิ สิ
เบิลสเปกโทรสโกปี
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242432

เคมีวัสดุอนินทรีย
3(2-2-5)
Inorganic Materials Chemistry
โครงสร้างผลึ กและสมบัติ ของสารประกอบ
เคมีอนินทรีย์ การสังเคราะหวัสดุอนินทรีย การประยุกต์ใช้
งานวัสดุอนินทรีย์ และงานวิจัยปจจุบันที่เกี่ยวของกับวัสดุอ
นินทรีย
242441 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์
3(2-2-5)
Natural Products and Application
การจาแนกสารประกอบจากธรรมชาติ กลไก
การสั ง เคราะห์ ท างชี ว เคมี การแยกและการวิ เ คราะห์
โครงสร้างโดยวิธที างเคมี การนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้
ประโยชน์
242442 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
3(2-2-5)
Organic Synthesis
การออกแบบ การสั ง เคราะห์ ส ารอิ น ทรี ย์
เทคนิคการเกิดพันธะคาร์บอน-คาร์บอน การสังเคราะห์
สารประกอบแบบวง การเตรียมสารอินทรีย์ในหมู่ฟัง ก์ชัน
ต่างๆ โดยใช้ปฏิกิริยาการแทนที่แบบนิวคลีโอไฟล์ การใช้
หมู่ ป้ อ งกั น ในเคมี อิ น ทรี ย์ สั ง เคราะห์ การออกแบบ
สังเคราะห์โดยวิธีสังเคราะห์ย้อนกลับ
242451 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านเคมี
242452 ระบบและการจัดการคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
2(2-0-4)
Quality System and Management in
Laboratory
ความรู้ พื้ น ฐานด้ า นระบบและการจั ด การ
คุ ณ ภาพในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่ มาตรฐานระบบการ
บ ริ ห า ร ง า น คุ ณ ภ า พ 9000, 14000, 22000 แ ล ะ
มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการ
ของห้องปฏิบัติการ 17025

242453

โครงงานทางเคมี
2(0-6-3)
Project in Chemistry
โครงงานในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจทางเคมี การ
ประยุกต์ความรู้พื้นฐาน ระเบียบวิธีการทาโครงงานการ
เขียนรายงานโครงงาน
242454 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ
ทางด้านเคมี
242455 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทางเคมี ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
242456 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เคมี ในฐานะพนั ก งาน
ฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการองค์ ก รภาครั ฐ หรื อ เอกชน
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การ
จัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ เมแทบอลิ ซึ ม
พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องพื ช และสั ต ว์ นิ เ วศวิ ท ยาและ
พฤติกรรม
243102 ชีววิทยา 2
3(2-3-6)
Biology II
โครงสร้างของพืช หน้าที่ของพืช ลักษณะทาง
สัณฐานของพืช กายวิภาคศาสตร์ของพืช สรีรวิทยาของพืช
ความหลากหลาย และวิวัฒนาการของพืช
243103 ชีววิทยา 3
3(2-3-6)
Biology III
เซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ ความหลากหลายและ
วิ วั ฒ นาการของสั ต ว์ ระบบอวั ย วะและส รี ร วิ ทย า
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เปรี ย บเที ย บ พฤติ ก รรมและนิ เ วศวิ ท ยาของสั ต ว์ การ
จัดการสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ท ฤ ษ ฎี เ ซ ล ล์ ส ม บั ติ พื้ น ฐ า น ข อ ง เซล ล์
องค์ ป ระกอบเคมี พื้ น ฐานของสิ่ ง มี ชีวิ ต พลั ง งานชี ว ภาพ
การท างานของเอนไซม์ ใ นกระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม
โครงสร้างและหน้ าที่ ข องเยื่ อหุ้ ม เซลล์และองค์ ป ระกอบ
ของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม สรีรวิทยาของ
เซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์และออร์แกเนลล์
243212 ชีววิทยาของเซลล์
4(3-3-8)
Cell Biology
ชนิดและทฤษฎีเซลล์ เทคนิคการศึกษาเซลล์
องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างละเอียด
องค์ประกอบ และกระบวนการทางสรีรวิทยา การเจริญ
และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
243241 พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
General Genetics
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ข อ ง พั น ธุ ศ า ส ต ร์ ส า ร
พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตามหลั ก ของ
เมนเดลและนอกเหนือกฎของเมนเดล การจาลองตัวเอง
ของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการควบคุม การ
ซ่อมแซมดีเอ็นเอและการเกิดการกลายพันธุ์ เทคนิคทาง
อณูชีววิทยา พันธุศาสตร์มนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากร และ
วิวัฒนาการระดับโมเลกุล
243251 นิเวศวิทยา
4(3-3-8)
Ecology
หลั ก การทางนิ เว ศวิ ทย า ปั จ จั ย จ า กั ด
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างสิ่ง มี ชีวิต และไม่ มี ชีวิต ในสิ่งแวดล้อม
การถ่ายทอดพลังงานและสสาร ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต
ระบบนิเวศ ชีวนิเวศ และการอนุรักษ์
243301 วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
Evolution
ทฤษฎี วิ วั ฒ นาการ มโนทั ศ น์ ข องดาร์ วิ น
หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ การหาอายุบรรพ

ชีวิน พันธุศาสตร์ประชากร การคัดเลือกตามธรรมชาติและ
การปรับตัว กลไกการเกิดวิวัฒนาการ วิวัฒนาการจุลภาค
วิ วั ฒ นาการมหภาค การเกิ ด สิ่ ง มี ชี วิ ต ใหม่ แ ละความ
หลากหลาย การกาเนิดโลก การเปลี่ยนแปลงของเปลื อก
โลก ต้นไม้แห่งวิวัฒนาการและช่วงเวลา วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย์
243302 อนุกรมวิธานและระบบวิทยา 4(3-3-8)
Taxonomy and Systematics
แนวคิ ด ในการจั ด หมวดหมู่ หลั ก การทาง
อนุกรมวิธานและระบบวิทยา การจัดจาแนกความสัมพันธ์
เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
243321 สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-6)
Plant Physiology
โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างต่าง ๆ ใน
พืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้าและพืช ธาตุอาหารพืช การ
สังเคราะห์แสง การลาเลียง การหายใจเชิงแสง การเจริญ
และพัฒนาของพื ช ฮอร์โมนพืช กลไกการตอบสนองต่ อ
ความเครียด
243322 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์
ของพืช
3(2-3-6)
Plant Morphology and Anatomy
ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาและวั ฏ จั ก รชี วิ ต
ของพืชในดิวิชันต่าง ๆ การจัดจาแนก วิวัฒนาการของส่วน
ต่าง ๆ ของพืช ชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อ องค์ประกอบ
และการเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งของเนื้ อ เยื่ อ ในพื ช ชั้ น สู ง
โครงสร้างภายในอย่างละเอียด การเจริญและพัฒนาของ
อวัยวะที่ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์
243323 อนุกรมวิธานของพืช
3(2-3-6)
Plant Taxonomy
หลั ก การอนุ ก รมวิ ธ านพื ช และระบบวิ ท ยา
การจัดจาแนกหมวดหมู่ การกาหนดชื่อวิทยาศาสตร์ การ
ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ลั ก ษ ณ ะ ป ร ะ จ า ว ง ศ์ แ ล ะ
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
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243331

สรีรวิทยาของสัตว์
3(2-3-6)
Animal Physiology
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า งและหน้าที่
ของระบบอวัยวะต่าง ๆ ในสัตว์ ระบบประสาท กล้ามเนื้อ
และการเคลื่อนที่ กระบวนการย่อยอาหารและเมแทบอลิ
ซึม การแลกเปลี่ยนก๊าซ ระบบหมุนเวียนเลือด การขับถ่าย
ระบบต่ อ มไร้ ท่ อ ระบบสื บ พั น ธุ์ แล ะการควบคุ ม
สิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย
243332 สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง
3(2-3-6)
Invertebrate Zoology
สั ณ ฐ า น วิ ท ย า ส รี ร วิ ท ย า นิ เ ว ศ วิ ท ย า
อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง ตั้งแต่โปรโตซัวจนถึงสัตว์ท่ีมีแกนลาตัว
ชั้นต่า
243333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
3(2-3-6)
Vertebrate Zoology
สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และระบบ
อวั ย วะของสั ต ว์ มี ก ระดู ก สั น หลั ง อนุ ก รมวิ ธ านและ
วิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
243341 พันธุศาสตร์
4(3-3-8)
Genetics
ประวั ติ แ ละความรู้ พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร์
การแบ่ ง เซลล์ แ ละการสร้ า งเซลล์ สื บ พั น ธุ์ หลั ก การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎและนอกเหนือ กฎ
ของเมนเดล ลิงเกจและ ครอสซิงโอเวอร์ การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส
ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม การจาลองดีเอ็นเอและ
การแสดงออกของยี น การซ่ อ มแซมแล ะการ เ กิ ด
การกลายพั น ธุ์ เทคนิ ค ทางอณู ชี ว วิ ท ยาพื้ น ฐาน พั น ธุ
ศาสตร์ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ
243342 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น 3(2-3-6)
Introductory Cytogenetics
ก า ร แ บ่ ง เ ซ ล ล์ โ ค ร ง ส ร้ า ง ห น้ า ที่ แล ะ
พฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมที่มีลักษณะพิเศษ การ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ จ า น ว น โ ค ร โ ม โ ซ ม

ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ของเซลล์ทั้งพืช
สัตว์และมนุษย์ เทคนิคในการศึกษาพันธุศาสตร์ของเซลล์
243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์
3(2-3-6)
Animal Ecology and Behavior
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระบบนิ เ วศกั บ สั ต ว์
วิวัฒนาการ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่ า งกั น
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัว การผสมพันธุ์ ประชากร
สังคม พฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การสื่อสาร
ระหว่างสัตว์ พฤติกรรมทางสังคม เทคนิคทางนิเวศวิทยา
การจัดการทรัพยากรสัตว์ปา่ เพื่อการอนุรักษ์
243352 นิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว 3(2-3-6)
Ecology and Tourism
ระบบนิ เ วศ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การทาง
นิ เ ว ศ วิ ท ย า เ พื่ อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระบบนิ เ วศและทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยว
243353 นิเวศวิทยาเขตร้อน
3(2-3-6)
Tropical Ecology
ประเภทของชี วาลัย บนโลก การกระจายตั ว
ของชี ว าลั ย เขตร้ อ น ความหลากหลายทางชี ว ภาพและ
ปัจจัยจากัดในเขตร้อน การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศเขตร้อน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศต่ อ การสู ญ เสี ย ความหลากหลายทางชี ว ภาพใน
ระบบนิเวศเขตร้ อน การใช้ท ฤษฎี ท างนิ เวศวิ ทยาในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเขตร้อน
243401 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ระเบียบวิธี ก ารวิ จัย การกาหนดปั ญหาการ
วิจัยและการเขียนเค้าโครงการวิจัย การสืบค้น การทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สมมติฐานการวิจัย การ
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเลือกใช้ชีวสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลและ
สรุปผลข้อมูล
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243421

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
3(2–3-6)
Ethnobotany
ชนิ ด ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ การจั ด
จาแนกตามอนุกรมวิธานพืชพืน้ บ้าน การแพร่กระจาย การ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
243422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
3(2–3-6)
Economic Botany
พื ช ทางการเกษตร พื ช สมุ น ไพร พื ช ที่ มี
ความสาคัญในสภาวะขาดแคลน และผลิตผลจากพืชที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
243423 การเจริญเติบโตของพืช
3(2-3-6)
Plant Growth
บทนา โครงสร้างพื ช การเติบโต การเจริ ญ
และการเปลี่ยนแปลงพืช ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การ
เจริญเติบโต ฮอร์โมนพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืช อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองของพืชใน
รูปแบบต่าง ๆ
243424 ชีววิทยากล้วยไม้
3(2-3-6)
Orchid Biology
ชี ว วิ ท ยาของกล้ ว ยไม้ การเพาะเลี้ ย ง การ
จาแนกสกุลและชนิด กล้ วยไม้ท่ีส าคั ญ การอนุรักษ์ การ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีการต่าง ๆ การปลูกกล้วยไม้เชิง
การค้าและการตลาดเพื่อการส่งออก
243425 การออกแบบการทดลองสาหรับ
.
พืชศาสตร์
3(2-3-6)
Experimental Design for Plant Science
หลั ก การพื้ น ฐานของการทดลองด้ า นพื ช
ศาสตร์ สถิ ติ การทดสอบสมมติ ฐ าน การออกแบบ
แผนการทดลอง การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์และแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อก
สมบูรณ์สาหรับการเพาะปลูกพืชและการทดลองทางพืช
ค่ า สู ญ หาย การถดถอยเชิ ง เส้ น และสหสั ม พั น ธ์ การ
วิเคราะห์ผลการทดลอง

243426

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-6)
Plant Tissue Culture
เทคนิคและวิธี การในการเพาะเลี้ย งเนื้ อ เยื่ อ
จากส่ ว นต่ า ง ๆ ของพื ช การใช้ ป ระโยชน์ ท างด้ า นการ
ปรับปรุงพันธุพ์ ืช การขยายพันธุพ์ ืชปริมาณมากในเวลาสั้น
การผลิตพืชปลอดโรคและทางการแพทย์
243431 ชีววิทยาของแมลง
3(2–3-6)
Insect Biology
ชี ว วิ ท ยาและความหลากหลายของแมลง
พฤติ ก รรมของแมลง นิ เ วศวิ ท ยาของแมลง แมลงสังคม
การควบคุมแมลงที่เป็นโทษ ความสัมพันธ์ของแมลงกับพืช
สัตว์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
243432 ชีววิทยาของต่อมไร้ท่อ
3(2-3-6)
Endocrinology
โครงสร้างเชิงกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบ
ต่อมไร้ท่อ และเคมีของฮอร์ โ มนในสัต ว์ มีก ระดู กสั น หลั ง
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การเปรียบเทียบการทางาน
และการควบคุมระบบต่อมไร้ ท่อในสัตว์มี กระดู กสัน หลั ง
และไม่มีกระดูกสันหลัง
243433 ปรสิตวิทยาทั่วไป
3(2–3-6)
General Parasitology
รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยาและ
ลักษณะต่าง ๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้าน
กับปรสิต อาการ การวินิจฉัย และการป้องกัน
243434 ปักษีวิทยา
3(2-3-6)
Ornithology
สั ณ ฐานวิ ท ยาและหน้ า ที่ ข องอวั ยวะของนก
วิ วั ฒ น า ก า ร ส รี ร วิ ท ย า พ ฤ ติ ก ร ร ม นิ เ ว ศ วิ ท ย า
อนุกรมวิธานของนก การอนุรักษ์นก
243435 ชีววิทยาของผึ้งและการเลี้ยงผึ้ง 3(2-3-6)
Bee Biology and Apiculture
ชี ว วิ ท ยาของผึ้ ง พฤติ ก รรมและการสื่ อ สาร
การเพิ่มประชากรผึ้งและการแยกรัง ศัตรูผ้ึง ผลิตภัณฑ์
จากผึ้งและการใช้ประโยชน์ การใช้ผ้ึงช่วยผสมเกสรพืชผล
ทางการเกษตร และการจัดการการเลีย้ งผึ้ง
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243436

แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-3-6)
Economic Insects
แมลงกินได้ แมลงที่ให้ผลิตภัณฑ์ แมลงช่วย
ผสมเกสร แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรู
สัตว์ แมลงในบ้านเรือน และแมลงที่เป็นพาหะนาโรค
243441 พันธุศาสตร์ของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Genetics
ความรู้ พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร์ ใ นมนุ ษ ย์
ความผิดปกติ ข องยี นและโครโมโซม โรคทางพัน ธุ ก รรม
มะเร็ ง กั บ ยี น การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ทางอณูชีว วิ ทยาใน
การศึกษาและวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ของมนุษย์
243442 ชีววิทยาโมเลกุล
3(2-3-6)
Molecular Biology
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของชี ว วิ ท ยาระดั บ
โมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรมกลไกการ
ควบคุมระดับเซลล์และระดับโมเลกุลของการจาลองตัวเอง
ของดี เ อ็ น เอ การลอกรหั ส และการแปลรหั ส การกลาย
พันธุ์ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยทางด้าน
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
243443 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ
เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Population and
Quantitative Genetics
ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของ
ยีนและจีโนไทป์ วิวัฒนาการ พันธุกรรมโดยอิทธิพลของยีน
หลายคู่ ความคล้ า ยคลึ ง ระหว่ า งเครื อ ญาติ อั ต รา
พันธุกรรม การคัดเลือก พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ
ในระดับโมเลกุล
243444 เทคนิคทางชีววิทยา
3(2–3-6)
Biological Techniques
การรวบรวมและเก็บ รั ก ษาตัว อย่าง การท า
สไลด์กึ่งถาวรและถาวร การตัดเนื้อเยื่อ การใช้อุ ป กรณ์
และเครื่ อ งมื อ ทางชี ว วิ ท ยา การวาดรู ป และถ่ า ยรู ป ทาง
วิทยาศาสตร์

243445

เทคโนโลยีชวี ภาพเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Biotechnology
เทคนิคทางดีเอ็นเอ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ
ผลิตพืช การผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกาเนิด การ
ผลิ ต วั ค ซี น เทคนิ ค ทางภู มิ คุ้ ม กั น ชี ว มวลเพื่ อ การผลิ ต
พลังงานทดแทนและบาบัดสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการหมัก
จุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพทางเคมี การสกัดและการแยก
สารประกอบทุติยภูมิเพื่อให้ได้สารผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์
243446 หัวข้อปัจจุบันทางชีววิทยา
3(2–3-6)
Current Topics in Biology
การสื บ ค้ น การศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ และ
วิ จ ารณ์ ผ ลงานวิ จั ยทางชี ว วิท ยาในหั ว ข้ อต่ าง ๆ ที่ มี ก าร
เผยแพร่ในปัจจุบัน
243451 ชีววิทยาของมลพิษ
3(3-0-6)
Pollution Biology
ลั ก ษณะของมลพิ ษ ทางอากาศ ทางน้ าและ
ทางดิน สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
243452 ชลธีวิทยา
3(2-3-6)
Limnology
น้า คุณสมบัติของน้าและวัฏจักรของน้า การ
จัดจาแนกประเภทของระบบนิเวศน้าจืดแบบต่างๆ ปัจจัย
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของระบบนิเวศน้าจืด ระบบ
นิเวศน้านิ่งและระบบนิเวศน้าไหล การจัดจาแนกประเภท
ของระบบนิ เ วศน้ านิ่ ง และน้ าไหล การหมุ น เวี ย นของ
สารอาหารและพลังงาน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
การดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้า การปรับตัวและหน้าที่ของ
สิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัย
243453 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3(2–3-6)
Environmental Biology and Indigenous
Wisdom
ชี ว วิ ท ยาของสิ่ ง แวดล้ อ ม และระบบนิ เ วศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความ
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เชื่ อ ท้ อ งถิ่ น กั บ การใช้ ป ระโยชน์ แ ละการอนุ รั ก ษ์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาและการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
243454 การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพสาหรับ
การประเมินระบบนิเวศ
3(2-3-6)
Biological monitoring for Ecological
Assessment
ทฤษฎีและหลักการทางชีว วิทยาที่ เ กี่ย วข้ อ ง
กับดัชนีชีวภาพ ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อระบบ
นิเวศ การใช้สิ่งมีชีวิตในการติดตามตรวจสอบและประเมิน
ระบบนิ เ วศ การส ารวจและเก็ บ ตั ว อย่ า งปั จ จั ย ทางด้ าน
กายภาพ เคมี และชีวภาพ การใช้สิ่งมีชีวิตในการติดตาม
ตรวจสอบทางชีวภาพในเขตร้อน
243461 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน (ถ้ามี) การนาเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านชีววิทยา
243462 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
ก า ร ค้ น ค ว้ า ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อง
ดาเนินการทดลอง การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การ
นาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้านชีววิทยา
243463 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
การค้ น คว้ า การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ใน
สถานประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ เอกชน เขี ย น
รายงานและนาเสนอ
243464 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ในฐานะพนักงาน
ฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ เอกชน
เขียนรายงานและนาเสนอ

244101

ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และ
ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน 1 มิติ
การเคลื่อนที่ ภายใต้สนามความโน้ ม ถ่ว ง สมดุลของแรง
และ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม
และกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน
พลั ง งาน และ กฎการอนุ รัก ษ์ ใ นวิ ช าฟิ สิ ก ส์ สมบั ติ ข อง
สสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการ
ได้ยิน แสง สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็ น
ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะ
และกฏทางอุณหพลศาสตร์ทั้งสี่ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และ
เครื่องยนต์ความร้อน
244102 ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics II
ไฟฟ้ า สถิ ต ประจุ ไ ฟฟ้ า และแรงทางไฟฟ้ า
เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวนาแบบต่ า งๆ
การหาสนามไฟฟ้า จากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุ
ไฟฟ้ า และสารไดอิ เ ล็ ก ทริ ก กระแสไฟฟ้ า และความ
ต้ า นทาน วงจรไฟฟ้ า กระแสตรง สารแม่ เ หล็ ก และ
แหล่งกาเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็ กจาก
การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฏของบิโอ-ซาวาร์ท และ
กฏของแอมแปร์ การเหนี่ยวนาเชิงแม่เหล็ก และกฏของฟา
ราเดย์ แหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระสลับ
วงจรตั ว ต้ า นทาน ตั ว เหนี่ ย วน า ตั ว เก็ บ ประจุ แล ะ
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่
ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
คณิ ต ศาสตร์ ท่ี ใ ช้ ใ นฟิ สิ ก ส์ กลศาสตร์
เบื้องต้น กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โม
เมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร
กลศาสตร์ ข องไหล คลื่ น และการสั่ น เทอร์ โ มไดนามิกส์
แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่
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244104

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์
การเลื่อนตาแหน่งและการหมุนงาน พลังงานและกาลังของ
ร่ า งกาย คุ ณ สมบั ติ ก ารยื ด หยุ่ น ของโครงกระดู ก และ
เนือ้ เยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล
ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น
เสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้า
และอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์
ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์
244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
2(2-0-4)
Medical Physics
สมดุ ล ของแรง ก าลั ง บิ ด งานและพลั ง งาน
ความยืดหยุ่นของสาร การหมุน ความเฉื่อยด้านการหมุน
โมเมนตัมเชิ ง มุ ม กลศาสตร์ของไหล การลอยตัว ความ
หนืด การไหลวนของกระแสเลือด ความตึงผิว แคพิลารี
ออสโมซิ ส การขยายตั ว ของปอด ความร้ อ นในร่ า งกาย
กล้ามเนื้อ เสียง และการตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส์
ทั ศ นศาสตร์ ไฟฟ้ า และแม่ เ หล็ ก ฟิ สิ ก ส์ ยุ ค ใหม่ แ ละ
กัมมันตภาพรังสี
244181 กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์
1(0-3-2)
Scientific Method in Physics
การแก้ปัญหาตามวิธีวิทยาศาสตร์ ข้อมูลตัว
แปรเดี่ ย ว เครื่ อ งมื อ วั ด และวิ ธี ก ารวั ด ที่ ถู ก ต้ อ ง เหตุ ผ ล
และตรรกในการทดลอง การบั น ทึ ก ผลการทดลอง
การวิเคราะห์การทดลอง กราฟและการวิเคราะห์ ทฤษฎี
ทางสถิติและวิธกี ารถดถอย การคานวณค่าผิดพลาด
244201 คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์
3(3-0-6)
Mathematics for Physics
เวกเตอร์และเมตริกซ์ เวกเตอร์เชิงวิเคราะห์
ขั้นสูง อนุกรม การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ สมการเชิง
อนุ พั น ธ์ ส ามั ญ และสมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ย่ อ ย ปั ญ หาค่ า
เริ่มต้นและขอบเขต ฟังก์ชันพิเศษ แคลคูลัสของการแปร
ผัน แคลคูลัสของตัวแปรเชิงซ้อน

244211

กลศาสตร์
3(3-0-6)
Mechanics
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิว
ตันของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ การสั่น แรง
ศู น ย์ ก ลาง การเคลื่ อ นที่ ใ นกรอบอ้ า งอิ ง ไม่ เ ฉื่ อ ย การ
เคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง
เบื้องต้น กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น กลศาสตร์แบบลาก
รองจ์และแบบแฮมิลตันเบื้องต้น
244221 อุณหฟิสิกส์
3(3-0-6)
Thermal Physics
สมการสถานะ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏ
จั ก รคาร์ โ นท์ แ ละเครื่ อ งยนต์ เอนโทรปี ศั ก ย์ เ ทอร์ โ ม
ไดนามิกส์และความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ พลังงานเสรี
กิ บ ส์ กั บ การเปลี่ ย นเฟส เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ กั บ สมดุ ล
ปฏิกิริยาเคมี กลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น
244231 การสั่นสะเทือนและคลื่น
3(3-0-6)
Vibrations and Waves
การสั่นแบบต่างๆ สมการคลื่นในหลายมิติ
คลื่นเคลื่อนที่และคลื่นนิ่ง สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์
แบบฟูเรียร์ กลศาสตร์ของคลื่น คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า
244232 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Theory
ไฟฟ้ า สถิ ต แม่ เ หล็ ก สถิ ต สนามไฟฟ้ า และ
สนาม แม่เหล็กในตัวกลาง ข้อปัญหา ค่าขอบเขต สมการ
แมกซ์เวลล์ การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง
244241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ฟิสิกส์
3(2-2-5)
Computer Programming for Physics
อัลกอริทึม โครงสร้างของโปรแกรม การนา
ข้ อ มู ล เข้ า และออกจากโปรแกรม ชนิ ด ของตั ว แปร ทิ ศ
ทางการทางานของโปรแกรม เงื่อนไขการตัดสินใจ การวน
ซ้ า แล ะการประยุ ก ต์ ส าหรั บ งานด้ า นฟิ สิ ก ส์ ห รื อ
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
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244251

ฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Physics
ทฤษฎี สั ม พั ท ธภาพพิ เ ศษ ทฤษฎี สั ม พั ท ธ
ภาพทั่ ว ไปเบื้อ งต้ น ทฤษฎี แ ห่ ง ความไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ฟิ สิ ก ส์
อะตอม สภาพคู่ควบคลื่น -อนุภาค โครงสร้างเชิงโมเลกุล
ฟิ สิ ก ส์ ส ถานะของแข็ ง โครงสร้ า งนิ ว เคลี ย ร์ ฟิ สิ ก ส์
นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน
244281 การทดลองฟิสกิ ส์ 1
1(0-3-2)
Experimental Physics I
การทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลอง
เกี่ยวกับ แรง มวล และการเคลื่อนที่ การอนุรักษ์พลังงาน
กลศาสตร์ของไหล
244282 การทดลองฟิสกิ ส์ 2
1(0-3-2)
Experimental Physics II
การทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลอง
เกี่ยวกับ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สารไดอิเล็กทริก สาร
แม่เหล็ก สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง
244301 ฟิสิกส์เชิงคานวณ
3(2-2-5)
Computational Physics
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคานวณ
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีอยู่ในวิชา
ฟิสิกส์ อาทิ การประมาณค่าของผลเฉลยสมการเดี่ยว ผล
เฉลยของระบบสมการทั้ ง เชิ ง เส้ น และไม่ เ ชิ ง เส้ น การ
คานวณอนุพันธ์ ผลเฉลยและการจาลองสมการอนุพันธ์
สามัญหรืออนุพันธ์ย่อย การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน
การคานวณค่าปริพันธ์ วิธีการแบบมอนติ -คาร์โล การ
อินเตอร์โปเลต การถดถอยเชิงเส้นและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
244311 กลศาสตร์ควอนตัม
3(3-0-6)
Quantum Mechanics
ฟังก์ชันคลื่น สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม
สมการโชดิงเงอร์ อนุภาคในบ่อศักย์อนันย์ อนุภาคในบ่อ
ศักย์จากัด อนุภาคในบ่อศักย์ฮาร์โมนิกส์ อนุภาคอิสระ กา
ระสะท้ อ นและการทะลุ ผ่ า นก าแพงศั ก ย์ ผลเฉลยของ
สมการชเรอดิ ง เงอร์ ใ นปั ญ หาสามมิ ติ โมเมตั ม เชิ ง มุ ม
ไฮโดรเจนอะตอม

244312

ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างอะตอม
3(3-0-6)
Quantum Theory and atomic structure
กลศาสตร์ เ มทริ ก ซ์ สั ญ ลั ก ษณ์ ดิ แ รก โม
เมนตัมเชิงมุม และสปิน อะตอมคล้ายไฮโดรเจน ฮีเลียม
อะตอม ตารางธาตุ ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ข้ึนกับเวลา
โครงสร้างพลังงานแบบละเอียด ปรากฏการซีแมน ทฤษฎี
การรบกวนแบบขึ้นกับเวลา ระบบสองสถานะ ทฤษฎีการ
กระเจิงเบื้องต้น
244313 กลศาสตร์ลากรองจ์และแฮมิลโตเนียน
3(3-0-6)
Lagrangian and Hamiltonian Mechanics
แคลคู ลั ส ของการแปรผั น สมการของลาก
รองจ์และสมการของแฮมิลตัน การประยุกต์ใช้กลศาสตร์
แบบลากรองจ์และกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน พลศาสตร์ของ
ระบบอนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง ของไหลสถิต
พลศาสตร์ของไหล
244314 ของไหลจุลภาคเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Microfluidics
ความรู้ความเข้ าใจพื้นฐานเกี่ยวกั บ ของไหล
จุลภาค สมการควบคุมการไหล ผลเฉลยของสมการการ
ไหล ความต้านทานการไหลและความจุเชิงของไหล การ
แพร่ สมการการไหลที่ข้ึนกับเวลา ปรากฎการณ์แคพพิล
ลารี ของไหลเชิงไฟฟ้า อิเล็กโตรออสโมซิส ไดอิเล็กโตรโฟ
รี ซิ ส วิ ธี ก ารประดิ ษ ฐ์ ชิพ ของไหลจุ ล ภาค ตั ว อย่ า งการ
ประยุกต์ของไหลจุลภาค
244322 กลศาสตร์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Mechanics
หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์เชิงสถิติ ฟังก์ชัน
การแจกแจง ฟั ง ก์ ชั น พาร์ ทิ ชั น สถิ ติ แ บบแมกซ์ เ วลล์ โบลตซ์ มั น น์ สถิ ติ แ บบเฟอร์ มี - ดิ แ รก สถิ ติ แ บบโบสไอน์สไตน์ การประยุกต์กลศาสตร์เชิงสถิติ
244331 ทัศนศาสตร์
3(2-2-5)
Optics
สมบั ติ เ ชิ ง กายภาพของแสง ระนาบเรี ย บ
ปริซึม ผิวโค้ง เลนส์บาง เลนส์หนา กระจกเงาโค้ง การ
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ลากเส้นรังสี ความคลาดของเลนส์ ทัศนอุปกรณ์ การรวม
คลื่นแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบนและการวิเคราะห์ฟู
เรียร์ สลิตเดี่ยว สลิตคู่และเกรตติง โพลาไรเซชัน เลเซอร์
244341 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
Electric and Electronics Circuit
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ สาร
กึ่งตัวนา ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การออกแบบไบแอสและ
การขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรส
วิตชิง หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ วงจร
รวมและการประยุกต์
244351 ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและอนุภาค3(3-0-6)
Nuclear and Particle Physics
รากฐานเบื้ อ งต้ น ของนิ ว เคลี ย ร์ ฟิ สิ ก ส์
ครอบคลุมเนื้อหาคุณสมบัติของนิวไคลด์ แบบจาลองของ
นิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ การสลายตัว
ของนิวเคลียส และปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแบ่งแยกตัวและ
การรวบรวมตัวของนิวเคลียส รากฐานเบื้องต้นของอนุภาค
มู ล ฐาน ครอบคลุ ม เนื้อ หาการแปลงสมมาตร และกลุ่ ม
สมมาตรที่ เ กิ ด ขึ้นในฟิ สิก ส์อ นุภ าค กฎการอนุ รัก ษ์ และ
การแตกของสมมาตร การจ าแนกอนุ ภ าคมู ล ฐาน และ
แบบจาลองควาร์ ก ความรู้เบื้องต้ น เกี่ยวกั บ การจ าแนก
ทฤษฎีของอันตรกิริยาพื้นฐาน
244360 ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to material physics
โครงสร้ า งและพั น ธะอะตอม ระบบและ
โครงสร้ า งผลึ ก ความบกพร่ อ งของผลึ ก สารละลาย
ของแข็งและการแพร่ในของแข็ง การผิดรูปของวัสดุ สมบัติ
เชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางทางแสง การนาพา
อิเล็กตรอน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก
244361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
Solid State Physics
โครงสร้ า งผลึ ก การเลี้ ย วเบนของคลื่ น ของ
ผลึ ก จริ ง และโครงสร้ า งส่ว นกลับ การยึ ด เหนี่ ย วในผลึก
การสั่นไหวของโครงผลึก สมบัติเชิงความร้อนของของแข็ง
ทฤษฎี แ ถบพลั ง งานผลึ ก กึ่ ง ตั ว น าและผลึ ก เหลว พื้ น ผิ ว
เฟอร์มิ

244362

เทคโนโลยีการปลูกผลึก
3(2-2-5)
Crystal Growth Technology
พัฒนาการของเทคโนโลยีการปลูกผลึก ระบบ
สุญญากาศ การปลูกผลึกโดยเทคนิคต่างๆ เช่น การปลูก
แบบไอระเหยเคมีและไอระเหยความร้ อน การปลูกผลึ ก
ด้วยเลเซอร์ สปัตเตอริง เทคโนโลยีการปลูกผลึกในสารกึ่ง
ตัวนาและสารไดอิเล็กทริก การวิเคราะห์ผลึก ทฤษฎีการ
เกิ ด ผลึ ก แบบ ไอ-ของไหล-ของแข็ ง , ไอ-ของแข็ ง , ไอของแข็ง และ ของเหลว-ของเหลว นิวคลีเอชัน เทอร์ โ ม
ไดนามิกส์กับการปลูกผลึก
244363 ผลึกศาสตร์และการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Crystallography and
X-ray Diffraction
แลตทิ ซ และหน่ ว ยเซลล์ โครงสร้ า งผลึ ก
สมมาตรของผลึก เรขาคณิตของผลึก ทิศทางและระนาบ
แลตทิซในผลึก วิธีการของเลาเอ แลตทิซส่วนกลับ สตรัค
เจอร์แฟคเตอร์ ทฤษฎีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ เครื่อง
วิเคราะห์การเลีย้ วเบนรังสีเอกซ์ การพิสูจน์เฟส
และการกาหนดโครงสร้างของผลึก
244371 ดาราศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Astronomy
ระบบพิกัดดาราศาสตร์ การวัดปริมาณทาง
ดาราศาสตร์ อุ ป กรณ์ ท างดาราศาสตร์ เวลาทางดารา
ศาสตร์ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ สมบัติทั่วไป
ของดาวฤกษ์ เนบิวลา แกแลกซี่
244381 การทดลองฟิสกิ ส์ 3
1(0-3-2)
Experimental Physics III
การทดลองและวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลอง
เกี่ยวกับ การถ่ายเทความร้อนของสสาร ความจุความร้อน
ของสสาร การเกิดภาพจากทัศนอุปกรณ์ สมบัติของแสง
การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ย วเบน
การถ่ายภาพ วงจรกรองความถี่ วงจรกระแสสลับ วงจรเท
วินินและนอร์ตัน
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244382

การทดลองฟิสกิ ส์ 4
1(0-3-2)
Experimental Physics IV
การทดลอง พัฒนาเครื่องมือ หรือวิเคราะห์
ผลการทดลองในหัวข้อเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์โฟโตอิ เล็ก
ตริ ก การตรวจวั ด อนุ ภ าค ประจุ ไ ฟฟ้ า สเปคตรั ม ของ
อะตอม เซลล์สุริยะ การทดลองคัดสรรอื่นๆ ได้แก่ ฟิสิกส์
ยุคใหม่ ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์ของโมเลกุล ฟิสิกส์นิวเคลียร์
244391 โครงงานฟิสิกส์
2(0-6-3)
Project in Physics
โครงงานทางฟิสิกส์ ด้านทดลอง ด้านทฤษฎี
หรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ การเขี ย นรายงานวิ ช าการ และการ
นาเสนอ
244411 ทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตน์ 3(3-0-6)
Einstein’s Theory of Relativity
เวกเตอร์ แคลคู ลั ส อนุ พั น ธ์ เวกเตอร์ แ นว
สัมผัส ระบบพิกัดเชิงโค้ง เทนเซอร์เมตริก การแปลงลอร์
เลนซ์ สัญลักษณ์คริสทอฟเฟล อนุพันธ์โควาเรียนท์ จีโอเด
สิ ก ความโค้ ง กฎการอนุ รั ก ษ์ ใ นกลศาสตร์ ค ลาสสิ ก
สมการสนามไอน์สไตน์ ทฤษฎีกาลอวกาศ และความโน้ม
ถ่วงของไอน์สไตน์
244412 ทฤษฎีสนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Field Theory
สนามแบบกาลิ เ ลโอและสนามเชิ ง สั ม พั ท ธ
ภาพ ลากรานเจียนและฮามิลโทเนียนของสนาม สมการ
ไคลน์-กอร์ดอน สมมาตรและทฤษฎีบทนอยเธอร์ สนามเก
จแบบอาบี เ ลี ย น สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ทฤษฎี แ ยงมิ ล ส์
สมการดิแรก การทาลายสมมาตร โกลด์สโตนโหมด กลไก
ของฮิกส์
244441 เครื่องมือวัดและระบบเฝ้าตรวจวัดด้วย
คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Instrumentation and Data Acquisition
System
หลักการวัดทางฟิสิ กส์ อุปกรณ์และเทคนิ ค
การวัด ระบบเครื่องวัดทางฟิสิกส์ เทคนิคการเชื่อมโยงกับ
ระบบข้ อ มู ล วงจรและโปรแกรมควบคุ ม การเชื่ อ มต่ อ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ก า ร แ ป ล ง ป ริ ม า ณ ท า ง ฟิ สิ ก ส์ เ ป็ น

สั ญ ญาณไฟฟ้ า การแปลงสั ญ ญาณอนาลอกเป็ นดิจิทัล
การสอบเทียบมาตรฐาน
244442 ไมโครคอนโทรลเลอร์
และการโปรแกรม
3(2-2-5)
Microcontroller and Programming
พื้ น ฐ า น ข อ ง ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์
สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ ชุดคาสั่ง การเชื่อมต่อกับวงจร
ภาย น อก วงจรเวล า การขั ด จั ง หวะ การจั ด กา ร
หน่ ว ยความจ า การเชื่ อ มต่ อ กั บ หน่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล การ
โปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การเชื่อมต่อกับผู้ใช้และการ
ประยุกต์
244443 ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับฟิสิกส์
ประยุกต์
3(2-2-5)
Embedded System for Applied Physics
สถาปั ต ยกรรมของระบบสมองกลฝั ง ตั ว
อุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
หลักการพื้นฐานสาหรับการพั ฒนาระบบสมองกลฝั ง ตั ว
การประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัวในงานฟิสิกส์
244444 นวัตกรรมเพื่อการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5)
Innovation for Physics Teaching
การประยุ ก ต์ ความรู้ พื้ น ฐานกลศาสตร์
คลาสสิก ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า คลื่นและการ
สั่น เทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์สถิติ
ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร์ สาหรับผลิต
สื่อการสอนฟิสิกส์
244445 นวัตกรรมและการประดิษฐ์
3(2-2-5)
Innovation and invention
นวัตกรรมใหม่และทันสมัยในสาขาวิชาฟิสิกส์
การอ่ า นแบบวิ ศ วกรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ การประดิ ษ ฐ์
หลักการ ทฤษฎี และเทคโนโลยี สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
244451 ชีวฟิสิกส์
3(3-0-6)
Biophysics
แรง พลังงาน และ พันธะเคมี ชีวโมเลกุล ดี
เอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน เซลล์ เซลล์ประสาท สัญญาณ
ประสาท อัตราปฏิกิริยา กระบวนการส่งถ่าย
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244452

นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Nanotechnology
อิ ท ธิ พ ลของการลดขนาด ความรู้ เ บื้อ งของ
โครงสร้างและแถบพลังงาน การผลิตระดับนาโน เครื่องมือ
วิเคราะห์ระดับนาโน โครงสร้างและสมบัติเฉพาะของวัสดุ
นาโน 0 มิติ , 1 มิติ, 2 มิติ การประยุกต์ใช้ ความเป็น พิ ษ
ของวัสดุนาโน
244471 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
3(2-2-5)
Astrophysics
ก ล ศ า ส ต ร์ ที่ ใ ช้ ใ น ฟิ สิ ก ส์ ด า ร า ศ า ส ต ร์
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ความดันและพลังงานภายในชั้น
บรรยากาศดาวฤกษ์ สสาร อุณหภูมิ การแผ่รังสีของดาว
ฤกษ์ สเปคตรัมของเทหวัตถุ และความสว่างของดาวฤกษ์
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของดาวฤกษ์ การ
ส่ ง ผ่ า น คว ามร้ อ นภาย ในชั้ น บรรย ากาศด าวฤกษ์
สนามแม่เหล็กของเทหวัตถุ โครงสร้างของดาวฤกษ์ การ
สั่นสะเทือนและคลื่นภายในชั้นบรรยากาศดาวฤกษ์ ระบบ
เทหวัตถุคู่ ฟิสิกส์ของกาแลกซี จักรวาลวิทยาเบื้องต้น
244473 จักรวาลวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Cosmology
ประวัติศาสตร์ แนวคิด เบื้องต้น ของจั ก รวาล
วิทยา บทนาการสังเกตการณ์ ความโน้มถ่วงนิวโตเนียน
โครงสร้ า งของจั ก รวาล แบบจ าลองทางจั ก รวาลวิ ท ยา
อย่ า งง่ า ย พารามิ เ ตอร์ จ ากการสั ง เกต ค่ า คงที่ จั ก รวาล
อายุของจักรวาล ความหนาแน่นของจักรวาลและสสารมืด
คลื่นไมโครเวฟพื้นหลัง จักรวาลยุคเริ่มแรก การโป่งพอง
ออกของจักรวาล
244474 จักรวาลวิทยาและพลังงานมืด 3(2-2-5)
Cosmology and Dark Energy
พื้นฐานจักรวาลวิทยา แบบจาลองฟรีดมานน์
จั ก ร ว า ล วิ ท ย า แ บ บ ไ ม่ ม า ต ร ฐ า น ส ม บั ติ จ า ก ก า ร
สังเกตการณ์จักรวาล แบบจาลองบิ๊กแบงร้อน จักรวาล
วิทยาเริ่มแรก การเปลี่ยนเฟสและการโป่งพองของจักรวาล
บทนาทฤษฎีการก่อโครงร่าง ความไม่เสถียรด้านความโน้ม
ถ่วงของสสารแบริออน สสารที่ไม่ใช่แบริออน การรบกวน

ทางจั ก รวาลวิ ท ยา คลื่ น ไมโครเวฟพื้ น หลัง ของจั ก รวาล
สสารมืดและพลังงานมืด
244491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การเลื อ กหั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ น่ า สนใจ การสื บ ค้ น
เอกสาร การนาเสนอและมีส่วนร่วมอภิปรายในเชิงฟิสิกส์
244492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านฟิสิกส์
244493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
เรียนรู้จากประสบการณ์การทางาน ในงานที่
เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรื อ เอกชน ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด เต็ ม เวลา หรื อ ท า
โครงการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
244494 หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
Selected Topics in Physics
เรื่องเฉพาะทางด้านฟิสิกส์ทฤษฏี หรือ ฟิสิกส์
ประยุ ก ต์ หรื อ ฟิ สิ ก ส์ ด าราศาสตร์ หรื อ จั ก รวาลวิ ทยา
หรือ ฟิสิกส์ของวัสดุ
246101 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introductory Materials Science
นิยามของวัสดุศาสตร์ ความสาคัญของการ
พั ฒ นาวั ส ดุ โลหะ เซรามิ ก ส์ พอลิ เ มอร์ วั ส ดุ ป ระกอบ
สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางแสง สมบัติ
ทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ และการประยุกต์ใช้
งานวัสดุ
246102 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี
และเทคโนโลยีวัสดุ
3(2-3-6)
Safety in Chemical Industry and
Materials Technology
หลักปฏิบัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย การป้องกันอันตรายในกระบวนการผลิต ความ
เสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากวัตถุเคมีและกระบวนการใน
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การผลิ ต การจั ด การระบบเพื่ อ ป้ อ งกั นและแก้ ไ ขปัญหา
การประเมินความเสี่ยงและอันตราย
246103 เคมีของวัสดุ
3(3-0-6)
Chemistry of Materials
โครงสร้ า งอะตอม อะตอมิ ก ออร์ บิ ตั ล และ
โมเลกุลาร์ออบิตัล พันธะเคมีกับการจาแนกประเภทของ
วัสดุ สารประกอบอนินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบอนิ
นทรี ย์ การดุ ล ปฏิ กิ ริย าเคมี ข องสารประกอบอนิ น ทรี ย์
ปฏิกิริยารีดอกซ์ เลขออกซิเดชันและการดุลสมการรีดอกซ์
เคมีไฟฟ้า สารประกอบอินทรีย์ การจาแนกประเภทของ
สารประกอบอิ น ทรี ย์ การเรี ย กชื่ อ สารประกอบอิ น ทรี ย์
และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์
246201 โครงสร้างและความบกพร่องของวัสดุ
3(3-0-6)
Structure and Defect of Materials
โครงสร้ า งผลึ ก แลตทิ ซ และระบบผลึ ก
ระนาบผลึก กฎของแบรกก์ ความบกพร่องในของแข็ง การ
ตรวจสอบความบกพร่ อ ง ผลของความบกพร่ อ งที่ มี ต่ อ
สมบัติของวัสดุ
246211 อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น
3(2-3-6)
Fundamental Chemical Industry
การผลิตกรดอินทรีย์และกรดอนินทรีย์ แอล
คาไลน์ เกลือแกง เยื่อกระดาษและกระดาษ เม็ดสีและสี
ปูนซีเมนต์ สบู่และสารซักฟอก ของเสีย มลพิษและการ
จัดการของเสียจากกระบวนการผลิต การปรับสภาพน้ า
และการบาบัดน้าเสีย และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
246212 ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี
3(3-0-6)
Chemical Stoichiometry
สมดุ ล มวลของระบบที่ ไ ม่ เ กิ ด ปฏิ กิ ริย าเคมี
และระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลความร้อนของระบบที่
ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีและระบบที่เกิดปฏิกิริยาเคมี การเผา
ไหม้ สมดุลมวลและพลังงานกับปัญหาทางอุตสาหกรรม
246221 โลหะและกระบวนการผลิต
3(2-3-6)
Metals and Metal Processing
กระบวนการผลิ ต โลหะและโลหะผสม การ
หล่ อ ขึ้ น รู ป การขึ้ น รู ป ทางกล การเชื่ อ มและการต่ อ

กระบวนการอบชุบทางความร้อน การเคลือบและการทา
ผิวสาเร็จ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
246222 เซรามิกส์และกระบวนการผลิต 3(2-3-6)
Ceramics and Ceramic Processing
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซรามิกส์ คุณสมบัติ
ของเซรามิกส์ วัตถุดิบ การขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ การ
เคลือบ การอบ การตกแต่ง การเผา การทดสอบและการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการทางเซรามิกส์
246223 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต
3(2-3-6)
Polymers and Polymer Processing
ความรู้ พื้ น ฐานทางเคมี ข องพอลิ เ มอร์ การ
จาแนกประเภทและการเรียกชื่อ การสังเคราะห์พอลิเมอร์
สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ เทคนิคการวิเคราะห์และการ
หามวลโมเลกุ ล ลั ก ษณะเฉพาะทางความร้ อ นและการ
ทดสอบ สมบัติการละลายของพอลิเมอร์ พฤติกรรมการ
หลอมไหล การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการขึ้นรูปทางพอลิ
เมอร์ และการตกแต่งชิน้ งานสาเร็จ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
246301 อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส
3(3-0-6)
Thermodynamics and Phase
Transformation
กฎทางอุณหพลศาสตร์ แผนภาพวัฏภาคใน
ระบบองค์ประกอบเดียว แผนภาพวัฏภาคแบบไบนารีและ
เทอนารี การแพร่ ใ นวั ส ดุ จลนศาสตร์ ข องการเกิ ด
นิวเคลียสและปฏิกิริยา การจาแนกปริมาณของโครงสร้าง
จุ ล ภาคและการแปลงวั ฏ ภาคในวั ส ดุ การเกิ ด ผลึ ก
พัฒนาการของโครงสร้างจุลภาค
246302 สมบัติทางกลและความร้อนของวัสดุ
3(2-3-6)
Mechanical and Thermal Properties of
Materials
พฤติ ก รรมเชิ ง กลของวั ส ดุ สมบั ติ ท างอิ ล า
สติก แอนอิลาสติก และวิสโคอิลาสติกของของแข็ง กลไก
ความแข็งแรงทางกลและการแตกหัก ความสัมพันธ์ของ
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ความเค้นและความเครียด สมบัติทางความร้อน ความเค้น
เนื่องจากความร้อน การวัดสมบัติทางกลเชิงความร้อน
246303 สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็ก
ของวัสดุ
3(2-3-6)
Electrical Optical and Magnetic
Properties of Materials
โครงสร้ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องวั ส ดุ การน า
ไฟฟ้า ทฤษฎีแถบพลังงาน ไดอิเล็กทริก เฟร์โรอิเล็กทริก
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อันตร
กิริยาระหว่างแสงกับวัสดุของแข็ง การหักเห การสะท้อน
การดูดซับ การส่องผ่าน ไดโพลแม่เหล็ก สภาพแม่เหล็ก
โดเมนและฮิสเทอรีซิส วัสดุแม่เหล็ก การบันทึกข้อมูลทาง
แม่เหล็ก และปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางไฟฟ้า แสง และ
แม่เหล็กของวัสดุ
246304 ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Quality and Environmental
Management Systems
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9000 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000
ข้ อ ก าหนด ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานเข้ า สู่ ร ะบบบริ ห าร
คุณภาพ การจัดทาเอกสาร ทาแผนงาน และการทบทวน
เอกสารในระบบการบริหาร นโยบายการดาเนินงาน การ
ตรวจติ ด ตาม ตรวจสอบ การประเมิ น การขอรั บ รอง
ระบบบริหารคุณภาพ และการรักษาระบบ
246305 เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ 1
3(2-3-6)
Instrumentation and Characterization
for Materials I
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประกอบของ
เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ เ ชิ ง แสง การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เทคนิคเอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี
และเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค

246306

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
ความรู้พื้นฐานและประเภทของงานวิจัย การ
สืบค้นและการทบทวนวรรณกรรมวิจัย การกาหนดปัญหา
เพื่อการวิจัย แบบแผนการวิจัย เครื่องมือและสถิติในการ
วิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผล
การอภิปรายและการสรุป การเขียนรายงาน การนาเสนอ
และการตอบข้ อ ซั ก ถามในประเด็ น ทางด้ า นการวิ จั ย ใน
อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
246312 เทคโนโลยีวัสดุประกอบ
3(2-3-6)
Composites Technology
บทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุประกอบ การ
จ าแนกประเภท องค์ ป ระกอบมู ล ฐานของวัส ดุป ระกอบ
คุณลักษณะและสมบัติขององค์ประกอบของวัสดุประกอบ
วัสดุประกอบฐานโลหะ พอลิเมอร์ และเซรามิกส์ และการ
ประยุกต์ใช้งาน ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
246313 อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Electronics in Industry
หลั ก การวั ด และวงจรอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ในงาน
อุ ต สาหกรรม วงจรไฟฟ้ า กระแสตรงและกระแสสลั บ
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ วงจรขยายสัญญาณ วงจร
กรองสัญญาณ ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงงานขนาดเล็ก
และปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
246314 ยางและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง 3(3-0-6)
Rubber and Rubber Technology
สมบั ติ และชนิ ด ของยาง โครงสร้ า ง สมบัติ
ทั่วไป การผสมสารเคมี การใช้งานของยางธรรมชาติและ
ยางสังเคราะห์ การเลือกใช้ยาง ความทนต่อสารเคมี ยาง
เทอร์โมพลาสติก เทคโนโลยีการผสมยาง การขึ้นรูป และ
การคงรูปยาง สมบัติท่เี กี่ยวข้องกับการใช้งานของยางคอม
พาวด์และยางคงรูป การทดสอบของยาง ยางกับเศรษฐกิจ
ไทย
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246315

สารเติมแต่งในกระบวนการทางพอลิเมอร์
3(3-0-6)
Additives in Polymer Processing
บทน าและความส าคั ญ ของสารเติ ม แต่ ง ใน
กระบวนการทางพอลิ เ มอร์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ ดั ด แปลง
สมบัติเชิงกลและคุณลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ หน้าที่
ของสารเติมแต่ง ประเภทของสารเติมแต่ง สารตัวเติม เส้น
ใยเสริมแรง สารประสาน สารเพิ่มความทนแรงกระแทก
สารก่ อ ผลึ ก สารก่ อ โฟม สารเพิ่ ม สมบั ติ ก ารน าไฟฟ้ า
และพลาสติไซเซอร์
246321 การสึกหรอของวัสดุ
3(3-0-6)
Wear of Materials
ปั ญ หาจากการสึ ก หรอ ไตรโบโลยี เ บื้องต้น
ชนิดของการสึกหรอกลไกการสึกหรอ การสึกหรอของวัสดุ
การทดสอบการสึกหรอ เทคนิคการป้องกันการสึกหรอ
246322 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Fuel Cell Technology
ประวัติของเซลล์เชื้อเพลิง ส่วนประกอบหลัก
ของเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง หลั ก การท างานทั่ ว ไปของเซลล์
เชื้อเพลิง ประเภทของเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์เชื้อเพลิง ชนิด
เยื่อแลกเปลี่ยน การประยุกต์ใ ช้งานเซลล์เ ชื้อเพลิง การ
พัฒนาเซลล์เชือ้ เพลิงในปัจจุบัน
246323 โลหกรรมกายภาพ
3(2-3-6)
Physical Metallurgy
โครงสร้างจุลภาคของโลหะและการเกิดผลึก
ข้ อ บกพร่ อ งในโครงผลึ ก ดิ ส โลเคชั น และการเปลี่ ย นรูป
อย่างถาวร การเกิดนิวเคลียสและการแข็ งตัว แผนภาพ
สมดุลของเฟส การเปลี่ยนเฟส ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง
การอบชุ บ ความร้ อ น กลไกการเพิ่ ม ความแข็ ง แรง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
246324 การกัดกร่อนและการควบคุม
การกัดกร่อน
3(2-3-6)
Corrosion and Corrosion Control
หลักการพื้นฐานของการกัดกร่อน เทอร์โมได
นามิคและจลพลศาสตร์ของการกัดกร่อน ปัจจัยที่มีผลต่อ

การกัดกร่อน รูปแบบการกัดกร่อน ตัวอย่างการกัดกร่อน
ในโลหะและโลหะผสม การทดสอบการกัดกร่อนและการ
หาอัตราการกัดกร่อน การป้องกันการกัด กร่อน การเกิด
พาสิเวชั่นออกชิเดอชั่นของโลหะและโลหะผสม ปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้อง
246325 เทคโนโลยีซีเมนต์
3(2-3-6)
Cement Technology
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ซี เ มนต์
ประเภทของซีเมนต์ วัดถุดิบ การผลิตซีเมนต์ปอร์ตเลนด์
องค์ ป ระกอบเคมี ข องซี เ มนต์ ผลกระทบของสั ด ส่ ว น
องค์ประกอบต่อสมบัติของซีเมนต์ สมบัติทางกายภาพของ
ซีเมนต์ ตัวเติม คอนกรีต และปฏิบัติการทางซีเมนต์
246401 เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ 2
3(2-3-6)
Instrumentation and Characterization
for Materials II
หลั ก การและการท างานของเครื่ อ งมื อ
วิเคราะห์ทางเคมี การเตรียมตัว อย่า งเพื่อ การวิเ คราะห์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพด้วยเครื่องอัลตร้าไว
โอเล็ต /วิสิเบิล สเปกโตรสโกปี เครื่องอะตอมิกแอพซอฟ
ชันสเปกโตรสโกปี เครื่องอะตอมมิกอิมิสชันสเปกโตรสโกปี
และอินดักทีฟคอปเปอร์พลาสม่าสเปกโตรสโกปี เทคนิค
โครมาโตกราฟี การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์เชิง
คุ ณ ภาพด้ ว ยเครื่ อ งอิ น ฟราเรดสเปกโตรสโกปี เครื่ อ ง
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ เครื่องแมสสเปกโตรสโกปี
และปฏิบัติการการวิเคราะห์เชิง ปริมาณและคุณภาพด้ วย
เครื่องมือดังกล่าว
246411
อุตสาหกรรมการสกัด
3(2-3-6)
Extraction industry
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การสกั ด การสกั ด
ระบบของเหลว-ของเหลว การสกั ด ระบบของเหลวของแข็ ง การสกั ด ระบบของเหลว-ก๊ า ซ การสกั ด ระบบ
ของแข็ง-ก๊าซ การสกัดแบบต่อเนื่อง ความสูงของขั้นสกัด
ทางทฤษฏี จ านวนขั้ น สกั ด ทางทฤษฏี และปฏิ บั ติ ก ารที่
เกี่ยวข้อง
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246412

เคมีจลน์และปฏิกรณ์เคมีในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Chemical Kinetics and Chemical
Industrial Reactor
พื้ น ฐานทางทฤษฎี ข องจลนพลศาสตร์ เ คมี
การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาที่ซับซ้อนของเครือข่าย การ
ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์อุณหภูมิคงเหมาะการเลือกและ
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ อุ ณ หภู มิ แ ละผลกระทบพลังงาน
การดูดซับและการเร่งปฏิกิริยา และปรากฏการณ์การถ่าย
โอนมวลในปฏิกิริยา
246413 อุตสาหกรรมสะอาด
3(3-0-6)
Clean Industry
บทนาของอุตสาหกรรมสะอาด ปฏิกิริยาเคมี
หรือวิธีการทางเคมีท่ีใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเคมี ท่ี เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการทางอุตสาหกรรมในการ
ลดปัญหาด้านมลพิษและขยะในโรงงาน พลังงานหรือวัสดุ
ทดแทนเพื่อลดปัญหามลพิษ การประหยัดพลังงานและลด
ต้นทุนในการผลิต
246421 นาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ 3(3-0-6)
Nanotechnology and Nanomaterials
บทนาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและนาโนวัสดุ
โครงส ร้ า งของนาโนวั ส ดุ แ บบ 0-1 -2 มิ ติ ก ารหา
ลักษณะเฉพาะและสมบัติ ของนาโนวัสดุ การสังเคราะห์
และการประยุกต์ใช้งานนาโนวัสดุ
246422 เซรามิกส์ไฟฟ้า
3(2-3-6)
Electroceramics
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เซรามิ ก ส์ ไ ฟฟ้ า
สมบัติทางกายภาพของเซรามิกส์ไฟฟ้า กระบวนการผลิต
เซรามิกส์ไฟฟ้า ไดอิเล็กทริก เพียโซอิเล็กทริก ไพโรอิเล็กท
ริก อิเล็กโตรออฟติก เซรามิกส์แม่เหล็ก และปฏิบัติการ
ทางเซรามิกส์ไฟฟ้า
246423 การนาพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่ 3(2-3-6)
Polymer Recycling
เทคนิ ค การเลื อ กและการคั ด แยกประเภท
การลดขนาดผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการแปรใช้ใหม่ การ
หลอมแยกวัสดุปนเปื้อนในพอลิเมอร์ กระบวนการแปรใช้

ใหม่สาหรับพลาสติกชนิดต่าง ๆ กระบวนการแปรใช้ใหม่
เพื่อให้ได้เป็นวัตถุดิบในการผลิต การเผาเพื่อให้ได้พลังงาน
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
246424 พอลิเมอร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
Bio-polymers
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีว ภาพ
พอลิ เ มอร์ จ ากธรรมชาติ แ ละอนุ พั น ธ์ ข องพอลิ เ มอร์
เหล่ า นั้ น โครงสร้ า ง ประโยชน์ และการน าไปใช้ แหล่ ง
วัตถุดิบที่สร้างขึ้นใหม่ได้และการเตรียมพอลิเมอร์ชีว ภาพ
จากวั ต ถุ ดิ บ ธรรมชาติ วิ ธี ก ารย่ อ ยสลายของพอลิ เ มอร์
ชีวภาพ
246425 วัสดุทางการแพทย์
3(2-2-5)
Medical Materials
ประวั ติ ก ารพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ชี ว ภาพ
ผลกระทบและสมบัติท่ีจาเป็นในการใช้งานกับเนื้อเยื่อของ
สิ่งมีชีวิต ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการตอบสนอง
ต่อการทางานของอวัยว่ะของสิ่งมีชีวิตต่อวัสดุชีวภาพ การ
ทางานเชื่อมประสานระหว่างวัสดุชีวภาพกับเนื้อเยื่อ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ นื้อ เยื่ ย การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ นื้ อ เยื่ ย สั ง เคราะห์
อุ ป กรณ์ ก ารปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะเที ย มในระบบต่ า งๆ ของ
ร่ า งกายของสิ่ ง มี ชี วิ ต และการศึ ก ษากรณี ตั ว อย่ า งที่
เกี่ยวข้องและการทาสื่อ
246491 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้าหรือการวิจัย การรวบรวมข้ อ มูล
การวิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
วัสดุ
246492 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Cooperative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในการท างานเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมเคมี แ ละ
เทคโน โล ยี วั ส ดุ ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในส ถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
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247111

ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน สถิติ
พรรณนา การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเบื้ อ งต้ น การวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกาลัง
สอง และการใช้โปรแกรมสาเร็จ รู ปในการวิ เคราะห์ แ ละ
แปลผล
247112 สถิตปิ ระยุกต์เบื้องต้น
2(2-0-4)
Introduction to Applied Statistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน สถิติ
พรรณนา การคานวณขนาดตัวอย่างเบื้องต้น การทดสอบ
การแจกแจงแบบปกติ การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมุ ติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเบื้อ งต้ น การ
ทดสอบด้วยไคกาลังสอง อัตราส่วนออดส์ การแปลผลและ
การนาเสนอผลสถิติ
247211 สถิติเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Statistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การ
นาเสนอข้อมูล สถิติพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัว
แปรสุ่มและความน่า จะเป็น ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ของตั ว สถิ ติ การอนุ ม านทางสถิ ติ เ กี่ ย วกั บ ค่ า เฉลี่ ย ของ
ประชากร การอนุ ม านทางสถิ ติ เ กี่ ย วกั บ สั ด ส่ ว นของ
ประชากร การอนุมานทางสถิติเกี่ยวกับความแปรปรวน
ของประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบ
ด้ ว ยไคก าลั ง สอง และการใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการ
วิเคราะห์และแปลผล
247221 สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การ
น าสถิ ติ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ระเบี ย บวิ ธี ก ารทางสถิ ติ
หลักเบื้องต้นของการสารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปร

สุ่ ม การแจกแจงของตั ว สถิ ติ การประมาณค่ า และการ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้อ งต้น
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและสหสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น การ
ทดสอบด้วยไคกาลังสอง และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
การวิเคราะห์และแปลผล
247222 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(2-2-5)
Probability and statistics
แนวคิ ด พื้ น ฐานของความน่ า จะเป็ น ความ
น่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ทฤษฎีของเบส์ ตัวแปรสุ่มและการ
แจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การอนุมาน
ทางส ถิ ติ การวิ เ คราะห์ ค วาม แป รป รวนเบื้ อ ง ต้ น
สหสั ม พั น ธ์ แ ละการถดถอยเชิ ง เส้ น อย่ า งง่ า ย และการ
ทดสอบด้วยไคกาลังสอง
247231 ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6)
Statistics Theory I
ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม ฟั ง ก์ ชั น
ความน่ า จะเป็ น และฟั ง ก์ ชั น ความน่ า จะเป็ น ร่ ว ม ค่ า
คาดหมาย โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกาเนิดโมเมนต์ของตัว
แปรสุ่ ม แบบไม่ ต่ อ เนื่อ งและต่อ เนื่อ ง การแจกแจงความ
น่ า จะเป็ น ของตั ว แปรสุ่ ม แบบไม่ ต่ อ เนื่ อ งและต่ อ เนื่ อ ง
ทฤษฎีบทเชบีเชฟ ทฤษฎีขีดจากัดส่วนกลางและสถิติอันดับ
247241 สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ
ทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น
การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การทดสอบสถิติไคกาลังสอง สหสัมพันธ์
และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลขดัชนี และการควบคุม
คุณภาพทางสถิติ
247223 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
3(2-2-5)
Nonparametric Statistics
แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามิ เตอร์ ประเภท
ของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์
กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรื อ
มากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือ
มากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และการ
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ทดสอบสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ และแปลผล
247324 การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
Regression Analysis
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
เชิงเดียวและเชิงเส้นพหุคูณ ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยไม่
เชิ ง เส้ น การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบอื่ น ๆ และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
247326 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
3(2-2-5)
Multivariate Analysis
ความรู้ เ บื้อ งต้ น เกี่ ย วกั บ หลายตั ว แปร การ
แจกแจงแบบปรกติของหลายตัวแปร การอนุมานเวกเตอร์
ของค่ า เฉลี่ ย ส าหรั บ หลายตั ว แปร การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุข
สาคัญ การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จาแนกประเภท
แบบกลุ่ม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และ
หัวข้ออื่นที่น่าสนใจ
247327 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
3(2-2-5)
Categorical Data Analysis
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกั บ ข้อ มูลเชิ ง กลุ่ม การ
แจกแจงทวินามและการแจกแจงอเนกนามสาหรับข้อมูล
เชิงกลุ่ม ตารางการจร การอนุมานตารางการจร ตัว
แบบเชิ ง เส้ น วางนั ย ทั่ ว ไป ตั ว แบบ โลจิ ท ตั ว แบบการ
ถดถอยโลจิสติก และตัวแบบล็อกลิเนียร์ขั้นพื้นฐาน และ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
247331 ทฤษฎีสถิติ 2
3(3-0-6)
Statistics Theory II
การประมาณค่ า แบบจุ ด ความไม่ เ อนเอี ย ง
ความต้ อ งกั น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตั ว ประมาณไม่ เ อน
เอียงที่มีความแปรปรวนต่าสุด สถิติพอเพียง ฟังก์ชันความ
หนาแน่นของวงศ์เลขชี้กาลัง การประมาณค่าด้วยวิธีภาวะ
น่าจะเป็นสูงสุดและวิธีของโมเมนต์ การประมาณค่ าแบบ
ช่วง การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ ทฤษฎีเนย์แมนเพียร์
สัน การทดสอบที่มีอานาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน การ

ทดสอบด้วยอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็ น และการทดสอบไค
กาลังสอง
247341 การเสี่ยงและการประกันภัยเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Risk and Insurance
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งภั ย และการ
จั ด การความเสี่ ย งภั ย ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การ
ประกันภัย หลักสาคัญของการประกันภัย เบี้ยประกัน และ
ปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณเบี้ ย ประกั น หลั ก กฎหมายขั้ น
พื้นฐานของสัญญาประกันภัย ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
ชีวิตขั้นพื้นฐาน การเลือกและการจัดการประเภทของภัย
การประกันวินาศภัยต่างๆ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะห์และแปลผล
247342 สถิติเพื่อการพยากรณ์
3(2-2-5)
Statistical Method for Forecasting
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การอนุก รมเวลา การ
วิ เ คราะห์ อ นุ ก รมเวลา วิ ธี ก ารแยกส่ ว นองค์ ป ระกอบ
แนวโน้ม วัฏจักร ฤดูกาล และสิ่งที่ผิดปกติ เทคนิคการปรับ
ให้เรียบ อนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ์ อนุกรมเวลาบอกซ์
และเจนกินส์ การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ ท่ีเหมาะสม
การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์และ
แปลผล และ กรณีศึกษา
247343 สถิติและคณิตศาสตร์การเงิน 3(2-2-5)
Financial Mathematics and Statistics
เครื่องมือทางการเงิน หุ้น และพันธบัตร การ
หาอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ พันธบัตร และหลักทรัพย์
อื่นๆ ทฤษฎีการคิดดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ เงินรายปี การชาระ
หนี้แบบต่าง ๆ การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินมู ล ค่ า
หลักทรัพย์ ตารางการไถ่ถอน การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์
ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเงิน และการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์และแปลผล
247344 คณิตศาสตร์สาหรับการประกันชีวิต
3(2-2-5)
Life Insurance Mathematics
การวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงการอยู่รอด
ของชีวิต และตารางชีพ การกาหนดเบี้ยประกันชีวิตสุทธิ
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ค่ารายงวดตามการทรงชีพ เบี้ยประกันภัยรวมค่าใช้ จ่ าย
ของการประกันชีวิตที่คุ้ มครองชีวิตเดียว การคานวณเงิน
สารองแบบต่างๆ รูปแบบการประกัน ชีวิต แบบต่ อ เนื่ อ ง
และไม่ต่อเนื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
247351 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
3(2-2-5)
Sampling Techniques
ขั้ น ตอนในการส ารวจด้ ว ยตั ว อย่ า ง การสุ่ ม
ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มชั้นเดียวและ
หลายชั้ น การประมาณค่ า ยอดรวมและค่ า เฉลี่ ย โดยใช้
อัตราส่วนและการถดถอย การประมาณค่าสัดส่ว นและ
อั ต ราส่ ว น วิ ธี ก ารก าหนดขนาดตั ว อย่ า ง ความคลาด
เคลื่อนในการสารวจด้วยตัวอย่าง
247352 ประชากรศาสตร์
3(2-2-5)
Demography
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ ช า ก ร
แหล่งข้อมูลทางประชากร โครงสร้างและองค์ประกอบของ
ประชากร เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติประชากรเกี่ยวกับ
อัตราการเกิด การป่วย การตาย และการย้ายถิ่นฐาน การ
คาดประมาณประชากรและภาพฉายประชากร ตารางชีพ
และการประยุกต์
247353 การวิเคราะห์การอยู่รอด
3(2-2-5)
Survival Analysis
แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ตัวแบบการ
อยู่ ร อด ตั ว แบบภาวะภั ย การประมาณค่ า และการ
เปรียบเทียบเส้นโค้งการอยู่รอด การประมาณตัวแบบการ
ถดถอยของค็อกซ์ การประยุกต์ตัวแบบการอยู่รอด ตาราง
ชีพ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์
และแปลผล
247361 การวางแผนการทดลอง
3(2-2-5)
Design of Experiments
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ แผน การทด ล อง
แผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ แผนการทดลองแบบ
บล็ อ กสุ่ ม แผนการทดลองแบบละติ น สแควร์ แผนการ
ทดลองแบบแฟคทอเรี ย ล ข้ อ มู ล สู ญ หาย การวิ เ คราะห์

ความแปรปรวนร่วม และการใช้โปแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์และแปลผล
247271 การวิจัยดาเนินการ
3(2-2-5)
Operational Research
การวิจัยดาเนินการ กาหนดการเชิงเส้นและ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของกาหนดการเชิงเส้น การหาผล
เฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการ
วิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมาย
งาน การวิ เ คราะห์ ข่ า ยงาน การวางแผนและควบคุ ม
โครงการโดยเพิร์ ต และซี พี เ อ็ม ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ยวกับ
ทฤษฎี เ กมและทฤษฎี แ ถวคอย โปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ
แก้ปัญหาทางการวิจัยดาเนินการ
247381 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5)
Statistical Package Program
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จ รูปทางสถิ ติ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น การประมาณค่ า การทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย
247382

เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Data Mining Techniques
พื้ น ฐานของการท าเหมื อ งข้ อ มู ล การหากฎ
ความสั ม พั น ธ์ การแบ่ ง กลุ่ ม ข้ อ มู ล การจ าแนกประเภท
ข้อมูล และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทาเหมืองข้อมูลใน
ปัจจุบัน
247425 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัยและ
กระบวนการท าวิ จั ย การก าหนดปั ญ หาของการวิ จั ย
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การสร้ า ง
กรอบแนวคิ ด และออกแบบการวิ จั ย การเขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการวิ จั ย การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การ
เขียนรายงานการวิจัย และการนาเสนอผลการวิจัย ตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสถิติ
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247441

สถิติสาหรับการควบคุมคุณภาพ

3(2-2-5)
Statistics for Quality Control
การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่
ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม แผนการเลื อก
ตั ว อย่ า ง ความสามารถของกระบวนการผลิ ต เพื่ อ การ
ยอมรั บ แผนการยอมรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แผนการยอมรั บ
ผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ การ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์และแปลผล
247491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้ อ ซั ก ถามใน
ประเด็นทางด้านสถิติ สถิติประยุกต์ หรือสถิติสารสนเทศ
247492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านสถิติ สถิติประยุกต์ หรือสถิติสารสนเทศ
247493 ฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะ ในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถิ ติ สถิ ติ ป ระยุ ก ต์
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
247494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะ ในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถิ ติ สถิ ติ ป ระยุ ก ต์
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะ
พนักงานฝึกหัด ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ
เอกชน
248111
พลวัตวิชาชีพ
2(1-2-3)
Profession Dynamic
ความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ส่งผลต่อความ
เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ ประวัติและธรรมชาติวิทยาของ

การออกกาลังกายและการกีฬา บริบทของวิชาชีพที่มีผล
มาจาก ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มของ
ของวิชาชีพในอนาคต องค์กร ความหมาย ปรัชญา และ
จริ ย ธรรมวิ ชาชี พ มรดกภู มิ ปั ญ ญาด้ า นวั ฒ นธรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและการออกกาลังกายของไทย
248112 การปรับสมรรถภาพทางกายและจิตอาสา
3(1-4-4)
Physical Fitness Evaluation and Volunteer
ระบบทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพ
ทางกายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพและทั ก ษะกี ฬ า การวั ด
สมรรถภาพทางกาย เครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ การฝึก
ปรับสมรรถภาพทางกาย ระเบียบวินัย และความอดทน
การฝึ ก ความสามั ค คี การมี น้ าใจนั ก กี ฬ า และการมี จิ ต
อาสา
248113 การจัดการกีฬา
2(2-0-4)
Sport Management
ทฤษฎี และหลั ก การการจั ด การกี ฬ า การ
จั ด การโครงสร้ า งองค์ ก รกี ฬ า กระบวนการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์ก ร การกาหนด
นโยบาย การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และการ
วางแผนการดาเนินงานขององค์กรกีฬา ตามบทบาทและ
หน้ า ที่ ข ององค์ ก รกี ฬ าทั้ ง ในระดั บ ชาติ และนานาชาติ ท่ี
เกี่ยวข้องกับโอลิมปิค มีการศึกษานอกสถานที่
248121 ว่ายน้าและการช่วยชีวิตทางน้า 2(1-2-3)
Swimming and Life Saving
ทักษะและเทคนิคการว่ายน้า สมรรถภาพทาง
กายที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาทักษะสมรรถภาพทางกาย
หลักการช่วยชีวิตทางน้า การแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและ
ทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
248122 ยิมนาสติก โยคะ และฤาษีดัดตน
2(1-2-3)
Gymnastic Yoga and Thai Yoga
ทั ก ษะและเทคนิ ค เบื้ อ งต้ น ของยิ ม นาสติ ก
โยคะ และฤาษี ดั ด ตน การฝึ ก อย่ า งปลอดภั ย และการ
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ป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น การพัฒนาความอ่อนตัวใน
ท่าทางต่าง ๆ เทคนิคการควบคุมลมหายใจ
248123 การฝึกด้วยแรงต้านและน้าหนักตัว
2(1-2-3)
Resistance and Callisthenic Training
หลักของการฝึกด้วยน้าหนักตัวและแรงต้าน
เทคนิค ทักษะ ท่าทางและอุปกรณ์ในการฝึก การคานวณ
ความหนั ก ของการฝึ ก หลั ก ความปลอดภั ย ในการฝึ ก
ระบบทางสรีรวิทยาและโภชนาการที่เกี่ยวข้อง การออก
โปรแกรมการฝึ ก การออกแบบสถานี ฝึ ก เครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการฝึกตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
248211 เวชศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sports Medicine
สภาพและปั ญ หาของอุ บั ติ ภั ย และบาดเจ็ บ
ทางกีฬา ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการบาดเจ็บ
การป้องกันการบาดเจ็บของร่างกายจากการเล่นกีฬา การ
ใช้ยาของนักกีฬา การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางการกีฬา
และการฟื้ น ฟู อ าการบาดเจ็ บ จากการเล่ น กี ฬ า ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
248212 จิตวิทยาการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Psychology
บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกกาลังกาย
และการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอนการเล่น และ
การฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการ
ออกกาลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององค์ความรู้ และ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาการกีฬา
248213 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
Sport Biomechanics
ชีวกลศาสตร์การกีฬา การเคลื่อนไหว กฎการ
เคลื่อนที่ ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ เครื่องมือและ
วิ ธี วิ เ คราะห์ ท่ า ทางการเคลื่ อ นไหวในการกี ฬ า การวั ด
ร่างกายมนุษย์ คิเนเมติกเชิงเส้น ตาแหน่ง ระยะทาง ระยะ
ขจัด ความเร็ว อัตราเร็ว อัตราเร่ง การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
คิเนเมติกเชิงมุม ตาแหน่งเชิงมุม ระยะขจัดเชิงมุม ความเร็ว
เชิงมุม ความเร่งเชิงมุม คิเนติกเชิงเส้น แรง แรงเสียดทาน
มวล น้าหนัก ความมั่นคงและความสมดุล คิเนติกเชิงมุม

ทอร์ก จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย ระบบคาน โมเมนตัม การ
ดล งาน กาลัง พลังงาน ชีวกลศาสตร์ของระบบกล้ามเนือ้
และกระดูก กลศาสตร์ของของไหล การวิเคราะห์ท่าทาง
การเคลื่อนไหวในการกีฬา
248221 การออกกาลังกายด้วยจังหวะและการเต้น
2(1-2-3)
Dance and Rhythmic Exercise
จังหวะและการนั บ จัง หวะเพลง ท่าทางการ
เต้ น ประกอบจั ง หวะเพลง การออกแบบท่ า ทางเพื่ อ เต้น
ประกอบจังหวะเพลง การคิดชุดท่าทางประกอบจั ง หวะ
เพลง การผสมผสานท่ารามวยไทยและกระบี่กระบองใน
การเต้น
248222 ศิลปะป้องกันตัวไทยและสากล 2(1-2-3)
Thai and International Martial Arts
ทักษะและเทคนิคมวยไทยและศิลปะป้องกัน
ตัวสากล ประวัติ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องและการ
พัฒนาทักษะสมรรถนะศิลปะป้องกันตัว ความปลอดภัย
และการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
248223 ฟุตบอล
2(1-2-3)
Football
ทักษะและเทคนิค กีฬ าฟุต บอล ประวัติ กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึ ก ทั ก ษะ ส าหรั บ กี ฬ าฟุ ต บอล การเล่ น เป็ น ที ม และ
กระบวนการของที ม ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น
อาการบาดเจ็บเบื้องต้น
248224 วอลเลย์บอล
2(1-2-3)
Volleyball
ทักษะและเทคนิคกีฬาวอลเลย์บอล ประวั ติ
กฎกติกา ผูต้ ัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ สาหรับกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นเป็ น ที ม
และกระบวนการของทีม ความปลอดภัยและการป้องกัน
อาการบาดเจ็บเบื้องต้น
248225 กรีฑา
2(1-2-3)
Track and Field
ทั ก ษะและเทคนิ ค กรี ฑ าประเภทลู่ แ ละลาน
ประวัติ กฎกติกา ผูต้ ัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
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กาย และการฝึ ก ทั ก ษะส าหรั บ กรี ฑ าประเภทลู่แ ละลาน
การแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและ
การป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
248226 บาสเกตบอล
2(1-2-3)
Basketball
ทักษะและเทคนิคบาสเกตบอล ประวัติ กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ สาหรับกีฬาบาสเกตบอล ความปลอดภั ย
และการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
248227 ฟุตซอล
2(1-2-3)
Futsal
ทักษะและเทคนิ ค กีฬ าฟุต ซอล ประวัติ กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึ ก ทั ก ษะ ส าหรั บ กี ฬ าฟุ ต ซอล การเล่ น เป็ น ที ม และ
กระบวนการของที ม ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น
อาการบาดเจ็บเบื้องต้น
248228 เทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
Table Tennis
ทักษะและเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิส ประวัติ
กฎกติกา ผูต้ ัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ สาหรับกีฬาเทนนิส การแข่งขันทั้งประเภท
บุ ค คลและที ม ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น อาการ
บาดเจ็บเบื้องต้น
248229 แบดมินตัน
2(1-2-3)
Badminton
ทักษะและเทคนิคกีฬาแบดมินตัน ประวัติ กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึ ก ทั ก ษะ ส าหรั บ กี ฬ าแบดมิ น ตั น การแข่ ง ขั น ทั้ ง
ประเภทบุ ค คลและที ม ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น
อาการบาดเจ็บเบื้องต้น
248232 การนวดทางการกีฬา
3(2-2-5)
Massage for Sport
ระบบทางสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของ
กล้ า มเนื้ อ กระดู ก ข้ อ ต่ อ การบาดเจ็ บ ของกล้ า มเนื้ อ
กระดู ก และข้ อ ต่ อ วิ ธี ก ารยื ด ข้ อ ต่ อ ตามหลั ก การทาง

วิทยาศาสตร์การกีฬา การนวดเพื่อการออกกาลังกายและ
กระตุ้นสมรรถนะทางกีฬาและผ่อนคลายอาการบาดเจ็บ
248311 สรีรวิทยาของสรรถภาพทางกาย
3(2-2-5)
Physiology of Physical Fitness
สรี ร วิ ท ยาของร่ า งกายมนุ ษ ย์ ระบบทาง
สรีรวิทยาและระบบพลังงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทาง
กาย การตอบสนองและการปรั บ ตั ว ของระบบทาง
สรีรวิทยาและระบบพลังงาน จากการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬา การเปลี่ยนแปลงของระบบทางสรีรวิทยาเมื่อมี
การเปลี่ ย นแปลงของสมรรถภาพทางกาย และช่ ว งวั ย
ปฏิ บั ติ ก ารทางสรี ร วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สมรรถภาพทาง
กายและการทดสอบ การพัฒนาระบบทางสรีรวิทยาและ
ระบบพลังงานด้วยการฝึกสมรรถภาพทางกาย
248312 โภชนาการของสมรรถภาพทางกาย
3(2-2-5)
Nutrition for Physical Fitness
ความสัมพันธ์ของอาหารและสารอาหารที่มี
ต่อสมรรถภาพทางกาย ระบบทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถภาพทางกาย พลังงานในการออกกาลัง กายและ
เล่นกีฬา พลังงานจากอาหารและสารอาหาร อาหารและ
สารอาหารส าหรั บ การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกาย
ภาวะโภชนาการที่ สั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถภาพทางกาย การ
ออกแบบโปรแกรมอาหารเพื่ อ การควบคุ ม น้ าหนั ก
เสริมสร้างกล้ามเนือ้ และเพื่อนักกีฬา
248321 ลีลาศ
2(1-2-3)
Social Dance
ประวั ติ ค วามหมาย ความส าคั ญ การ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นราสากล และมารยาท
ของการเต้นราสากล
248322 เทนนิส
2(1-2-3)
Tennis
ทั ก ษะและเทคนิ ค กี ฬ าเทนนิ ส ประวั ติ กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ สาหรับกีฬาเทนนิส การแข่งขันทั้งประเภท
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บุ ค คลและที ม ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น อาการ
บาดเจ็บเบื้องต้น
248323 กอล์ฟ
2(1-2-3)
Golf
ประวั ติ ความหมาย ความส าคั ญ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสาหรับกีฬากอล์ฟ การฝึก
ทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ
248324 กระบี่กระบอง
2(1-2-3)
Krabi Krabong
ทั ก ษะและเทคนิ ค กระบี่ ก ระบอง ประวั ติ
สมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข้ อ งและการพั ฒ นาทั ก ษะ
สมรรถนะในการฝึกกระบี่กระบอง การแข่งขันทั้งประเภท
บุ ค คลและที ม ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น อาการ
บาดเจ็บเบื้องต้น
248325 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
ทั ก ษะและเทคนิ ค กี ฬ าตะกร้ อ ประวั ติ กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึ ก ทั ก ษะ ส าหรั บ กี ฬ าตะกร้ อ การเล่ น เป็ น ที ม และ
กระบวนการของที ม ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น
อาการบาดเจ็บเบื้องต้น
248326 จักรยาน
2(1-2-3)
Cycling
ทักษะและเทคนิคกีฬาจักรยาน ประวัติ กฎ
กติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ
การฝึกทักษะ สาหรับกีฬาจักรยาน การแข่งขันทั้งประเภท
บุ ค คลและที ม ความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น อาการ
บาดเจ็บเบื้องต้น
248327 การออกกาลังกายในน้า
2(1-2-3)
Aquatic Exercise
กิ จ กรรมการออกก าลั ง กายในน้ า กิ จ กรรม
การเคลื่ อ นไหวและการออกก าลั ง กายในน้ าที่ ส่ ง เสริ ม
สมรรถภาพทางกายในด้านในด้านต่าง ๆ หลักและวิธีการ
ในการออกก าลั ง กาย ข้ อ ก าหนดและความปลอดภั ย
สาหรับการออกกาลังกายในน้า

248328

กีฬาตามอัธยาศัย
2(1-2-3)
Leisure Sport
กีฬาและการออกกาลังกายอื่น ๆ ที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นมาใหม่ หรือที่มีอยู่แล้วแต่แพร่หลายอยู่ในวงที่
จากัด นอกเหนือจากกีฬาและการออกกาลังกายที่เป็นที่
นิ ย ม กฎ กติ ก า วิ ธี ก ารแข่ ง ขั น ผลที่ มี สุ ข ภาพและ
สมรรถภาพทางกาย
248331 กิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
Activities and Sport for Health
ความหมายของกิจกรรม การออกกาลัง กาย
และกีฬา หลักการของกิจ กรรม การออกกาลังกายและ
กีฬา การใช้กิจกรรม การออกกาลังกาย กีฬา นันทนาการ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพทางกายและใจ รวมถึ ง เพื่ อ การ
สาธารณประโยชน์
248332 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Learning Management Model to Aging
Health Promotion
ความหมายของผู้ สู ง อายุ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
พัฒนาการของร่างกายตามช่วงวัย ความแตกต่างทางด้าน
ร่างกายและความคิดของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทาง
ร่ า งกายและจิ ต ใจ การดู แ ลตนเองและภาวะเครี ย ดใน
ผูส้ ูงอายุ สรรถภาพทางกายที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงวัย การ
ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุด้ว ยการ
ออกกาลังกาย การนวดสาหรับผู้สูงอายุ การดูแลผูส้ ูงอายุ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ วิธีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามบริบทต่าง ๆ
248333 การพัฒนาคลาสการออกกาลังกาย
3(1-4-4)
Gym and Fitness Class Development
รูปแบบการออกกาลังกายในอดีตและปัจจุบัน
การออกกาลังกายในสถานที่ต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการออกกาลังกาย ดนตรีและจังหวะประกอบการออก
กาลังกาย คลาสการออกกาลังกายที่ได้รับความนิ ย มใน
ปัจจุบัน การผสมผสานรูปแบบการออกกาลังกายโดยการ
ใช้อุปกรณ์และจังหวะเพิ่มพัฒนาคลาสออกกาลังกาย
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248334

การนวดไทยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาหรับสปาและธุรกิจบริการสุขภาพ
3(2-2-5)
Sport Science for Thai Massage in Spa
and Health Service Business
หลั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าในการนวดและ
การผ่ อ นคลายกล้ า มเนื้ อ ผลของการนวดที่ มี ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและทางจิตใจ รูปแบบ หลักและ
วิ ธี ก ารนวดแผนไทย การนวดแผนไทยตามภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค การทาธุรกิจการนวดในสปาและ
ฟิตเนส
248341 ทักษะกลไกและการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย
3(2-2-5)
Skill and Mechanic of Body Movement
สรี ร วิ ท ยาและจิ ต วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เคลื่ อ นไหว หลั ก การเรี ย นรู้ แ ละการถ่ า ยโยงการเรี ย นรู้
ขบวนการสื่อประสาท การเปลี่ยนแปลงความสามารถใน
การเคลื่อนไหวและการพัฒนาทักษะและการแก้ไขความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหวตามบริบท
248342 การวิเคราะห์สมรรถนะและการแข่งขัน
กีฬา
3(2-2-5)
Performance and Match Analysis
สมรรถนะและทั ก ษะในการแข่ ง ขั น กี ฬ า
ประเภทต่ า ง ๆ การวิ เ คราะห์ เ กมการแข่ ง ขั น จากการ
แสดงออกทักษะกีฬา การทานายผลการแข่งขันจากการวิ
เคราห์สมรรถนะทางกีฬา การวิเคราะห์ความสามารถของ
นักกีฬา
248343 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
3(2-2-5)
Sport Science for Sport Excellence
การบูรณาการทฤษฏี หลักการ องค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
ในการพัฒนาความสามารถทางการกีฬา การแข่งขันกีฬา
การฝึ ก ทางด้ า นสรี ร วิ ท ยา จิ ต วิ ท ยา ชี ว กลศาสตร์ การ
จัดการ การโค้ช ทักษะกลไก และการจัดการด้านระบบ

การฝึกกีฬา การแข่งขันกีฬาเพื่ อมุ่งสู่ กีฬ าเพื่ อความเป็ น
เลิศ
248344 หลักการฝึกและการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
3(1-4-4)
Principle of Sport Training and Coaching
ความรู้ หลักการ ทฤษฏี เกี่ยวกับการฝึกกีฬา
การปรับสมรรถนะทางกาย จิตใจ และปัญญา สมรรถนะ
การเคลื่อนไหว วิธีการเพิ่มความสามารถทางกีฬา การเป็น
ผู้ฝึกสอนกีฬา ทัศนะคติทางกีฬา ปรัชญาการแข่งขัน การ
ใช้ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การสร้ า งโปรแกรมการฝึ ก
พั ฒ นาการการแข่ ง ขั น การให้ ข้ อ มู ล กั บ นั ก กี ฬ า การ
วิเคราะห์เกมกีฬา การสร้างรูปแบบการฝึกกีฬา การสอด
แนม และการแก้เกมขณะแข่งขัน
248345 การจัดการแข่งขันกีฬาและการเป็น
ผู้ตัดสิน
3(1-4-4)
Sport Competition Management and
Referee
ขั้นตอนการดาเนินงานจัดการแข่งขันและการ
ตัดสินกีฬา การบันทึกและรายงานผลการแข่งขัน รูปแบบ
วิธีการตัดสิน ในแต่ละชนิดกีฬา วิธีการจัดการแข่งขันใน
แบบต่าง ๆ ของแต่ละชนิดกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬามื อ
อาชีพ
248346 การทดสอบสมรรถนะทางการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Performance Testing
การวิเคราะห์ผลของการปรับตัวภายหลังการ
ฝึกกีฬาและการออกกาลังกาย ของระบบการเผาผลาญ
พลังงาน ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ
โดยใช้เครื่องมือทางด้านสรีรวิทยาการออกกาลังกาย
248347 การออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา
3(2-2-5)
Sport Training Program Design
รูปแบบและธรรมชาติของกีฬาประเภทต่า งๆ
ระบบพลั ง งาน โภชนาการ สมรรถภาพทางกายและ
สรี ร วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กี ฬ าในแต่ ล ะประเภท ทั ก ษะ
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ทางการกีฬาที่จาเป็น การออกแบบโปรแกรมการฝึกทักษะ
สมรรถภาพ ระบบพลังงาน และโภชนาการ ตลอดทัง้ ปี
248381 เพศศึกษาและสวัสดิศึกษา
3(3-0-6)
Sex education and safety program
ความแตกต่ า งทางสรี ร วิ ท ยา และจิ ต วิ ท ยา
การพั ฒ นาการของเพศ ชาย แล ะเพศห ญิ ง การ มี
เพศสัมพันธ์ ที่ปลอดภัย การป้องกันการล่วงละเมิดทาง
เพศ และโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสัม พั น ธ์ โครงการส่ ง เสริ ม
สุขภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษา
248382 ผูก้ ากับลูกเสือ
3(1-4-4)
Scout Director
ประวั ติ แ ละความเป็ น มาของกิ จ การของ
ลูกเสือ กิจกรรมลูก เสือ เทคนิคและวิธี การในการเป็ น ผู้
กากับลูกเสือ การฝึกอบรมผูก้ ากับลูกเสือเบื้องต้น
248383 การฝึกออกกาลังกายและกีฬาในโรงเรียน
3(2-2-5)
Sport and Exercise Training in Schoolช
ความส าคั ญ และหลั ก การในการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา การเลือกกิจ กรรมการออกก าลัง กาย
และกี ฬ าให้ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นในทุ ก ระดั บ การจั ด
โปรแกรมฝึกการออกกาลังกายกีฬาสาหรับนักเรียน การ
ทดสอบและการเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกาย การ
ป้ อ งกั น และดู แลอาการบาดเจ็ บ จากการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬา โภชนาการกับการออกกาลังกายและผล
การออกกาลังกายในแต่ละช่วงวัย
248384 การพัฒนาคลาสออกกาลังกาย
ในโรงเรียน
3(2-2-5)
Exercise Class Development in School
รูปแบบการออกกาลังกายในอดีตและปัจจุบัน
การออกกาลังกายในสถานที่ต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการออกกาลังกาย ดนตรีและจังหวะประกอบการออก
กาลังกาย คลาสการออกกาลังกายที่ได้รับความนิ ย มใน
ปัจจุบัน การผสมผสามรูปแบบการออกกาลังกายโดยการ
ใช้อุปกรณ์และจังหวะเพิ่มพัฒนาคลาสออกกาลังกายใน
โรงเรียน

248385

หลักสูตรพลศึกษาตามอัธยาศัย

3(2-2-5)
Informal Physical Education Curriculum
หลั ก สู ต รพลศึก ษาที่ไ ด้จ ากขอบข่ ายความรู้
ทางการออกก าลั ง กายและการกี ฬ าที่ ก าลั ง เป็ น ที่ นิ ย ม
พฤติ ก รรมและรู ป แบบการออกก าลัง กายแบบใหม่ ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์
248401 นวัตกรรมและงานวิจัยทางสุขภาพ
และกีฬา
3(2-2-5)
Innovation and Research in Health and
Sports
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตนกรรม โครงงาน
หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การออกกาลังกาย
หรือการกีฬา ด้วยกระบวนการและขั้นตอนตามหลั ก การ
ทางวิทยาศาสตร์ และนาเสนอผลงานที่ได้ต่อสาธารณะ ใน
รูปแบบรายงาน หรือการนาเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
248421 นันทนาการ
2(1-2-3)
Recreation
ประวัติ ปรัชญา ความหมายและความสาคัญ
ของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ และการ
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
248422 ไทเก๊กและชี่กง
2(1-2-3)
Tai chi and Qigong
ประวั ติ ค วามหมาย ความส าคั ญ การ
เคลื่อนไหวเบือ้ งต้น รูปแบบการรา ไ ท เ ก๊ ก แ ล ะ ชี่ ก ง
และมารยาทของการไทเก๊กและชี่กง
248431 หลักวิทยาศาสตร์ในการปรับสัดส่วน
ร่างกาย
3(2-2-5)
Scientific Principles of Body Composition
Modification
สรี ร วิ ท ยาและกายวิ ภ าคศาสตร์ ร ะบบโครง
ร่างของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อกระดูก น้า
และไขมันในร่างกาย เมื่อเกิดการออกกาลังกาย การเพิ่ม
และลด กล้ามเนื้อ ไขมัน และน้าในร่างกายด้วยหลักการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะทาง
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การออกแบบโปรแกรมการปรั บ สั ด ส่ ว นร่ า งกาย เพื่ อ
สุ ข ภาพและการกี ฬาโดยหลัก การทางวิ ท ยาศาสตร์ การ
กีฬา
248432 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
3(2-2-5)
Health service and health product SME
start-up business
การออกแบบธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
สุขภาพ การตลาด การสร้างแบรนด์ การเงิน การบั ญ ชี
และการจัดการระบบภาษี การออกแบบดาเนินการเพื่ อ
เริ่ ม ต้ น ประกอบธุ ร กิ จ การลงทุ น และการระดมทุ น
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การวัดผลการดาเนินทาง
ธุ ร กิ จ และการสร้ า งเครื อ ข่ า ย ธุ ร กิ จ หรื อ การฝึ ก
ประสบการณ์ กั บ บริ ษั ท สาตร์ ท อั พ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการสุขภาพไม่ต่ากว่า 120 ชั่วโมง
248433 ทักษะวิชาชีพ ฟิตเนส สปาและธุรกิจ
บริการสุขภาพเบื้องต้น
3(1-4-4)
Professional Experience in Fitness,
Spa and Health Service Business
การฝึกเสริมทักษะการเป็นผูน้ าการออกกาลัง
ก า ย ก า ร น ว ด ก า ร โ ค้ ช อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ใ น ส ถ าน
ประกอบการฟิตเนส สปา หรือสถานประกอบการธุร กิ จ
บริการสุขภาพอื่น ๆ ไม่ต่ากว่า 360 ชั่วโมง
248434 แนวทางและการเตรียมตัวสาหรับ
การประกอบวิชาชีพ
3(1-4-4)
Guidelines and Preparation for
Professional Practice
การฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะเพื่ อ การประกอบอาชี พ
ด้ า นฟิ ต เนสเทรนเนอร์ แ ละธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพ ระบบ
ประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การเสียภาษีเงินได้
การฝากเงินและการลงทุนในการกองทุน

248435

การเขียนบทความและรายงานวิจัย
3(2-2-5)
Academic and Research Articles Writing
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ บทความ
วิจัย เพื่อเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการและวารสารทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา แนวทางการศึกษาต่อ
ระบบการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่างประเทศ การเตรียมตัวทางด้านวิชาการเพื่อการศึกษา
ต่อ
248436 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย
3(2-2-5)
Cerrent Topic in Exercise and Sport
Sience
ขอบข่ายความรู้ ทางการออกกาลั ง กายและ
การกีฬาที่สนใจ ประเด็นที่กาลังเป็นที่นิยม พฤติกรรมและ
รูปแบบการออกกาลัง กายแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์
248437 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personal Development
ความหมาย องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ การ
หล่อหลอมและการพัฒนาบุคลิกภาพ ในด้านอัตมโนทัศน์
การพูด การแต่งกาย การแสดงออก กิริยามารยาท และ
การวางตัวในสังคม การมีส่วนร่วมทาประโยชน์เพื่อชุ มชน
การมีปฏิสั มพั นธ์ ร ะหว่ างบุ คคล การเป็นผู้น าและผู้ ต าม
เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและการปรั บ ตั ว อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
248438 วิทยาศาสตร์การกีฬาสาหรับผู้พิการ
3(2-2-5)
Sports Science for Disabilities
หลักการและวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
และพลศึกษาสาหรับผู้พิการ ประเภทและลักษณะบุ ค คล
พิ ก าร กี ฬ าและกิ จ กรรมทางกายคนพิ ก าร การจั ด
โปรแกรมการออกกาลังกายคนพิ การ การสอนและการ
โค้ชกีฬาคนพิการ การแข่งขันกีฬาคนพิการ การสอนพล
ศึกษาเด็กพิการและเด็กพิเศษในโรงเรียน
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248483

วิถสี ุขภาพ
3(2-2-5)
Healthy Lifestyle
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การเคลื่ อ นไหวร่ า งกายที่ ถู ก ต้ อ ง
สุขภาพผู้บริโภค การป้องกันโรคและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
การดูแลป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น และกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
248491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ การเป็นผู้นาการออกกาลังกาย
ผูน้ านันทนาการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทีมกีฬา หรืองานที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ ใน
องค์กรทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้รวมไปถึงการฝึกสอน
พลศึกษาในโรงเรียน
248492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ
ทางทางด้านวิทยาศาสตร์ ก ารกี ฬา การส่งเสริมสุ ข ภาพ
และการออกกากังกาย
พลศึกษา ทั้งนี้รวมไปถึงรายงานการวิจัยที่เป็นผลมาจาก
การฝึกสอนพลศึกษา
248493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การ
ส่งเสริมสุขภาพและการออกกากังกาย พลศึกษา ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟ
ฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิก
ทอเรี ย ล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่ อนยินยอม
การเขี ย นภาพตั ด การเขี ย นภาพช่ ว ยและแผ่ น คลี่ การส
เก็ตซ์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกาหนด

รายละเอี ย ด การเขี ย นแบบด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น
261111
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
ระบบแรงและผลลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์
โครงสร้าง จุดเซนทรอยด์และแรงกระจาย ความเสียดทาน
หลั ก การของงานเสมื อ นและเสถี ย รภาพ โมเมนต์ ค วาม
เฉื่อยของพื้นที่และมวล พลศาสตร์เบื้องต้น ประกอบด้วย
จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม
261191
ปฏิบัติการยานยนต์
1(0-3-2)
Automotive Workshop
ความปล อด ภั ย ในโรงปฏิ บั ติ ก ารทั่ ว ไป
เครื่องมือและอุปกรณ์ คาศัพท์เฉพาะทางช่างในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ วัฏจักรในเครื่องยนต์ การจัดวางลูกสูบ
และวาล์ วของเครื่ อ งยนต์สี่จั ง หวะ ระบบไอดี แ ละไอเสีย
ระบบเชื้อเพลิง ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ใน
เครื่องยนต์ ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น มลพิษในไอเสีย
หลักการบารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น เครื่องจักรกลเกษตร
และการซ่อมบารุง
261203 แคลคูลัสประยุกต์ใน
งานวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Applied Calculus in Mechanical
Engineering
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ แ ละการประยุ ก ต์ ใ นงาน
วิศวกรรมเครื่องกล ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ ผลการแปลง
ลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ใน
ปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตั ว แปร
และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
261211
เทอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
Thermodynamics
แนวความคิดพืน้ ฐานและความรู้เบื้องต้น งาน
และความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎการ
อนุ รัก ษ์ พ ลั ง งาน มวลและปริ ม าตรควบคุ ม พื้ น ฐานการ
ถ่ายเทความร้อนและการแปลงผันของพลังงาน กฎข้อ ที่
สองของอุ ณ หพลศาสตร์ และวัฏ จั ก รคาร์ โ นต์ เอนโทรปี
กระบวนการย้อนกลับไม่ได้
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261212

เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Thermodynamics
การน ามาใช้ ไ ด้ ข องพลั ง งานทางอุ ณ หพล
ศาสตร์ วัฏจักรกาลังไอ วัฏจักรกาลังก๊าซ วัฏจักรทาความ
เย็น ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ ของ
ผสมก๊าซอุดมคติ ของผสมก๊าซ-ไอระเหย ปฏิกิริยาการเผา
ไหม้
261213 กลศาสตร์ของของไหล
3(3-0-6)
Mechanics of Fluids
สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล
ของไหลเคลื่อนที่ สมการเบอร์นูลี จลนศาสตร์ของของไหล
สนามความเร็ว สนามความเร่ง ปริมาตรควบคุม ทฤษฏี
การขนส่งของเรย์โนลด์ส การวิเคราะห์ปริมาตรควบคุมที่มี
ขนาดจ ากั ด สมการสภาพต่ อ เนื่ อ ง สมการโมเมนตั ม
สมการโมเมนตัมเชิงมุม สมการพลังงาน การวิเคราะห์มิติ
และความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การไหลแบบคงตัวของ
ของไหลที่กดอัดไม่ได้ การไหลแบบคงตัวของของไหลที่กด
อัดได้เบื้องต้น
261221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mechanics II
สมดุลของโครงกรอบและเครื่องมือกล การ
ประยุกต์ใช้ความเสียดทานในเครื่องมือกล จลนพลศาสตร์
และจลนศาสตร์ ข องอนุภ าคและวัต ถุ แ ข็ งเกร็ ง งานและ
พลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม
261311
กลศาสตร์ของของแข็ง
3(3-0-6)
Mechanics of Solids
แรงและความเค้ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ความเค้นและความเครียด ภาระในแนวแกน การวิเคราะห์
ความเค้น การวิเคราะห์ความเครียด ภาชนะความดันผนัง
บาง ภาระบิดในเพลา ภาระดัด ความเค้นในคาน ผังแรง
เฉื อ นและโมเมนต์ ดัด การโก่ ง ของคาน การโก่ ง ของเสา
ภาระผสม วงกลมมอร์ แ ละความเค้ น ผสม เกณฑ์ ค วาม
เสียหาย

261321

เขียนแบบเครื่องกล
2(1-3-4)
Mechanical Drawing
แบบและกระบวนการผลิต การกาหนดขนาด
รู ป ลั ก ษณ์ ม าต รฐาน มิ ติ ข องขนาด ต าแหน่ ง แล ะ
ความสัมพันธ์ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทาง
เรขาคณิต เกลียว สกรู อุปกรณ์ยึดที่เป็นเกลียว ลิ่มและส
ไปลน์ หมุดย้าและการเชื่อม เฟือง สปริง งานท่อ ข้อต่อ
การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกชิ้น การ
เขี ย น แบบชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกล โด ย ใช้ โปร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์
261322 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-4)
Numerical Methods in Mechanical
Engineering
การหารากของสมการ ระบบสมการเชิงเส้น
การประมาณค่ า ในช่ ว ง การถดถอยก าลั ง สองน้อยที่สุด
การหาค่าอนุพันธ์และการอินทิเกรตด้วยวิธีการเชิงตัวเลข
สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย วิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ พื้ น ฐาน การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม
261323 สถิติและการวัดในงานวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-6)
Statistics and Measurement in
Mechanical Engineering
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมาน
ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ หลักการและส่วนประกอบของระบบการวั ด
การส อบเที ย บเ ค รื่ อ ง มื อ วั ด การวิ เ ครา ะห์ ค ว า ม
คลาดเคลื่อน การวัดปริมาณทางกล ได้แก่ ความเครียด
แรง ความดั น อั ต ราการไหล การกระจั ด ความเร็ ว
ความเร่ง อุณหภูมิ และความชืน้
261324 แมคคาทรอนิกส์
3(2-3-6)
Mechatronics
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ไมโครคอนโทรเลอร์
ตั ว ควบคุ ม เชิ ง ตรรกศาสตร์ ท่ี โ ปรแกรมได้ การเชื่ อ มต่ อ
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ระหว่างคอมพิวเตอร์และระบบเครื่อ งกลไฟฟ้า ระบบไฮ
ดรอลิ ก ส์ ระบบนิ ว เมติ ก ส์ วิ ท ยาการหุ่ น ยนต์ การเขี ย น
โปรแกรมควบคุมแขนกลและหุ่นยนต์เคลื่อนที่เบื้องต้น
261331 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
Heat Transfer
รู ป แบบการถ่ า ยเทความร้ อ น การน าความ
ร้ อ น การพาความร้ อ น การแผ่ รัง สี ค วามร้ อ น และการ
ประยุกต์ของการถ่ายเทความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อนและการเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน การเดือดและ
การควบแน่น
261332 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล 3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
กลไกและการวิเคราะห์ทางจลนศาสตร์ การ
สั ง เคราะห์ ก ลไกเบื้ อ งต้ น ชุ ด เฟื อ งทด การวิ เ คราะห์
ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์แรงพลศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ระบบทางกล สมดุลของเครื่องจักรกล
261333 การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Machine Design
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
เครื่องจักรกล ข้อควรพิจารณาในการออกแบบที่เกี่ยวข้อง
กับสุขอนามัยและความปลอดภัยของสาธารณชน สังคม
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย สิ่งแวดล้อมและความ
ยั่ ง ยื น สมบั ติ ข องวั ส ดุ ทฤษฎี ก ารเสี ย หายของวั สดุ การ
เสียหายเนื่องจากภาระคงที่ การเสียหายเนื่องจากภาระผัน
แปร การออกแบบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล โครงงานออกแบบ
261334 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
Mechanical Vibration
ระบบหนึ่ ง องศาอิ ส ระ การสั่ น สะเทื อ นใน
รูปแบบบิดตัว การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบั ง คั บ
วิ ธี ร ะบบเที ย บเท่ า ระบบหลายองศาอิ ส ระ เทคนิ ค และ
วิธีการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน
261335 การปรับอากาศ
3(3-0-6)
Air-Conditioning
คุณสมบัติไซโครเมตริกและกระบวนการของ
อากาศ การประมาณภาระความเย็น ระบบปรับอากาศ
แบบต่างๆ และอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ การกระจาย

ลมเย็นและการออกแบบท่อลม การออกแบบระบบทาน้า
เย็นและระบบท่อ การออกแบบการระบายอากาศ สารทา
ความเย็น และการออกแบบขนาดท่อสารทาความเย็น การ
ควบคุมระบบปรับ อากาศเบื้ องต้น ข้อกาหนดด้านความ
ปลอดภัยสาหรับระบบปรับอากาศ คุณภาพของอากาศใน
อาคาร ประสิทธิภาพด้านพลังงานในระบบปรับอากาศ ข้อ
ควรพิจารณาในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของสาธารณชน สังคม วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของคนไทย สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
261336 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6)
Thermal System Design
การออกแบบทางวิศวกรรม ข้อควรพิจารณา
ในการออกแบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข อนามั ย และความ
ปลอดภัยของสาธารณชน สังคม วัฒนธรรมและวิ ถี ชีวิ ต
ของคนไทย สิ่ ง แวดล้ อ มและความยั่ ง ยื น การออกแบบ
ระบบที่เอาไปใช้งานจริงได้ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
ของระบบทางความร้อน สมการความสัมพันธ์ข องข้อมูล
การทดลอง การสร้ า งแบบจ าลองทางคณิต ศาสตร์ ของ
อุปกรณ์ความร้อน การจาลองระบบ การหาเงื่อนไขการ
ทางานที่เหมาะสม
261391 ปฏิบัติการสาหรับวิศวกรเครื่องกล 1
1(0-3-2)
Laboratory for Mechanical Engineers I
การออกแบบการทดลอง การใช้ เ ครื่ อ งมื อ
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลข้อมูล การ
จัดทารายงานผลการทดลอง ปฏิบัติการทดลองทางเทอร์
โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหลและกลศาสตร์ของแข็ง
261392 ปฏิบัติการสาหรับวิศวกรเครื่องกล 2
1(0-3-2)
Laboratory for Mechanical Engineers II
การออกแบบการทดลอง การใช้เครื่ อ งมื อ
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลข้อมูล การ
จัดทารายงานผลการทดลอง ปฏิบัติการทดลองทางด้าน
การถ่ายเทความร้อน การปรับอากาศ การสั่นสะเทือนทาง
กล และการส่งกาลังด้วยของไหล
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261393

ฝึกงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล6 หน่วยกิต
Training in Mechanical Engineering
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรม เครื่องกล
ในสถานประกอบการหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
261431 การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และ
สร้างแบบจาลองขององค์ป ระกอบระบบควบคุ มเชิง เส้ น
สมรรถนะของระบบควบคุ ม เสถี ย รภาพของระบบ
ป้อนกลับ วิธีการเส้นทางเดินของราก การตอบสนองเชิง
ความถี่ การออกแบบและชดเชยระบบควบคุม
261432 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3(2-3-6)
Computer Aided Mechanical
Engineering Design
การน าคอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า มาช่ ว ย ในการ
ออกแบบและวิ เ คราะห์ ปั ญ หาของการไหล การถ่ า ยเท
ความร้อน การสั่นสะเทือน ความเค้นและความเครียดใน
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การสร้างแบบจาลองทางกายภาพ
แ ล ะ ก า ร จ า ล อ ง ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ ใ น ง า น ท า ง
วิศวกรรมเครื่องกลและการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้อง
261440 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
3(2-3-6)
Energy Conservation and Management
หลักการเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัด
การพลังงาน สมดุลพลังงานในการอนุ รัก ษ์ และการจั ด
การพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง ระบบ
ไอน้า ระบบอัดอากาศ ระบบปรับอากาศ การตรวจวัดการ
ใช้ พ ลั ง งาน เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ในการตรวจวั ด การ
วิ เ คราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ และแผนอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
261441 อาคารใช้พลังงานสุทธิศูนย์
3(2-3-6)
Net-Zero Energy Building
แนวคิ ด อาคารใช้ พ ลั ง งานสุ ท ธิ ศู น ย์ การ
ออกแบบอาคารอนุรัก ษ์พลัง งาน การเก็บเกี่ยวพลั ง งาน

หมุ น เวี ย น ระบบจั ด เก็ บ พลั ง งาน ระบบติ ด ตามการใช้
พลังงานในอาคาร ระบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน ระบบ
ควบคุ ม การใช้ พ ลั ง งานและระบบแจ้ ง เตื อ น การจั ด
การพลังงานในอาคาร
261442 โครงข่ายอัจฉริยะสาหรับระบบการจัดการ
พลังงานในชุมชน
3(3-0-6)
Smart grid for Community Energy
Management systems
แนวคิดเบื้องต้นของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
สถาปั ต ยกรรมของโครงข่ า ยไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ การปรั บ
โครงสร้างอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า โครงร่างของโครงข่าย
ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ประกอบด้วย ขอบเขตงานด้านการ
ผลิตไฟฟ้า ระบบสายส่ง การจ่ายไฟ ภาระโหลด ระบบ
พลังงานหมุนเวียนเชิงซ้อน สถานีจ่ายไฟสาหรับรถไฟฟ้า
พลังงานจากอาคารอัจฉริยะ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะกับ
การขับเคลื่อนสู่การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบ
การจัดการพลังงานในชุมชนและการเติบโตสู่สังคมสีเขียว
261443 การออกแบบระบบท่อในอาคาร3(3-0-6)
Design of plumbing system
ระบบท่อประปา การเพิ่มความดันของน้าใน
ระบบท่อ ระบบท่อระบายน้าและท่ออากาศ ระบบระบาย
น้าฝนและรางระบายน้า ระบบท่อน้าร้อน และระบบท่ อ
ดับเพลิง
261444 การระบายอากาศเฉพาะที่
และการออกแบบห้องสะอาด 3(3-0-6)
Local ventilation and clean room
design
หลั ก การเกี่ ย วกั บ หลั ก การระบายอากาศ
เฉพาะที่ ฮู ด ดู ด อากาศ ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการเลื อ กฮู ด
ส าหรั บ ออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ พั ด ลม
ระบายอากาศ มาตรฐานและการออกแบบห้ อ งสะอาด
การออกแบบห้องสะอาดทั่วไป แนวทางการก่อสร้างห้อง
สะอาดระดับต่างๆ อุปกรณ์สาหรับห้องสะอาด แผ่นกรอง
สาหรับห้องสะอาด ชุดปฏิบัติการสาหรับห้องสะอาด
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261445

การบริหารงานระบบและการประเมิน
ราคา
3(3-0-6)
Building Service Construction
Management and Cost estimation
หลั ก การบริ ห ารแล ะจั ด การงาน ระบบ
กระบวนการก่ อ สร้ า งงานระบบ รู ป แบบสั ญ ญาและ
โครงสร้างองค์กร การวางแผนการดาเนินงาน การจัดการ
ด้านวัสดุ และทรัพยากร การตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การดาเนินงาน เทคนิคที่ใช้ในการวางแผนและตรวจสอบ
การดาเนินงาน เพิร์ท ซีพีเอ็ม การบริหารด้านการเงินที่ใช้
ในงานก่ อ สร้ า ง ความปลอดภั ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
พื้นฐานการประมาณราคางานระบบ ระบบปรับอากาศ
ระบบสุ ข าภิ บ าล ระบบดั บ เพลิ ง การจั ด ท างบดุ ล การ
จัดเตรียมเอกสารเสนอราคา
261450 แหล่งพลังงานทางเลือกและแหล่งพลังงาน
หมุนเวียน
3(3-0-6)
Alternative and Renewable Energy
Resources
ความรู้ พื้ น ฐาน เกี่ ย วกั บ แหล่ ง พลั ง งาน
ทางเลื อ กแล ะแหล่ ง พลั ง งาน หมุ น เวี ย น พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานแก๊สชีวภาพ พลังงาน
ลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้า การใช้พลังงาน
หมุ น เวี ย นในชี วิ ต ประจ าวั น ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ของการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต ความรู้เบื้องต้นของหลักการประเมิน
คารบ์ อ นฟรตุ พ ริ้ น ท์ ข องผลิต ภั ณ ฑ์ ความรู้ เ บื้อ งต้ น ของ
หลักการของพินซ์ และการประยุกต์ใช้งาน
261451 ระบบกักเก็บพลังงานเบื้องต้น 3(2-3-6)
Introduction to Energy Storages
การกักเก็บพลังงานในรูปความร้อน การกั ก
เก็บพลังงานในรูปพลังงานกล การกักเก็บพลังงานในรูป
พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า การกักเก็บพลังงานในรูปไฮโดรเจน
การกั บ เก็ บ พลั ง งานในรู ป ไฟฟ้ า เคมี เ บื้อ งต้ น ศั ก ยภาพ
ส าหรั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านในปั จ จุ บั น เช่ น การใช้ ใ น
รถไฟฟ้า การจ่ายไฟนอกโครงข่ายระบบไฟฟ้า และ การ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณความต้องการการ
ใช้พลังงาน

261452

เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงาน3(2-3-6)
Energy Harvesting Technology
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ เ ท อ ร์ โ ม อ ะ คู ส ติ ก
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ เ พี ย โ ซ อิ เ ล็ ก ท ริ ก ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์
แม่เหล็กไฟฟ้า ปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริก เครื่องยนต์
เทอร์ โ มอะคู ส ติ ก การเก็ บ เกี่ ย วพลั ง งานจากเสี ย ง การ
สั่ น สะเทื อ นของฐาน และความแตกต่ า งของอุ ณ หภู มิ
แบตเตอรี่ฟิลม์บางสาหรับระบบเก็บเกี่ยวพลังงาน การเก็บ
เกี่ยวพลังงานสาหรับแหล่งพลังงานของอุปกรณ์ตรวจวัดไร้
สาย ระบบเก็บเกี่ยวพลังงานสาหรับระบบอาร์เอฟไอดี
261453 วิศวกรรมโรงจักรต้นกาลัง
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
หลั ก การเปลี่ ย นรู ป พลั งงานและแนวทางใน
การน าไปใช้ การวิ เ คราะห์ เ ชื้ อ เพลิ ง และการเผาไหม้
ส่วนประกอบของโรงจั ก รต้น กาลั ง ไอน้ า กังหันก๊า ซและ
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน วัฏจักรผลิตความร้อนร่วมและ
ระบบผลิตไฟฟ้า -ไอน้า เขื่อน โรงจักรต้นกาลังนิวเคลียร์
เครื่ อ งมื อ วั ด และการควบคุ ม เศรษฐศาสตร์ โ รงจั ก รต้น
กาลังและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
261454 ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง 3(3-0-6)
Hydrogen and Fuel Cells
บทนาสู่เซลล์เชือ้ เพลิงและไฮโดรเจน การผลิต
และการเก็บไฮโดรเจน หลักการเบื้องต้นของเซลล์เชือ้ เพลิง
เซลล์ เ ชื้อ เพลิ ง แบบเกลื อ คาร์ บ อเนตหลอมเหลว เซลล์
เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ แข็ ง เซลล์เชื้อเพลิงแบบกรดและ
แบบแอลคาไลน์ เซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตอน การประยุกต์ใช้งานระบบเซลล์เชือ้ เพลิงไฮโดรเจน
ข้อกาหนดทางด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางด้าน สังคม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
261455 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Aerodynamics
ประวัติและการพัฒนาอากาศยาน หน่วยและ
คุณสมบัติของอากาศ การไหลของอากาศ ปีกในการใช้
งานทางอากาศพลศาสตร์และอุปกรณ์เพิ่มแรงยก แรงทาง
อากาศพลศาสตร์ การขับเคลื่อนอากาศยาน สมรรถนะใน
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การบิ น เสถี ย รภาพและการควบคุ ม ทฤษฏี เ บื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับการไหลที่ของไหลยุบตัวได้
261456 เทคโนโลยีกังหันลม
3(3-0-6)
Wind Turbines Technology
บทน าเกี่ ย วกั บ กั ง หั น ลม อากาศพลศาสตร์
และทฤษฎีโมเมนตัมสาหรับกังหันลมในอุดมคติ โรเตอร์มี
ฝาครอบ วิ ธี เ บรดเอลิ เ มนโมนเมนตัม แบบดั้ง เดิม ภาระ
โหลดและโครงสร้าง แหล่งที่มาของภาระโหลดที่กระทากับ
กังหันลม การจาลองลม
261457 เทคโนโลยีของฮีทไปป์
3(3-0-6)
Heat Pipe Technology
ประวัติและการพัฒ นาท่อ ความร้อ น ทฤษฎี
พื้นฐานสาหรับการออกแบบท่อความร้อน ส่วนประกอบ
ของท่ อ ความร้ อ น การออกแบบท่ อ ความร้ อ น การผลิต
และการทดสอบท่ อ ความร้ อ น การออกแบบเครื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อน ท่อความร้อนชนิด
พิเศษ
261460 เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
Fluid Machinery
ทฤษฎีพื้นฐาน การจาแนกลักษณะของเครื่อง
สูบ พัดลมและกังหัน ประสิทธิภาพ กฎความคล้า ยคลึ ง
ความเร็วจาเพาะและคุณลักษณะ การเลือกและการติดตั้ง
แนะนาเครื่องจักรกลของไหลประเภทอื่น ๆ เช่น เครื่องอัด
อากาศ และเครื่องตะบันน้า
261461 การออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหาร
3(2-3-6)
Design of Food Processing Equipment
สุ ข อนามั ย ในการออกแบบอุ ป กรณ์ แ ปรรู ป
อาหาร การออกแบบอุปกรณ์ลาเลียงและจัดเก็บ, อุปกรณ์
ปรับเปลี่ยนขนาด อุปกรณ์คัดแยกขนาด อุปกรณ์ถ่ายเท
ความร้ อ น อุ ป กรณ์ ร ะเหย อุ ป กรณ์ ท าแห้ ง ตู้ เ ย็ น และ
อุ ป กรณ์ ส าหรั บ แช่ แ ข็ ง อุ ป กรณ์ ส าหรั บ การแปรรูปด้วย
ความร้อน อุปกรณ์ขนถ่ายมวล อุปกรณ์บรรจุหบี ห่อ

261462

การอบแห้งและการเก็บรักษาผลผลิต
การเกษตร
3(2-3-6)
Drying and Storage of Agricultural
Products
พื้ น ฐานการอบแห้ ง ไซโครเมตริ ก ความ
ต้านทานการไหลและพัดลม ความชืน้ สมดุล คุณสมบัติทาง
กายภาพและทางความร้อนวัสดุเกษตร การอบแห้งแบบชั้น
บาง เครื่องอบแห้ง หลักการออกแบบเครื่องอบแห้งแบบ
ทั่วไป การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนส าหรั บ
เครื่องอบแห้ง การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
อบแห้ ง หลั ก การเก็ บ รั ก ษาผลผลิ ต เกษตร การระบาย
อากาศในกองเมล็ดพืช การออกแบบถังเก็บเมล็ดพืช
261463 การทาความเย็นและระบบห้องเย็น
3(3-0-6)
Refrigeration and Cold Storage
Systems
หลักการของการทาความเย็น ก๊าซอัด ระบบ
ท าความเย็ น แบบดู ด กลื น และระบบอื่ น ๆ เครื่ อ งอั ด ไอ
เครื่ อ งระเหย เครื่ อ งควบแนน่ น ระบบควบคุ ม ท่ อ และ
อุปกรณ์ การคานวณภาระความเย็นของห้องเย็น ไซโคร
เมตริกและการระบายอากาศ การออกแบบการไหลเวียน
อากาศและท่อลม ระบบปรับอากาศ การถนอมผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรและอาหารโดยการใช้ ห้ องเย็น ระบบท า
ความเย็นอุณหภูมิต่าและเทคนิคการแช่แข็ง
261464 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
3(3-0-6)
Heat Exchanger Design
ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี เ ชิ ง
ตัวเลข ระเบียบวิธีวิเคราะห์และวิธที ดลองในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการถ่ ายเทความร้อน การประยุกต์หลั ก การน า
การพา การแผ่รังสี การควบแน่น การเดือด ความเค้นและ
การสั่นสะเทือนมาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน
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261465

เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engine
พื้ น ฐานของเครื่ อ งยนต์ เ ผาไหม้ ภ า ย ใน
เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดและแบบอัดระเบิด เชื้อเพลิงและ
การเผาไหม้ ระบบการจุดระเบิด วัฏจักรเชือ้ เพลิง-อากาศ
ในอุ ด มคติ การอั ด บรรจุ อ ากาศ และการไล่ ไ อเสี ย
สมรรถนะและการทดสอบ การหล่อลื่น การควบคุมมลพิษ
จากไอเสีย
261466 การออกแบบระบบท่อ
3(3-0-6)
Design of Piping Systems
หลั ก การออกแบบระบบท่ อ การก าหนด
ลั ก ษณะของท่ อ และการให้ ร หัสใช้ ง าน วาล์ ว ข้ อ ต่ อ ปั๊ ม
หม้ อ ไอน้ าและเครื่ อ งอั ด ระบบท่ อ ในโรงจั ก รต้ น ก าลั ง
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
261470 พื้นฐานชีวกลศาสตร์สาหรับการออกแบบ
ทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
Basic Biomechanics for Engineering
Design
แนวคิ ด ด้ า นจลน์ ศ าสตร์ แ ละพลศาสตร์
สาหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของมนุษย์ ชีวกลศาสตร์
ของกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ อวัยวะช่วงบน อวัยวะช่วง
ล่าง กระดูกสันหลัง จลน์ศาสตร์เชิงเส้นและเชิงมุมของการ
เคลื่อนที่ของมนุษย์ ข้อกาหนดทางชีวกลศาสตร์เพื่อการ
ออกแบบทางวิศวกรรม
261471 การออกแบบอุปกรณ์ออกกาลังกาย
3(2-3-6)
Fitness Equipment Design
ข้อกาหนดในการออกแบบอุปกรณ์กีฬาและ
อุ ป กรณ์ อ อกก าลั ง กาย ข้ อ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ หลัก ชีวกล
ศาสตร์ การประเมินลักษณะเด่นของชิ้นส่วนจาเพาะของ
อุ ป กรณ์ มาตรฐานอุ ป กรณ์ อ อกก าลั ง กาย ได้ แ ก่ ส่ ว น
ป้องกัน การปกปิด และการกินพืน้ ที่ จุดที่อุปกรณ์มกี ารบีบ
รัด การเฉือน การบดอัด การปรับตั้ง และการล็อค มือจับ
ส่วนรองรับเท้า ชิน้ ส่วนที่รับแรง และการส่งผ่านแรง ความ
คงทนของชิน้ ส่วนอุปกรณ์ต่อโหลดที่กระทา

261472

เทคโนโลยีส่งิ อานวยความสะดวกเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introduction to Assistive Technologies
กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ แนวคิ ด ทั่ ว ไปของการ
ออกแบบและการใช้ ง าน ประเด็ น ทางจริ ย ธรรมใน
เทคโนโลยี สิ่ ง ช่ ว ยอ านวยความสะดวก การส่ ง ผ่ า น
สั ญ ญาณให้ อุ ป กรณ์ ช่ ว ย การควบคุ ม ปฏิ สั ม พั น ธ์ การ
ออกแบบเบาะนั่ ง การออกแบบล้ อ เข็ น และอุ ป กรณ์
ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว การปรับแต่งยานพาหนะสาหรับ
ผู้ พิ ก าร หุ่ น ยนต์ ช่ ว ยอ านวยความสะดวก สิ่ ง แวดล้ อ ม
อัจฉริยะ เทคโนโลยีอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงวัย
261473 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
3(2-3-6)
Finite Element Method
พืน้ ฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เกณฑ์
ของไฟไนต์เอลิเมนต์ ฟังก์ชันการประมาณในเอลิเมนต์ การ
วิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับปัญหาหนึ่งมิติการ
แบ่งโดเมนออกเป็นเอลิเมนต์ การรวมสมการของเอลิเมนต์
การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับปัญหาสองและ
สามมิติ
261474 กลศาสตร์การแตกหัก
3(3-0-6)
Fracture Mechanics
ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก ล ศ า ส ต ร์ ก า ร แ ต ก หั ก
กลศาสตร์ ก ารแตกหั ก ยื ด หยุ่ น เชิ ง เส้ น กลศาสตร์ ก าร
แตกหักอิลาสติก-พลาสติก กลไกการแตกหักในวัสดุ การ
เติ บ โตของรอยร้ า วล้ า การประเมิ น การคงสภาพของ
โครงสร้าง
261475 วัสดุเชิงประกอบ
3(3-0-6)
Composite Materials
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปของวั ส ดุ ค อมโพสิ ต ข้ อ ดี
ข้ อ เสี ย แนวโน้ ม ของการใช้ ง าน องค์ ป ระกอบพื้ น ฐาน
คุ ณ สมบั ติ ข องเส้ น ใย เมตริ ก ซ์ การยึ ด กั น ของวั ส ดุ เ ชิ ง
ประกอบ วัสดุยึดประสานกระบวนการหรือกรรมวิธีข้ึนรูป
วั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ ความเป็ น สปริ ง ความแข็ ง แรง การ
ขยายตัวเนื่องจากความชืน้ และอุณหภูมิ ทฤษฎีกลศาสตร์
ของวั ส ดุ ค อมโพสิ ต ทฤษฎี แ ผ่ น เรี ย งชั้ น ลามิ เ นต ทฤษฎี
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ความเสียหายและความแข็งแรงของแผ่นเรียงชั้น ความเค้น
เข้เฉพาะจุด
261476 หลักของกลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
Principles of Solid Mechanics
บทน าเกี่ ย วกั บ คาร์ ที เ ชี ย นเทนเซอร์ ทฤษฎี
ความเค้นและความเครียดในสองมิติและสามมิติ กฎของ
ฮุค การประยุกต์ใช้วิธีพลังงาน ทฤษฎีการเสียหาย สภาพ
พลาสติกขัน้ แนะนา การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
261480 อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์
3(2-3-6)
Robot Actuators and Sensors
ระบบควบคุ ม หุ่ น ยนต์ เ บื้ อ งต้ น หลั ก การ
ท างานของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรง มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสสลั บ สเต็ ป เปอร์ ม อเตอร์ โซลิ น อยด์ อุ ป กรณ์
ขับเคลื่อนขนาดจิ๋ว เอนโคดเดอร์ โซน่าร์ อินฟาเรด พร็อก
ซิ มิ ตี้ เ ซนเซอร์ แ ละไมโครคอนโทรเลอร์ ก ารใช้ อุ ป กรณ์
ขับเคลื่อน อุปกรณ์ตรวจวัดและไมโครคอนโทรเลอร์ในการ
ออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส์
261481 หุ่นยนต์เคลื่อนที่เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Mobile Robots
การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ของหุน
ยนต์ เ คลื่ อ นที่ เซนเซอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ขั บ เคลื่ อ นส าหรั บ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
261482 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Industrial Robots
หลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ไป
ข้างหน้าของแขนกล เมตริกซ์หมุน ตาแหน่ง ความเร็วและ
ความเร่ง จลนศาสตร์ย้อนกลับของแขนกล วิธีการจาโค
เบียน สมการการเคลื่ อนที่ ข องแขนกล การควบคุ ม การ
เคลื่อนที่และการควบคุมแรงของแขนกล อุปกรณ์วัดและ
การแปลงสัญญาณ ระบบขับเคลื่อนและส่งกาลัง ระบบ
หุ่นยนต์เฉลียวฉลาด
261483 หุ่นยนต์อากาศยานเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Flying Robots
ป ร ะ วั ติ ก า ร ใ ช้ หุ่ น ย น ต์ บิ น ห ล า ย ใ บ พั ด
ภาพรวมชุ ด อุ ป กรณ์ ส าเร็ จ รู ป ที่ มี ข ายในท้ อ งตล าด

พลศาสตร์ของการการบิน การออกแบบตัวเครื่อง มอเตอร์
และใบพัด ระบบให้พลังงาน เซนเซอร์บอกตาแหน่ง การ
ควบคุมการบิน การประเมินสมรรถนะ
261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
Selected Topics in Mechanical
Engineering
การก าหนดประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ ส นใจที่ เ ป็ น
ปั จ จุ บั น เ ท ค โ น โ ล ยี ห รื อ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ใ น ง า น
วิศวกรรมเครื่องกล
261491 การเตรียมโครงงานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-2)
Mechanical Engineering Pre-Project
ก า ร เ ลื อ ก หั ว ข้ อ โ ค ร ง ง า น ท า ง
วิศวกรรมเครื่องกล วรรณกรรมปริทัศน์ วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง กฎหมาย
พระราชบั ญญัติ และกฎกระทรวงที่ เ กี่ย วข้ องกั บวิ ศ วกร
เครื่ อ งกล จรรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ความ
รับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ การวางแผนการดาเนิน
โครงงานและการประมาณค่ า ใช้ จ่ า ย การจั ด เตรี ย ม
ข้อเสนอโครงงาน การนาเสนอข้อเสนอโครงงาน
261492 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3)
Mechanical Engineering Project
การด าเนิ น งานตามแผนที่ ร ะบุ ใ นข้ อ เสนอ
โครงการ การรายงานความก้ า วหน้ า โครงการ การ
วิเคราะห์ผลกระทบของโครงการในบริบทที่เกี่ยวกับโลก
เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสั ง คม การเขี ย นรายงาน
โครงงาน การนาเสนอโครงงาน
262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
4(3-3-8)
Fundamental of Electrical Engineering
การวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า กระแสตรงและ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดัน กระแสและกาลัง
หม้ อ แปลง หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้มอเตอร์ หลักการ
ของระบบสามเฟส ทฤษฎี ก ารส่ ง ก าลั ง ไฟฟ้ า ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือวัดไฟฟ้าพืน้ ฐาน
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262211

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Electric Circuit Analysis I
องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์โนดและเมช
ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน ความเหนี่ยวนา และความจุ
ไฟฟ้ า วงจรอั น ดั บ หนึ่ ง และวงจรอั น ดั บ สอง แผนภาพ
เฟสเซอร์ วงจรกาลังกระแสสลับ ระบบสามเฟส
262212 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
การวิ เ คราะห์ เ วกเตอร์ กฎของคู ล อมบ์ กฎ
ของเกาส์ สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนาและไดอิเล็กทริก ความจุ
กระแสการพาแล ะกระแส การน า ความต้ า น ทาน
สนามแม่ เ หล็ ก สถิ ต วั ส ดุ แ ม่ เ หล็ ก ความเหนี่ ย วน า
สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า แปรผั น ตามเวลา สมการของ
แมกซ์เวลล์
262213 การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(2-3-6)
Digital Circuit Design
ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตชิง พีชคณิตบูลีน
รหัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด ตาราง
ความจริ ง วิ ธี ก ารลดรู ป ฟั ง ก์ ชัน บู ลี น และวงจรตรรกเชิง
ผสม มัลติเพลกเซอร์และดีมัลติเพลกเซอร์ วงจรเข้ารหัส
และถอดรหัส วงจรบวกและลบ วงจรเชิงลาดับ ฟลิป-ฟล
อบ วงจรนั บ รี จิ ส เตอร์ ความรู้ เ บื้อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ไมโคร
โพรเซสเซอร์
262214 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electric Circuit Analysis II
ส ม ก า ร ว ง จ ร ไ ฟ ฟ้ า ว ง จ ร เ ชิ ง เ ส้ น ที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา การวิเคราะห์โดยใช้ โนดและเมช
ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟของโบเด การวิเคราะห์โพลและซีโร่
ผลตอบสนองความถี่และตัวกรอง การแปลงลาปลาซ การ
วิเคราะห์วงจรในโดเมนลาปลาซ วงจรข่ายสองพอร์ต
262215 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1(0-3-2)
Electric Circuits Laboratory
การทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดและ
การวั ด ทางไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า กระแสตรง วงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ การจาลองวงจรเบื้องต้น

262216

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
4(3-3-8)
Engineering Electronics
อุ ป กรณ์ กึ่ ง ตั ว น าต่ า งๆ ความสั ม พั น ธ์ ข อง
กระแส-แรงดันและคุ ณลัก ษณะเชิง ความถี่ ของอุ ป กรณ์
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และ
อ อ ก แ บ บ ว ง จ ร บี เ จ ที ม อ ส ซี ม อ ส แ ล ะ ไ บ ซี ม อ ส
ทรานซิสเตอร์ โอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟายเออร์และการ
ประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์กึ่งตัวนาต่างๆ
ความสั ม พั น ธ์ ข องกระแส-แรงดั น และคุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง
ความถี่ ข องอุ ป กรณ์ การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบวงจร
ไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรบีเจที มอส ซีมอส
และไบซีมอสทรานซิสเตอร์ โอเปอเรชั่นแนลแอมปลิฟาย
เออร์ แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน โมดู ล แหล่ ง จ่ า ย ไฟ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์กึ่งตัวนาต่างๆ ความสัมพันธ์
ของกระแส-แรงดั น และคุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ความถี่ ข อง
อุปกรณ์ วงจรไดโอด วงจรบีเจที มอส ซีมอสและไบซีมอส
ทรานซิ ส เตอร์ วงจรโอเปอเรชั่ น แนลแอมปลิ ฟ ายเออร์
โมดูลแหล่งจ่ายไฟ
262221 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
หน่ ว ยและมาตรฐานการวั ด ทางไฟฟ้ า การ
จาแนกประเภทและลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์
การวัด การวัดกระแสและแรงดันด้วยเครื่องมือวัดแบบแอ
นะล็อกและดิจิทัล การวัดกาลัง การวัดตัวประกอบกาลัง
การวั ด พลั ง งาน การวั ด ความต้ า นทาน ความเหนี่ยวนา
และความจุ การวั ด ความถี่ แ ละช่ ว งคาบเวลา สั ญ ญาณ
รบกวน ตัวแปลง การปรับเทียบ
262241 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Electrical Machines I
พลั ง งานและการแปลงผั น พลั ง งาน แรง
แม่เหล็ก แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา วงจรแม่เหล็ก กระแส
ไหลวน และฮี ส เตอริ ซิ ส หลั ก การแปลงผั น พลั ง งาน
แม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก
หม้อแปลงไฟฟ้าและการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งเฟสเดียว
และสามเฟส วิธีการควบคุมและการใช้งานของหม้อแปลง
ไฟฟ้า คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบอุดมคติและ
แบบใช้ ง านจริ ง วงจรสมมู ล หม้ อ แปลงไฟฟ้ า ส าหรั บ
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เครื่ อ งมื อ วั ด แนวคิ ด พื้ น ฐานของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า
หลักการของเครื่องจั ก รกลไฟฟ้าหมุน หลักการของการ
แปลงผั น พลั ง งานไฟฟ้ า เชิ ง กลในเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า
กระแสตรง โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
และการพันขดลวด คุณลักษณะของเครื่ องกาเนิด ไฟฟ้ า
และมอเตอร์กระแสตรง วิธีการเริ่มเดินมอเตอร์กระแสตรง
วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง การควบคุม
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงด้วยอิเล็กทรอนิกส์และการ
ประยุกต์ใช้งาน
262271 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
Signal and Systems
สัญญาณและระบบต่อเนื่องทางเวลาและไม่
ต่อเนื่องทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงฟูริเยร์ การแปลงลา
ปลาซและการแปลงซี การประยุกต์ใช้งานสัญญาณและ
ระบบ เทคนิ ค ที่ ทั น สมั ย ส าหรั บ วิ เ คราะห์ สั ญ ญาณและ
ระบบวงจรปรับสภาพสัญญาณ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การประมวลสัญญาณดิจิทัล
262300 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เพื่อชุมชน
3(2-3-6)
Creativity and Innovation for Community
บทนาสู่เครื่ องยนต์ นวัตกรรม กระบวนการคิ ด
อย่ างสร้ างสรรค์ การตี กรอบโจทย์ ปั ญหาของชุ มชน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่ อหา
วิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาข้อเสนอโครงงาน
ขนาดเล็ก สาหรับผลิตนวัตกรรมเพื่อชุมชน
262322 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้
3(2-3-6)
Microcontrollers and Applications
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น หน่วยความจา
อินพุต /เอาต์พุต และอุปกรณ์รอบข้า ง เครื่องมือส าหรั บ
พั ฒ นาไมโครคอนโทรเลอร์ ตั ว แปลโปรแกรมและแก้
จุดบกพร่อง ระบบขัดจังหวะ การต่อประสานของตัว รั บรู้
และอุปกรณ์ การประยุ กต์ ใ ช้ง านไมโครคอนโทลเลอร์ ใ น
ระบบ อัตโนมัติและควบคุม

262323

ระบบควบคุม
4(3-3-8)
Control Systems
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข องระบบ
ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจาลองของระบบบนปริภูมิเวลาและ
ปริภูมิความถี่ แบบจาลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัต
ของระบบ ระบบอั น ดั บ หนึ่ ง และระบบอั น ดั บ สอง การ
ควบคุมวงเปิดและการควบคุมวงปิด การควบคุมป้อนกลับ
และความไว ชนิดของการควบคุมป้อนกลับ หลักการและ
เงื่ อ นไขของเสถี ย รภาพระบบ วิ ธี ก ารของการทดสอบ
เสถียรภาพ
262342 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electrical Machines II
การแปลงผันพลังงานในเครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสสลั บ สนามแม่ เ หล็ ก หมุ น โครงสร้ า งทั่ ว ไปของ
เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า กระแสสลั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิ งโครนัส การควบคุมและการ
ประยุกต์ใช้งาน สมรรถนะในสภาวะอยู่ตัว การต่อขนาน
มอเตอร์ แ บบซิ ง โครนั ส โครงสร้ า งและคุ ณ ลั ก ษณะของ
เครื่องจั ก รกลไฟฟ้ าแบบเหนี่ยวนาทั้ ง ชนิด เฟสเดีย วและ
สามเฟส การควบคุ ม และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านของ
เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า แบบเหนี่ ยวนา มอเตอร์ ส าหรั บ งาน
พิ เ ศษ หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของมอเตอร์ เ หนี่ ย วน าเชิ ง เส้ น
วิ ธี ก ารเริ่ ม เดิ น มอเตอร์ เ หนี่ ย วน าสามเฟสและมอเตอร์
ซิ ง โครนั ส การป้ อ งกั น ของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า การ
วิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะไม่อยู่ตัว
262343 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
4(3-3-8)
Power Electronics
คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
หลั ก การของวงจรแปลงผั นก าลัง ไฟฟ้ าชนิ ดต่า งๆ วงจร
แปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า กระแสสลั บ เป็ น ไฟฟ้ า กระแสตรง
วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
วงจรแปล งผั น ก าลั งไฟ ฟ้ า ก ระ แส ส ลั บ เ ป็ น ไ ฟ ฟ้ า
กระแสสลั บ วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า กระแสตรงเป็ น
ไฟฟ้ า กระแสสลั บ ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
อุปกรณ์อิเล็ ก ทรอนิ กส์ กาลั ง วงจรแปลงผัน ก าลั ง ไฟฟ้ า
ชนิ ด ต่ า งๆ - วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า กระแสสลับ เป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
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ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้า กระแสสลั บ
เป็ น ไฟฟ้ า กระแสสลั บ วงจรแปล งผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
262345 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 1 1(0-3-2)
Electrical Power Engineering Laboratory I
ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของหม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสสลั บ มอเตอร์ ซิ ง โครนั ส เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
ซิงโครนัส การควบคุมมอเตอร์
262346 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical System Design
แนวคิ ด พื้ น ฐานด้ า นการออกแบบ กฎและ
มาตรฐาน รูปแบบการจาหน่ายกาลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล ทางเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องสาเร็จ
การคานวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกาลังและการ
ออกแบบวงจรชุ ด ตั ว เก็ บ ประจุ การออกแบบวงจรแสง
สว่ า งและเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า การออกแบบวงจรมอเตอร์
รายการโหลด รายการสายป้ อ นและประธาน ระบบ
กาลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การคานวณกระแสวงจรลัด ระบบต่อ
ลงดินสาหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า
262347 ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Electrical Power System
โครงสร้ า งระบบไฟฟ้ า ก าลั ง วงจรก าลั ง
กระแสสลับ ระบบต่อหน่วย ลักษณะเฉพาะเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าและแบบจาลอง ลักษณะเฉพาะหม้อแปลงกาลังและ
แบบจ าลอง พารามิ เ ตอร์ ส ายส่ ง แล ะแบบจ า ล อง
พารามิเตอร์เคเบิลและแบบจาลอง หลักมูลของการไหล
ภาระ หลักมูลของการคานวณความผิดพร่อง
262348 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6)
Power Plant and Substation
เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอ
น้ า โรงไฟฟ้ า กั ง หั น แก๊ ส โรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นร่ ว ม
โรงไฟฟ้ า พลั ง น้ า โรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ แหล่ ง พลั ง งาน
หมุนเวียน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย บริภัณฑ์ของสถานี
ไฟฟ้าย่อย การวางผังสถานี ไฟฟ้ าย่อย สถานีไฟฟ้าย่ อ ย

อัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าสาหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบ
ต่อลงดิน
262372 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)
Digital Signal Processing
สั ญ ญาณต่ อ เนื่ อ งทางเวลาและไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
ทางเวลา การวิ เ คราะห์ ส เปกตรั ม เดซิ เ มชั น และการ
ประมาณค่าในช่วง การแปรผันอัตราการชักตัวอย่าง การ
แปลงฟู เ รี ย ร์ แ บบไม่ ต่ อ เนื่ อ ง วิ ธี ค วามน่ า จะเป็ น ในการ
ประมวลผลสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล การออกแบบตั ว กรอง
สัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนองอิมพัลส์จากัดและไม่
จากัด ระบบหลายอัตราและคลังตัวกรอง การแปลงเวฟ
เลตแบบไม่ ต่ อ เนื่ อ ง แนะน าการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านการ
ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล เช่น การประมวลผลภาพ การ
ประมวลผลทางเสียงพูดและเสีย ง การประมวลผลแบบ
แถวลาดับและอื่นๆ
262373 หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
Principle of Communication
รูปแบบการสื่อสาร แบบมีสายหรือสายเคเบิล
และแบบไร้สายหรือคลื่นวิทยุ หลักการเบื้องต้นเกี่ย วกั บ
สั ญ ญาณและระบบ สเปกตรั ม ของสั ญ ญาณและการ
ประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงอนุกรมฟูเรียร์ การ
มอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก เอเอ็ม ดีเอสี เอสเอสบี เอฟ
เอ็ม เอ็นบีหรือดับเบิลยูบีเอฟเอ็ม พีเอ็ม สัญญาณรบกวน
ในการสื่อสารแอนะล็ อ ก การมอดูเลตไบนารี เ บสแบนด์
ทฤษฎีสุ่มไนควิสและการควอนไตเซซั่น การมอดูเลตแอ
นะล็อกพัลส์ การมอดูเลตรหัสพัลส์ (พีซีเอ็ม) การมอดูเลต
เดลต้า (ดีเอ็ม) การมัลติเพล็กซ์ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ
สายส่ง การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ ส่วนประกอบและการ
สื่อสารคลื่นไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารใย
แก้วนาแสง
262374 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1 1(0-3-2)
Communication Engineering Laboratory I
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการมอดูเลตสัญญาณแอ
นะล็ อ ก เอเอ็ ม เอฟเอ็ ม ลั ก ษณะเฉพาะของสายน า
สัญญาณ การหน่วงทางเวลาของสายนาสัญ ญาณ การ
แมตช์ อิ ม พี แ ดนซ์ ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การมอดู เ ลต
สัญญาณดิจิทัล
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262375

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6)
Data Communication and Networking
หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อ มู ล และ
ระบบเครือข่ายข้อมูล สถาปัตยกรรมของเครือข่ายข้ อ มูล
แบบชั้ น โปรโตคอลและการส่ ง ข้ อ มู ล แบบจุ ด ต่ อ จุ ด
แบบจ าลองของความล่ า ช้ า ในการส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ
เครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล การส่ ง ข้ อ มู ล แบบใช้ ตั ว กลางในการส่ ง
ข้อมูลร่วมกัน การควบคุมการไหลของข้อมูล การควบคุม
ข้อผิดพลาด ระบบเครื อ ข่ายข้อ มูล บริ เวณเฉพาะที่ การ
เชื่อมต่อเครือข่ายแบบสลับช่องทางการสื่อสาร การเลือก
เส้ น ทางในเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารข้ อ มู ล การรั ก ษาความ
ปลอดภัยของระบบเครือข่ายข้อมูล ระบบเครือข่ายข้อ มูล
แบบกลุ่มเมฆ สถาปัตยกรรมและระบบของการสื่ อ สาร
ข้อมูล มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล262376
การ
สื่อสารดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Communication
ทบทวนความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ ม
ช่องสัญญาณ แถบความถี่ไนควิสต์น้อยที่สุด การตรวจจับ
สัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาส์เซียนขาวแบบบวก การ
มอดู เ ลตสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล ซิ ก มาเดลต้ า การวิ เ คราะห์
ประสิทธิภาพ การซิงโครไนเซซั่น อีเควไลเซซั่น หลักการ
เบื้องต้นของทฤษฎีข่าวสารข้อมูล การเข้ารหัสแหล่งกาเนิด
การเข้ า รหั ส ช่ อ งสั ญ ญาณ ระบบช่ อ งสั ญ ญาณและ
คลื่ น พาห์ แ บบหลายทาง เทคนิ ค การกระจายสเปกตรัม
การจางหายของสั ญ ญาณจากการแพร่ ห ลายเส้ น ทาง
262391 ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 3(0-9-5)
Training in Electrical Engineering
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน
262424 ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ 3(3-0-6)
Sensors and Transducers
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและอุ ป กรณ์
ควบคุม ตัวแปลงแบบแอนะลอกและดิจทิ ัล เทคนิคการวัด
แรงดัน อุปกรณ์วัดความดันแตกต่าง การวัดการไหลของ
ของไหลรวมถึงมิเตอร์ปฐมภูมิ มิเตอร์ทุติยภูมิและวิธี ก าร

พิเศษ การวัดอุณหภูมิรวมถึ งวิ ธีก ารที่ไ ม่ใ ช่ไฟฟ้าวิ ธี ก าร
ไฟฟ้าและวิธกี ารแผ่รังสี รูปแบบของการวัดระดับของเหลว
การวัดระดับของเหลวโดยตรง การวัดระดับของเหลวโดย
อ้ อ มรวมถึ ง วิ ธี ค วามดั น อุ ท กสถิ ต วิ ธี ท างไฟฟ้ า และวิ ธี
พิเศษ ตัวควบคุมในปัจจุบัน
262425 การควบคุมสาหรับอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3(3-0-6)
Control in Power Electronics
วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิวเอ็ม
หลักการควบคุมวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิว
เอ็ม เทคนิคพีดับบลิวเอ็มสาหรับวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้า
แบบแหล่ ง จ่ า ย แรงดั น การควบคุ ม พี ดั บ บลิ ว เอ็ ม
อินเวอร์เตอร์ การควบคุมพีดับบลิวเอ็มเรคติไฟร์เออร์ การ
ควบคุมวงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบพีดับบลิวเอ็มด้วย
การควบคุมแบบชาญฉลาด
262426 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Automation Systems
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ใน
อุ ต สาหกรรม เงื่ อ นไขสั ญ ญาณแอนะล็ อ ก เงื่ อ นไข
สั ญ ญาณดิ จิ ทั ล ตั ว ตรวจรู้ แ ละตั ว แปลง ตั ว ควบคุ ม แอ
นะล็อก ตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุมลาดับ ตัวควบคุ ม
ตรรกสามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การทาโปรแกรมพี
แอลซี การต่ อ ประสานพีแ อลซี การประยุ ก ต์ พี แ อลซีใน
ระบบอัตโนมัติ
262427 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Machine Design
การออกแบบสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ส าหรั บ
เครื่องจักรกล เช่น การพัฒนาความเข้าใจความสัมพั น ธ์
ของ ขนาดและพิกัดของเครื่องจักรกล การแนะนาหลักการ
และเทคนิ ค ของการออกแบบการพั น อย่ า งเหมาะสม
เทคนิคการออกแบบเครื่องจักรกลแบบแม่เหล็กถาวรและ
การคานวณค่าความเหนี่ยวนา
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262429

การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Drives
องค์ ป ระกอบการขั บ เคลื่ อ น ทางไฟฟ้ า
คุณลักษณะของโหลดชนิดต่างๆ ขอบเขตการทางานของ
การขับเคลื่อน วิธีการต่างๆของการหยุดมอเตอร์ การส่ง
กาลังและการเลือกขนาด คุณลักษณะแรงบิด -ความเร็ว
ของมอเตอร์ ไฟฟ้า ชนิดต่า งๆ การขับเคลื่ อนมอเตอร์ ดี ซี
การขับเคลื่อนมอเตอร์ เอซี ระบบขับเคลื่อนแบบเซอร์ โ ว
การประยุกต์การขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
262431 การควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Control
ทฤษฎี พื้ น ฐานของการชั ก ตั ว อย่ า ง แล ะ
การควอนไทช์ การวิ เ คราะห์ โ ดเมนความถี่ การแปลงซี
ผลตอบสนองชั่ ว ครู่ แ ละการวิ เ คราะห์ ค่ า ผิ ด พลาดของ
ระบบ หลั ก เกณฑ์ ก ารแปล งแอนะล็ อ กเป็ น ดิ จิ ทั ล
หลั ก เกณฑ์ ก ารแปลงดิ จิ ทั ล เป็ น แอนะล็ อ ก หลั ก เกณฑ์
ทั่วไปในการออกแบบระบบควบคุมข้อมูลชักตัวอย่าง การ
วิเคราะห์ปริภูมิสถานะ สมการปริภูมิสถานะ การหาผล
เฉลยสมการปริภูมิสถานะ
262441 ยานยนต์ไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Vehicles
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ยาน
ยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด
คอนเวอร์ เ ตอร์ ก าลั ง และการขั บ เคลื่ อ นมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
ระบบกักเก็บพลังงานสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า การอัดประจุ
แบตเตอรี่สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า วิธีการควบคุมกาลังไฟฟ้า
และการจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้า
262448 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง 2
1(0-3-2)
Electrical Power Engineering
Laboratory II
การทดลองเกี่ ย วกั บ คุ ณลัก ษณะของเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงสามเฟสและสายส่ง หม้อแปลง
แรงดันและหม้อแปลงกระแส รีเลย์ป้องกัน การป้อ งกั น
สายส่ง การต่อลงดิน

262449

การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง 3(3-0-6)
Power System Protection
พื้นฐานการป้องกันในทางปฏิบัติ หม้อแปลง
เครื่องมือวัดและตัวแปลง อุปกรณ์ป้องกันและระบบการ
ป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน
การป้ อ งกั น ผลต่ า ง การป้ อ งกั น สายส่ ง โดยใช้ รี เ ลย์แบบ
ระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์แบบนาร่อง การ
ป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า การป้องกันเขตบัส หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ปอ้ งกันดิจิทัล
262450 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
การใช้ แ รงสู ง และแรงดันเกิ นในระบบไฟฟ้า
กาลัง การผลิตแรงสูงสาหรับการทดสอบ เทคนิคการวัด
แรงสูง เทคนิคการฉนวนและความเครียดของสนามไฟฟ้า
การเสียสภาพฉับพลันในแก๊ส ไดอิเล็กทริกแข็งและเหลว
เทคนิคการทดสอบแรงสูง ฟ้าผ่าและการป้องกัน การจัด
สัมพันธ์ของฉนวน
262453 วิศวกรรมการส่องสว่าง
3(3-0-6)
Illumination Engineering
ปริ ม าณการแผ่ รั ง สี ท างแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
ปริมาณแสงสว่าง แสงและสีของแสง หลอดไฟฟ้าและดวง
โคมไฟฟ้า การวัดแสงสว่าง การควบคุมแสง คุณสมบัติ
ทางแสงของวัสดุก่อสร้าง การคานวณและออกแบบระบบ
แสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร
262454 การประมาณและออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Estimation and System
Design
แบบระบบไฟฟ้าและข้อกาหนดประกอบแบบ
แผนภาพเส้ น เดี ย ว แผนภาพไรเซอร์ แ ละแผนภาพรี เลย์
ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าแสง
สว่ า งฉุ ก เฉิ น และโคมไฟฟ้ า ป้ า ยทางออก การประมาณ
ปริ ม าณ รู ป แบบการเตรี ย มข้ อ มู ล ราคาพื้ น ฐาน ราคา
แรงงาน การปรับแต่งราคา การวิเคราะห์ทางด้านแรงงาน
และตัวอย่างการประมาณราคา
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262455

การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์
ในระบบไฟฟ้ากาลัง
3(2-3-6)
Computer Analysis in Electrical Power
System
การจาลององค์ประกอบในระบบไฟฟ้าก าลัง
การวิเคราะห์การไหลโหลด การศึกษาระบบที่เกิดความผิด
พร่ อ ง การจ าลองเสถี ย รภาพระบบไฟฟ้ า ก าลั ง การ
วิ เ คราะห์ ส ภาวะชั่ ว ครู่ ท างแม่ เ หล็ก ไฟฟ้า การประมาณ
สถานะของระบบไฟฟ้ากาลัง การทดลองเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับการประยุกต์ในระบบไฟฟ้ากาลังและ
การจาลองกรณีศึกษา
262456 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Safety
อั น ตรายจากไฟฟ้ า และมาตรการความ
ปลอดภัย สาเหตุของอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและการบาดเจ็บ
ไฟฟ้าดูด แรงดันก้าวและแรงดันแตะ การปล่อยประจุไฟฟ้า
สถิต (อีเอสดี) ประกายไฟจากอาร์กไฟฟ้าและการป้องกัน
การแยกทางไฟฟ้า การต่อลงดินในทางปฏิบัติ การต่อฝาก
และการชิ ล ด์ การทดสอบความปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า
อุปกรณ์ป้องกันวงจร แนวทางความปลอดภัยทางไฟฟ้ า
สาหรับระบบแรงดันต่าและแรงดันสูง ความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้าในสถานที่ทางาน
262457 การป้องกันฟ้าผ่า
3(3-0-6)
Lightning Protection
ตัวแปรฟ้าผ่า การป้องกันเพื่อต้านทานเสิร์จ
ฟ้าผ่า ระบบการป้องกันฟ้าผ่าภายนอก ระบบการป้องกัน
ฟ้าผ่าภายใน การป้องกันฟ้าผ่าสายส่ง การป้องกัน ฟ้า ผ่า
เสาโทรคมนาคม การทดสอบแรงสู ง และกระแสสู ง
แบบจ าลองล าฟ้ า ผ่ า ย้ อ นส าหรั บ การประยุ ก ต์ ด้ า น
วิศวกรรม
262458 วิธีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Artificial Intelligence Techniques in
Power Systems
ความรู้เบื้องต้ นเกี่ย วกั บวิ ธี ปัญ ญาประดิ ษ ฐ์
ระบบฐานความรู้ ฟัซซีลอจิก โครงข่ายประสาทเทียม การ

คานวณเชิงวิวัฒนาการ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุ ก รรม ระบบ
ฐานความรู้สาหรับการแสดงสภาวะ วิธีปัญญาประดิษฐ์
ส าหรั บ การควบคุ ม แรงดั น และการควบคุ ม ความถี่ วิ ธี
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ส าหรั บ ระบบการป้ อ งกั น โครงข่ า ย
ประสาทเทีย มส าหรั บ การประมาณความปลอดภั ย สถิ ต
การวางแผนซ่อมบารุงสาหรับโครงข่ายสายส่งกาลังโดยใช้
การโปรแกรมพั น ธุ ก รรม ระบบอั จ ฉริ ย ะส าหรั บ การ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
262459 วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง
3(3-0-6)
Power Switching Converters
พื้ น ฐานของวงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า แบบ
สวิตชิงชนิดต่างๆ วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ าแบบสวิ ต ชิ ง
ชนิดมีหม้อแปลง วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบอินเตอร์
ลีฟ วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบสวิตช์คาปาซิเตอร์ การ
ควบคุ ม วงจรแปลงผั น ก าลั ง ไฟฟ้ า แบบสวิ ต ชิ ง การ
วิเคราะห์ทางพลวัต รของวงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ า แบบ
สวิ ต ชิ ง การจ าลองการท างานของวงจรแปล งผั น
ก าลั ง ไฟฟ้ า แบบสวิ ต ชิ ง การออกแบบวงจรแปลงผั น
กาลังไฟฟ้าแบบสวิตชิง
262461 สมาร์ตกริดเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Smart Grid
สมาร์ตกริดเบื้องต้น โครงสร้างของสมาร์ตกริด เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สมาร์ ต มิ เ ตอร์ การผลิ ต แบบกระจายจากพลั ง งาน
หมุนเวียน ระบบสะสมพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และควบคุมในสมาร์ตกริด
262462 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 3(3-0-6)
Distributed Generation Systems
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ การผลิตไฟฟ้ า แบบ
กระจาย เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย เทคโนโลยี
แบบทั่ ว ไปและพลั ง งานหมุ น เวี ย น การเชื่ อ มโยงกริ ด
ผลกระทบทางเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายใน
ระบบจ่ า ยไฟฟ้ า ความสู ญ เสี ย โพรไฟล์ แ รงดั น ความ
เชื่ อ ถื อ ได้ การป้ อ งกั น การไหลของโหลด สมาร์ ต กริ ด
ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์
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262463

พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
Renewable Energy
ความรู้ เ บื้อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบพลั ง งานและ
ทรั พ ยากรพลั ง งานหมุ น เวี ย น ศั ก ยภาพของทรั พ ยากร
หมุนเวียน ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานแบบทั่วไป
กับพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เช่น
ดวงอาทิ ต ย์ ลม มวลชี ว ภาพ ความร้ อ นใต้ พิ ภ พ แก๊ ส
ชีวภาพ ขยะชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง ตัวสะสม
พลั ง งาน กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และนโยบายด้ า นพลั ง งาน
หมุนเวียน ลักษณะทางเศรษฐศาสตร์
262464 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Conservation and Management
หลักการเบื้องต้นของประสิทธิภาพพลัง งาน
หลั ก การของประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานในอาคารแล ะ
อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและข้อบังคับของ
การอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์และการจัดการพลังงาน
ในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคการใช้ป ระสิท ธิ ภ าพ
พลั ง งานในระบบแสงสว่ า ง การท าความร้ อ นและการ
ระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (เอชวีเอซี) มอเตอร์
อุ ต สาหกรรม ระบบผลิ ต พลั ง งานร่ ว ม การวั ด และการ
วิ เ คราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ การอนุ รัก ษ์ แ ละการจัด
การพลังงาน
262472 อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Electronics
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรการ
มอดูเลตแอมพลิจูด วงจรการมอดูเลตความถี่ วงจรการ
มอดู เ ลตสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล วงจรการสื่ อ สาร วงจรการ
เข้ า รหั ส วงจรการส่ ง แบบดิ จิ ทั ล วงจรสื่ อ สารเครื อข่าย
สายส่ง การแผ่ของคลื่น สายอากาศ ท่อนาคลื่นและเรดาร์
ไมโครเวฟและเลเซอร์ โทรทัศน์ เส้นใยนาแสง
262473 การสื่อสารบรอดแบนด์
3(3-0-6)
Broadband Communication
หลักการของโครงข่ายการสื่อสารแบบบรอด
แบนด์ ส าหรั บ ระบบสลั บ วงจรของชุ ม สายโทรศั พ ท์
โทรศัพท์แบบวีโอไอพี โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายวง

กว้าง เอทีเอ็ม วีพีเอ็น เอฟดีดีไอ ดีเอสแอล และเทคนิคใน
ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอสดีเอช วิศวกรรมทรา
ฟิกและคุณภาพการบริการ เอฟไอทีเอช ระบบเครือข่ายไร้
สาย เครือข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ โครงข่ายดีดับเบิ้ล ยูดี
เอ็ ม ทฤษฎี ข องการสื่ อ สารผ่ า นสายไฟฟ้ า ส าหรั บ แถบ
ความถี่แคบ การสื่อสารแบบบรอดแบนด์ มาตรฐานของ
โครงข่ายบนพืน้ ฐานของการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
262475 ความรู้เบื้องต้นทางปัญญาการคานวณ
3(3-0-6)
Introduction to Computational
Intelligence
ภ า พ ร ว ม ข อ ง ปั ญ ญ า ท า ง ก า ร ค า น ว ณ
โครงข่ า ยประสาทเที ย ม ฟั ซ ซี ล อจิ ก ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง
พั น ธุ ก รรม และอื่ น ๆ บทน าเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ ข อง
เครื่องจักร การประยุกต์ใช้ปัญญาทางการคานวณในงาน
โครงข่ายโทรคมนาคม
262377 ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ประยุกต์สาหรับวิศวกรรมสื่อสาร
1(0-3-2)
Computer Programming and
Application Software for
Communication Engineering
การเขียนโปรแกรมคอมพิว เตอร์และการใช้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการคานวณและการจาลอง
262477 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 2 1(0-3-2)
Communication Engineering Laboratory II
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การมอดู เ ลตสั ญ ญาณ
ดิ จิ ทั ล คุ ณ สมบั ติ ข องการกระจายคลื่ น ของสายอากาศ
แบบลิเนียร์ไวร์ สายอากาศแบบลิเนียร์แอเรย์ สายอากาศ
แบบอู ด ะ -ย ากิ ส าย อากาศ แบบล็ อ ก -พิ ริ อ อดิ ก
สายอากาศแบบแอพพะเจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริพ
การวัดสายอากาศ
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262478

วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
Antenna Engineering
ทฤษฎีเบื้องต้นและนิยาม แหล่งกระจายคลื่น
ทุ ก ทิ ศ ทางแบบจุ ด รู ป แบบพลั ง และสนาม ทิ ศ ทางและ
อัตราขยาย ประสิทธิผล โพลาไรเซชัน อิมพิแดนซ์ขาเข้า
และแบนด์วิ ธ สมการการส่ ง ผ่ า นของฟริ ส การกระจาย
คลื่นจากส่วนกระแส ผลกระทบเนื่องจากพืน้ ดิน คุณสมบัติ
ของการกระจายของสายอากาศแบบเส้น สายอากาศแบบ
แอเรย์ สายอากาศแบบยากิ - อู ด ะและ สายอากาศแบ
บล็ อ ก-พิ ริ อ อดิ ก ส าย อากาศยุ ค ใหม่ ส าหรั บ การ
ประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ
262479 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบ
สายส่งไมโครเวฟและท่อนาคลื่น การวิเคราะห์โครงข่า ย
ไมโครเวฟ อิมพิแดนซ์ แรงดันสมมูลและกระแสสมมูล เมท
ริกซ์เอส กราฟการไหลสัญญาณ การแมทช์และปรั บ ค่ า
อิมพีแดนซ์ ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ ตัวแบ่งพลังงานและ
ไดเรคชันนอล คัปเปลอร์ ตัวกรองไมโครเวฟ การเชื่อมโยง
ไมโครเวฟแบบจุดต่ อ จุด ระบบเรดาร์ การแพร่ก ระจาย
ไมโครเวฟ พืน้ ฐานการวัดค่าไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้
262480 การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
Optical Communication
ท่ อ น าคลื่ น ไดอิ เ ล็ ก ทริ ก ทรงกระบอกและ
เงื่อนไขการแพร่กระจายคลื่น โครงสร้างและชนิดของเส้น
ใยแก้วนาแสง พารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วนาแสง การผลิต
เส้ น ใยแก้ ว น าแสง ชนิ ด ของสายใยแก้ ว น าแสง การส่ ง
สัญญาณผ่านใยแก้วนาแสง การรับสัญญาณผ่านใยแก้ว
นาแสง การลดระดับของสัญญาณ การลดทอนและการ
กระจายของแสงในการเชื่ อ มต่ อ ใยแก้ ว น าแสง ตั ว ทวน
สั ญ ญาณและตั ว ขยายสั ญ ญาณในใยแก้ ว น าแสง การ
คานวณการเชื่อมต่อสัญญาณ การมัลติเพล็กซ์ในระบบ
การเชื่อมต่อใยแก้วนาแสง ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี
ในการรับส่งข้อมูล ภาพ และเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านใย
แก้วนาแสง

262481

โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6)
Communication Network and
Transmission Lines
การสื่ อ สารแบบไร้ ส ายแล ะแบบมี ส าย
โครงข่ า ยการสื่ อ สารแบบมี ส าย ความสั ม พั น ธ์ เ มตริ ก
Y,Z,F,G,H วงจรพื้ น ฐานและการเชื่ อ มต่ อ การแปลง
โครงข่าย ปริมาณการส่งผ่าน เทคนิควงจรการส่งสัญญาณ
ตัวกรองคลื่น ตัวลดทอ การแมตช์อมิ พีแดนซ์ ทฤษฎีสาย
ส่ง สมการ วิธีแก้ปัญหาสาหรับความถี่ต่า ความถี่กลาง
และความถี่สูง ค่าคงที่อันดับหนึ่งและอันดับสอง คลื่นตก
กระทบและคลื่นสะท้อน อัตราส่วนคลื่นนิ่ง คุณสมบัติของ
สายส่ง สายส่งที่มีการสูญเสี ยและไม่ มี การสูญ เสีย การ
สะท้ อ นในทางเวลา แผนภาพตี ก ลั บ สั ญ ญาณรบกวน
กั น เองจากต้ น ทางของสั ญ ญาณและปลายทางของ
สัญญาณ การส่งสัญญาณที่แตกต่ าง องค์ประกอบของ
สาย ชนิ ด ของสาย สายหุ้ ม คู่ บิ ด สายโคแอกเชี ย ล
มาตรฐานสายปัจจุบัน
262483 การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
Satellite Communication
หลั ก การพื้ น ฐานของการสื่ อ สารดาวเที ย ม
การคานวณมุมเงยและมุมทิศของสายอากาศภาคพื้นดิน
การคานวณอัตราส่วนคลื่นพาหะต่อสัญญาณรบกวนของ
ส่วนเชื่อมโยงขาขึ้นและขาลง การพัฒนาของดาวเทียม วง
โคจรดาวเทียม เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ อินเตอร์-มอดูเล
ชั น ระบบเอฟดี เ อ็ ม เอและที ดี เ อ็ ม เอ ระบบยานอวกาศ
สถานีภาคพื้นดิน หลักพื้นฐานการออกแบบการสื่ อ สาร
ผ่านดาวเทียม ระบบติดตามดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ตัวขยายสัญญาณรบกวนต่า ตัวขยายกาลังสูง วี
เอสเอที เอ็มเอสเอที
262484 การสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
Mobile Communication
ระบบการสื่อสารไร้สาย หลักการของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณลักษณะและผลกระทบของการแพร่
ของสัญญาณวิทยุ เทคนิคการมอดูเลต การเข้ารหัสเสียง
การเข้ า รหั ส ช่ อ งสั ญ ญาณไดเวอร์ ซิ ตี้ เทคนิ ค การมั ล ติ
เพลกซ์สาหรับการสื่อสารแบบไร้สาย ส่วนประกอบในการ
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เชื่อมต่อสาหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาตรฐานของการ
สื่อสารระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปัจจุบัน 3G 4G 5G และ
ถัดไปหลังจากนั้น ระบบเซลลูล่าร์ วิธีการเข้าถึงหลายทาง
และการจัดการคลื่นรบกวน ความจุของช่องสัญญาณไร้
สาย ความจุของช่องสัญญาณแบบผู้ใ ช้หลายราย ระบบ
หลายขาเข้าและหลายขาออก
262485 การเข้ารหัสประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Coding
พื้นฐานทฤษฎีสารสนเทศ การบีบอัดข้ อ มู ล
และการเข้ารหัสแหล่งกาเนิด ความจุช่องสัญญาณ รหัส
ดาเนินความยาวจากัด รหัสแก้ความผิดพลาดแบบบล็อก
เชิงเส้น รหัสวน รหัสคอนโวลูชัน การมอดูเลตรหัสเทรลิส
วิทยาการเข้ารหัสลับ ทฤษฎีการเข้ารหัสของแชนนอน
262488 การสื่อสารเชิงภาพ
3(3-0-6)
Visual Communications
พื้นฐานของทัศนสื่อสารและโทรทศน์ ทฤษฎี
สารสนเทศ แบบจาลองระบบการมองเห็นของมนษย์ การ
เข้ารหัสภาพสองระดับ การเข้ารหัสภาพโดยใช้การแปลง
รูปแบบของวีดิทัศน์และการแทน การชักตัวอย่างวีดิ ทัศน์
การเข้ารหัสวีดิทัศน์และการประมาณการเคลื่อนที่ การ
เข้ารหัสวีดิทัศน์เปลี่ยนแปลงสเกลได้ มาตรฐานการบีบอัด
วี ดิ ทั ศ น์ การประมวลผลล าดั บ ภาพสเตริ โ อและหลาย
มุมมอง การควบคุมความผิดพลาดในการสื่อสารวีดิทัศน์
วีดิทัศน์บนอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย
262492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-2)
Electrical Engineering Project I
การเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ ท าโครงงาน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่ อการ
ทาโครงงาน การนาเสนอ การนาเสนอความคืบหน้าของ
โครงงาน
262493 กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกร
ไฟฟ้า
1(1-0-2)
Laws and Ethics for Electrical
Engineers
กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม

กรณี ศึ ก ษา ผลกระทบอั น เนื่ อ งจากความไม่ รู้ ใ นตั ว
กฎหมายและจรรยาบรรณ
262494 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
1(0-3-2)
Electrical Engineering Project II
การวิ จั ย แล ะการพั ฒ นาโครงงานด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้า การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และการ
นาเสนอโครงงาน การสรุปผลโครงงาน
262495 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Selected Topics in Electrical Power
Engineering
การกาหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือ ที่ เป็น
ปั จ จุ บั น ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ใ น ส า ข า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข้อซักถาม
262496 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสาร
3(3-0-6)
Selected Topics in Communication
Engineering
การกาหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือ ที่ เป็น
ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
สื่อสาร การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
สั ง เคราะห์ การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้อ
ซักถาม
262497 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุม
3(3-0-6)
Selected Topics in Control Engineering
การกาหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น
ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
ควบคุม การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
สั ง เคราะห์ การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้อ
ซักถาม
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262498

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
Selected Topics in Energy Engineering
การกาหนดประเด็น หัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น
ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
พลังงาน การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ
ซักถาม
263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statics
ระบบแรง แรงลั พ ธ์ สมดุ ล ของอนุ ภ าคและ
วัตถุคงรูป การวิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์แรงแผ่
กระจายบนคาน ความเสี ย ดทาน งานเสมื อ นและ
เสถียรภาพ จุดเซ็นทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย พลศาสตร์
เบื้องต้น
263103 เขียนแบบก่อสร้าง
2(1-2-3)
Construction Drawing
ส่ ว นประกอบแบบก่ อ สร้ า ง การอ่ า นแบบ
ก่อสร้าง การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ การ
เขียนแบบสถาปัตยกรรม การเขียนแบบโครงสร้าง
263202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรม
โยธา
3(3-0-6)
Applied Mathematics in Civil Engineering
พีชคณิตเชิงเส้น ผลเฉลยของสมการพีชคณิต
และสมการอดิศัย การประมาณค่า เชิ งเส้น และการปรั บ
เส้นโค้ง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสมการเชิงอนุพันธ์ทาง
วิ ศ วกรรมโยธา การแปลง ลาปลาซ อนุ ก รมฟู เ รี ย ร์ ผล
เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ เวกเตอร์แคลคูลัส
263211 กาลังวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
แรง ความเค้ น ความเครี ย ด ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งความเค้ น และความเครี ย ด กฎของฮุ ค อั ต รา
ส่วนปัวซง ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ แรงบิด แผนภาพ
แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นในคาน การแอ่น
ของคาน ความเค้นรวม วงกลมของมอร์ เงื่อนไขการวิบัติ

เสายาวและเสาสั้ น น้ าหนั ก บรรทุ ก วิ ก ฤติ สู ต รของออย
เลอร์ การวิบัติของเสา
263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6)
Structural Analysis I
พื้ น ฐานการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า ง ระบบ
โครงสร้าง แรงกระทาบนโครงสร้างและแรงปฏิกิริยา การ
จาแนกโครงสร้าง แรงภายในโครงสร้างดีเทอร์มิเนทสถิตย์
เส้นอิทธิพลสาหรับ โครงสร้ างดี เ ทอร์ มิ เนท การโก่ ง ของ
โครงสร้างดีเทอร์มิเนทด้วยวิธีเรขาคณิต งานสมมติ และ
พลังงานความเครียด
263216 คอนกรีตเทคโนโลยี
4(3-3-8)
Concrete Technology
ประวัติ การผลิต สมบัติทางเคมี ประเภทและ
การทดสอบปูนซีเมนต์ ปฏิกิริยาไฮเดรชัน สมบัติของมวล
รวม น้า สารผสมเพิ่ม การผสม การลาเลียงและการอัด
แน่นคอนกรีต คอนกรีตสด การบ่มคอนกรีต การทดสอบ
คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว กาลังของคอนกรีต
การออกแบบส่ ว นผสมคอนกรี ต การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
คอนกรีตสมัยใหม่ ความรู้เบื้องต้นเรื่ องวัสดุ ปอซโซลาน
และความทนทานของคอนกรี ต และการทดสอบตาม
มาตรฐานสากล
263261 การสารวจ
3(2-3-6)
Surveying
หลักการงานสารวจ เครื่องมือในงานสารวจ
งานระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัด
ระยะทางและทิ ศ ทาง ความคลาดเคลื่ อ นในงานส ารวจ
ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ การปรั บ แก้ ข้ อ มู ล งาน
โครงข่ายสามเหลี่ยม การคานวณมุมแบริ่งส์และแอทซิมัท
งานวงรอบ ระบบพิกัด การสารวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ
เส้ น ชั้ น ความสู ง พื้ น ที่ แ ละปริ ม าตร การเขี ย นแผนที่
ปฏิบัติงานสารวจพืน้ ฐาน
263262 ค่ายฝึกงานสารวจ
1 หน่วยกิต
Survey Camp
(ไม่น้อยกว่า 80 ชม.)
การปฏิบัติงานสารวจภูมิประเทศภายในพื้นที่
ค่ายสารวจ การสารวจขั้นต้น การวางแผน การถ่ายระดับ
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การท าวงรอบ การส ารวจรายละเอี ย ด การท าแผนที่
รายงานและการนาเสนอ
263271 ชลศาสตร์
4(3-3-8)
Hydraulics
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ การ
เคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรง
ในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การวิเคราะห์
มิติและความคล้ายคลึง การไหลคงที่แบบไม่ยุบในท่อ ทาง
น้าเปิด การไหลแบบไม่คงที่ การวัดของไหลและเครื่องมือ
วัด ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึก ษาหลั กการของกลศาสตร์
ของไหล ของไหลสถิต การไหลผ่านท่อและทางน้าเปิด การ
วัดการไหลในท่อและทางน้าเปิด
263272 กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
คุ ณ สมบั ติ ข องของไหล ของไหลสถิ ต การ
เคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรง
ในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การวิเคราะห์
มิติและความคล้ายคลึง การไหลคงที่แบบไม่ยุบในท่อ ทาง
น้าเปิด การไหลแบบไม่คงที่ การวัดของไหลและเครื่องมือ
วัด
263314 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6)
Structural Analysis II
หลักการในการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์
มิเนท วิธีเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง สมการสามโมเมนต์ วิธี
พลังงาน วิธีมุมหมุนและระยะโก่ง วิธีกระจายโมเมนต์ เส้น
อิทธิพลสาหรับโครงสร้างอินดีเทอร์ มิเนท การวิเคราะห์
แบบพลาสติกเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยการประมาณ การ
วิ เ คราะห์ แ บบเมตริ ก ซ์ เ บื้ อ งต้ น การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์โครงสร้าง
263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและ
การทดสอบ
2(1-3-4)
Civil Engineering Materials and Testing
พฤติกรรมและคุณสมบัติพืน้ ฐานของวัสดุทาง
วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบและการทดสอบเหล็ กและ
เหล็ ก เสริ ม ไม้ อิ ฐ ยางมะตอย และชิ้ น ส่ ว นโครงสร้ า ง

สาเร็จรูป การปฏิบัติทดสอบวัสดุตามมาตรฐานสากลและ
การรายงานคุณสมบัติของวัสดุ
263317 การออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก
4(3-3-8)
Reinforced Concrete Design
พฤติกรรมการรั บแรงอัด แรงดัด แรงเฉื อ น
แรงบิด แรงยึดเหนี่ยว และปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างแรง การ
ออกแบบชิ้ น ส่ ว นโครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก โดยวิ ธี
ความเค้นใช้งานและวิธีกาลังการปฏิบัติออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กและการให้รายละเอียด
263331 ปฐพีกลศาสตร์
4(3-3-8)
Soil Mechanics
การกาเนิดดิน การจาแนกดินทางวิศวกรรม
การสารวจดิน การบดอัดดิน การซึมผ่านดิน ความเค้นใน
มวลดิน คุณสมบัติความเค้น -ความเครียดและกาลังเฉือน
ของดินเชื่อมแน่นและดินไม่เชื่อมแน่นการทรุดตัว ทฤษฎี
การอัดตัวคายน้า ทฤษฎีกาลังแบกทาน เสถียรภาพทาง
ความชันปฏิ บัติ ก ารทดสอบคุ ณสมบั ติดินตามมาตรฐาน
การเจาะสารวจดินและการเก็บตัวอย่ างดิน การทดสอบ
คุ ณ สมบั ติ ดิ น ในสนามการทดสอบแอตเตอเบิ ร์ ก ลิ มิ ต
ความถ่วงจาเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน
การจาแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน แคลิฟอร์เนีย
แบริ่งเรโช ความหนาแน่นของดินในสนาม ความซึมน้าของ
ดิน การทดสอบกาลังรับแรงเฉือนแบบไดเร็คเชียและแบบ
เวน การทดสอบกาลังรับแรงอัดแบบอันคอนไฟน์และแบบ
ไทรแอกเซียล การทรุดตัวของดิน
263333 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-8)
Foundation Engineering
การสารวจใต้ดิน กาลังแบกทานของฐานราก
การออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม การวิเคราะห์
การทรุดตัว ปัญหาเกี่ยวกับ แรงดันดิน โครงสร้างกั น ดิ น
และก าแพงกั น ดิ นแบบเข็ ม พื ด การปรั บ ปรุ ง ดิ น เบื้ องต้น
การออกแบบฐานรากแพและฐานรากปล่องเบื้องต้น การ
ขุดดินแบบเปิดจากผิวและการขุดดินแบบค้ายัน การฝึกหัด
ออกแบบ
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263342

วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
ประวัติความเป็นมาของถนนและพัฒนาการ
ของทางหลวง การบริหารทางหลวง หลักการการวางแผน
ทางหลวง การจราจร การสารวจเส้นทาง การสารวจดิน
และการทดสอบ การออกแบบและการดาเนินการทางด้าน
เรขาคณิต การเงินและเศรษฐศาสตร์ทางหลวง หลักการ
เบื้องต้นในการออกแบบถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ผิว
ทาง การระบายน้า การก่อสร้างและบารุงรักษา
263354 การประมาณราคาก่อสร้าง
2(1-2-3)
Construction Cost Estimation
หลักการประมาณราคา การประมาณราคา
เบื้องต้น การประมาณราคาโดยละเอียด การถอดปริมาณ
งานสาหรับงานดิน งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งาน
ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล มาตรฐานการวัดปริมาณงาน
การวิเคราะห์อัตราผลผลิต บัญชีปริมาณวัสดุ
263373 หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6)
Principle of Hydrology
อุทกวิทยาเบื้องต้น วัฏจักรของน้า ภูมิอากาศ
กับอุทกวิทยา น้าจากอากาศและน้าฝน การดักและการ
กักขังบนผิวดิน การระเหย การคายน้า และการคายระเหย
การซึมลงสู่ดิน น้าท่าและการวัดน้าท่า ไฮโดรกราฟ กราฟ
หนึ่งหน่วยน้าท่า การเคลื่อนตัวของน้าหลาก การวิเคราะห์
ความถี่ของน้าหลาก ความสัมพันธ์ระหว่างน้าฝนและน้าท่า
น้าใต้ดินเบือ้ งต้น การตกตะกอนในทางน้า ความน่าจะเป็น
ในงานอุทกวิทยา การประยุกต์ใช้อุทกวิทยา
263391 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training (ไม่น้อยกว่า 240 ชม.)
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
263418 การออกแบบโครงสร้างไม้
และเหล็ก
4(3-3-8)
Design of Timber and Steel Structures
การวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้า งไม้
และเหล็ก องค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน เสา-คาน

คานแผ่นเหล็กประกอบ คานวัสดุผสม รอยต่อ วิธีหน่วย
แรงใช้งานและวิธตี ัวคูณความต้านทานและน้าหนักบรรทุก
การปฏิ บั ติ อ อกแบบโครงสร้ า งเหล็ ก และไม้ แ ละการให้
รายละเอียด
263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(2-2-5)
Prestressed Concrete Design
หลั ก การขององค์ อ าคารคอนกรี ต อั ด แรง
คุณสมบัติของวัสดุ ความเค้นที่ยอมให้ การวิเคราะห์ความ
เค้น การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตอัดแรง การแอ่นตัว
ของคาน การสูญเสียแรงอัดในคาน กาลังประลัยของคาน
การออกแบบเสาเข็มอัดแรง การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
ชนิดดึงเหล็กภายหลัง
263420 การออกแบบอาคาร
3(2-2-5)
Building Design
ประเภทของอาคารและประโยชน์ ใ ช้ ส อย
ระบบโครงสร้ า งของอาคาร ปั จ จั ย และข้ อ ก าหนดการ
ออกแบบอาคาร กฎหมายควบคุ ม อาคาร มาตรฐาน
สถาปัตยกรรมของอาคาร ระบบวิศวกรรมในอาคาร การ
จาลองและวิเคราะห์โครงสร้าง การเตรียมรายการคานวณ
และแบบ
263425 ความคงทนของโครงสร้าง
คอนกรีต
3(3-0-6)
Durability of Concrete Structures
ความคงทนของคอนกรีต การเยิ้มน้า การหด
ตัวแบบพลาสติกและการทรุดตัวแบบพลาสติก การหดตัว
แบบออโต้ จี นั ส คุ ณ สมบั ติ เ กี่ ย วกั บ ความร้ อ นและการ
แตกร้ า วเนื่ อ งจากความร้ อ น การหดตั ว แบบแห้ ง การ
เกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่น การเกิดปฏิกิริยาอัลคาไลของ
มวลรวม การสัมผัสกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นกรดและสาร
ซั ล เฟต การเกิ ด สนิ ม เหล็ ก เนื่ อ งจากคลอไรด์ แนวคิ ด
เกี่ยวกับการออกแบบความคงทนและอายุการใช้งานของ
โครงสร้างคอนกรีต วัสดุปอซโซลาน คุณสมบัติของวัสดุ
ปอซโซลานต่ อ ความคงทนของคอนกรี ต การเพิ่ ม ความ
ทนทานของคอนกรีตในสภาวะแวดล้อมทะเล วัสดุจโี อโพลิ
เมอร์ ปัญหาความคงทนในโครงสร้างคอนกรีตจริง
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263426

วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Earthquake Engineering
พลศาสตร์ของโครงสร้ างที่ มี ระดั บ ขั้น ความ
เสรีเดียวและความเสรีหลายขั้น รูปร่างและความถี่การสั่น
ธรรมชาติ ข องโครงสร้ า ง เครื่ อ งมื อ วั ด การสั่ น สะเทื อ น
สเปคตรั ม การตอบสนอง การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ หลั ก การออกแบบรั บ แรง
แผ่นดินไหว
263435 การปรับปรุงดินเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Soil Improvement
คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ศ วกรรมของดิ น ส าหรั บ
นามาใช้เป็นวัสดุฐานรากและวัสดุก่อสร้าง การปรับปรุ ง
คุณภาพพืน้ ดินทางวิศวกรรมเบื้องต้น การปรับปรุงดินทาง
กายภาพและทางเคมี พื้ น ฐานการปรั บ ปรุ ง ดิ น ด้ ว ยวิ ธี
เชิงกลและวิธที างชลศาสตร์ ภาพรวมการเสริมกาลังดิน
263441 วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
Transportation Engineering
องค์ ป ระกอบหลั ก และลั ก ษณะเฉพาะของ
ระบบขนส่ง การวางแผน การออกแบบและประเมินระบบ
การขนส่ ง การจ าลองการขนส่ ง การขนส่ ง ทางน้ า การ
ขนส่งทางท่อ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง การ
ขนส่ ง ทางอากาศ ระบบขนส่ ง แบบต่ อ เนื่ อ ง หลั ก การ
เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ การวางแผนการขนส่ ง ระดั บ เมื อ งและ
ภูมิภาค
263443 วัสดุการทาง
3(2-2-5)
Highway Materials
ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ก ารทาง
มาตรฐานการการออกแบบส่ ว นผสมวั ส ดุ ผิ ว ทาง การ
ปรับปรุงคุณภาพของดิน และการทดสอบวัสดุการทาง
263445 การออกแบบผิวทาง
3(2-2-5)
Pavement Design
หลั ก การของโครงส ร้ า งทางหล วง แล ะ
สนามบิน ชนิดของผิวทางและน้าหนักล้อรถ ความเค้นใน
ผิ ว ทางแบบยื ด หยุ่ น และแบบแข็ ง เกร็ ง คุ ณ สมบั ติ ข อง
องค์ประกอบผิวทางของทางหลวงและสนามบิน วิธีการ
ออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและแข็งเกร็งของทางหลวง

และสนามบิน การระบายน้าของผิวทาง วิธีการก่อสร้า ง
และการบารุงรักษา
263452 การบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
การจัดทาและส่งมอบโครงการ องค์กรในงาน
ก่ อ สร้ า ง การวางผั ง โครงการ การวางแผนโครงการ
เทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง
สายงานวิ ก ฤติ (ซี พี เ อ็ ม ) การจั ด การทรั พ ยากร การ
ตรวจวั ด ความก้ า วหน้ า ความปลอดภั ย ในงานก่ อ สร้ า ง
ระบบคุณภาพ
263453 กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิ ศวกร
โยธา
2(1-2-3)
Laws and Ethics for Civil Engineers
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร พระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร กฎหมายการวางผังเมืองและสิ่งแวดล้ อม
ส าหรั บ วิ ศ วกรโย ธา กฎหมาย ส าหรั บ การพั ฒ นา
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จรรยาบรรณส าหรั บ วิ ศ วกรโยธา
กรณีศึกษา
263455 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Real Estate Development
ผู้ท่ีมีบทบาทสาคัญ การศึกษาหลักการและ
ความเป็นไปได้ มุมมองทางการตลาด บทบาทของภาครัฐ
ขั้นตอนสาหรับการอนุมัติโครงการ การกู้เงินของโครงการ
สัญญาและการก่อสร้าง การจัดการที่ดินและการขาย
263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ
ในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Productivity and Quality Management
in Construction
ผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง วิธีการ
วัดและวิเคราะห์ผลิตภาพและคุณภาพ เทคนิคการบันทึก
และวิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงานก่อสร้าง เทคนิคการ
เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง การควบคุมผลิต
ภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง
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263457

ธุรกิจก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Business
องค์ ก รธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า ง นวั ต กรรมในธุ ร กิ จ
ก่ อ สร้ า ง การเตรี ย มเอกสารประกวดราคา สั ญ ญางาน
ก่อสร้าง หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม หลักการของ
มูลค่าเทียบเท่ า การเปรียบเทีย บทางเลือ กในการลงทุ น
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ข องโครงการ การจั ด การทาง
การเงิน
263458 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3(3-0-6)
Material and Construction Technology
นวั ต กรรมวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง เทคโนโลยี ก าร
ก่อสร้างสาหรั บงานโครงสร้ าง งานสถาปัตยกรรม งาน
ระบบไฟฟ้ า งานระบบเครื่ อ งกล เครื่ อ งจั ก รเพื่ อ งาน
ก่อสร้าง กรณีศึกษาจากโครงการก่อสร้างจริง
263463 การสารวจเส้นทาง
3(2-2-5)
Route Surveying
การส ารวจวางเส้ น ทาง การท าระดั บ หมุ ด
หลักฐาน การออกแบบระดับเส้นทาง การคานวณปริมาณ
งานดิ น การส ารวจเส้ น ทางโค้ ง ในแนวราบและแนวตั้ ง
ความปลอดภัยของเส้นทางและการออกแบบ การสารวจ
เพื่อทาการก่อสร้างทาง
263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับ
วิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Geographic Information System for
Civil Engineering
ทฤษฎีและปฏิบัติการนาเข้าข้อมูลไปสู่ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สาหรับงานทางวิศวกรรมโยธา
263465 การสารวจด้วยภาพถ่าย
ทางอากาศ
3(2-2-5)
Photogrammetric Surveying
พื้นฐานของภาพถ่ายทางอากาศ กล้องและ
ภาพถ่าย การวางแผนการบินเพื่อถ่ายภาพ เรขาคณิตของ
ภาพถ่าย วิธีการถ่ายภาพทางอากาศ การเชื่อมต่ อ ภาพ

การปรับแก้ความเอียงภาพ แผนที่ภาพออโธ การเขียนแผน
ที่มุมมองสามมิติ
263474 วิศวกรรมการประปา
และสุขาภิบาล
3(3-0-6)
Water Supply and Sanitary Engineering
แหล่งน้าดิบ มาตรฐานคุณภาพน้าดื่ม ความ
ต้องการเชิงคุณภาพ ระบบการจ่ายน้าประปา เทคนิคการ
ปรับปรุงคุณภาพน้า ตะแกรง การตกตะกอน การกรอง
การกาจัดความกระด้าง การกาจัดเหล็ก การควบคุมรส
และกลิ่ น การออกแบบระบบท่ อ จ่ า ยน้ า มลพิ ษ ทางน้ า
ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้ า ฝ น แ ล ะ ร ว บ ร ว ม น้ า เ สี ย เ บื้ องต้ น
กระบวนการการบาบัดน้าเสีย ระบบบาบัดน้าเสียในอาคาร
263475 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
การประยุ ก ต์ ห ลั ก การของของไหลเพื่ อ
ออกแบบและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม
ชลศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบท่อ แรงน้ากระแทกเครื่อง
สูบน้าและกังหันน้า การไหลในทางน้าเปิด การออกแบบ
อ่ า งเก็ บ น้ า เขื่ อ นและฝาย ทางระบายน้ าล้ น อาคาร
ประกอบต่างๆของเขื่อนและระบบชลประทาน แบบจาลอง
ชลศาสตร์และการจัดการน้าท่วม ระบบระบายน้า
263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
Water Resources Engineering
แนวคิดในการวางแผนและการวิเคราะห์ระบบ
ทรัพยากรแหล่งน้า การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรแหล่งน้า
โดยแบบจาลอง การวางแผนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้า
การก่อสร้า งโครงการพั ฒนาทรั พยากรน้ า การประเมิ น
โครงการพั ฒ นาทรั พ ยากรน้ าทางด้ า นวิ ศ วกรรมและ
เศรษฐศาสตร์ การจัดการลุ่มน้า การจัดการน้าในลุ่มน้า
ด้วยแบบจาลอง การจัดการและการดาเนินงานน้าในเขื่อน
โค้ ง กฏการปฏิ บั ติ ง านอ่ า งเก็ บ น้ า กรณี ศึ ก ษาวิ ศ วกรรม
ทรัพยากรน้า
263478 วิศวกรรมการระบายน้า
3(3-0-6)
Drainage Engineering
หลักการและความสาคัญของการระบายน้า
การวัดและการวิเคราะห์ ข้อมูล ระบายน้า อัตราการไหล
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ปริ ม าณฝนและและน้ าหลาก แบบจ าลองน้ าฝน-น้ าท่า
ปริมาณน้าสาหรับการออกแบบ ทฤษฎีการระบายน้าบน
ผิ ว ดิ น -ใต้ ดิ น และการออกแบบระบบ โครงข่ า ยระบบ
ระบายน้า ปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้า
263479 วิศวกรรมชลประทาน
3(3-0-6)
Irrigation Engineering
หลักการชลประทาน หลักฟิสิกส์ของน้าในดิน
ความต้องการน้าของพืชและปริมาณน้าชลประทาน เวลา
ในการให้น้า วิธีการให้น้าชลประทานต่าง ๆ การวางแผน
การออกแบบ และการพัฒนาระบบชลประทาน การส่งน้า
และการบารุงรักษาโครงสร้างในระบบส่งน้าชลประทาน
การบริหารและจัดการโครงการชลประทาน
263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม
โยธา การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการทาง
วิศวกรรมโยธา การนาเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ใน
งานวิศวกรรมโยธา
263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-2)
Civil Engineering Project I
จั ด ท าโครงร่ า งโครงงานในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจ
เกี่ยวกับงานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา ศึกษาค้นคว้าผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การนาเสนอโครงร่าง
263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 2(0-6-3)
Civil Engineering Project II
การจัดทาโครงงานในหั วข้อ ที่สนใจเกี่ ย วกั บ
งานวิ จั ย ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การนาเสนอโครงงาน
การจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน
264101 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ กลุ่มวัสดุท่ี ส าคั ญ
ทางวิ ศ วกรรม โลหะ พอลิ เ มอร์ เซรามิ ก และวั ส ดุผสม

แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย คุณสมบัติทาง
กลและความเสียหายของวัสดุ
264201 กรรมวิธีการผลิต
3(2-3-6)
Manufacturing Processes
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ของกระบวนการผลิ ต
ได้ แ ก่ การหล่ อ การขึ้ น รู ป การก าจั ด วั ส ดุ ส่ ว นเกิ นออก
การตัดโลหะและการเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ
กระบวนการผลิ ต คุ ณ สมบั ติ ข องโลหะ เครื่ อ งจั ก รกล
พื้ น ฐานส าหรั บ การก าจั ดวัส ดุส่ว นเกิ น เทคนิ ค การหล่อ
โลหะ และพื้นฐานของต้นทุนการผลิต
264202 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ทฤษฎี ค วามน่ าจ ะ เป็ น ตั ว แปรสุ่ ม ค่ า
คาดหมาย การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและ
แบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติ การ
ทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้สถิติสาหรั บ
แก้ปัญหาในงานวิศวกรรม
264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Manufacturing Processes
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ก า ร ขั ด ผิ ว โ ล ห ะ ด้ ว ย
เครื่องจักรกลแบบต่างๆ กรรมวิธีในการผลิตเกลียวและ
เฟืองประเภทต่างๆ เทคนิคการตัดและขึ้นรูปโลหะชั้นสูง
เครื่องมือกลสมัยใหม่ กรรมวิธีทางความร้อน กรรมวิธีของ
การเชื่อมโลหะเเบบต่างๆ โลหะวิทยาของการเชื่ อม การ
ตรวจสอบรอยเชื่อม
264212 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
บทนาคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SPC) เครื่องมือควบคุมคุณภาพ
7 อย่ า ง แผนภู มิ ค วบคุ ม การวิ เ คราะห์ ส มรรถภาพของ
กระบวนการ การวิเคราะห์ร ะบบการวัด แผนการชั ก สิ่ ง
ตั ว อย่ า งเพื่ อ การยอมรั บ ความเชื่ อ ถื อ ได้ ท างวิ ศ วกรรม
การจัดการคุณภาพ ระบบมาตรฐานคุณภาพ
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264311

การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ
3(2-3-6)
Industrial Engineering Programming
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ทางวิ ศวกรรมอุ ต สา
หการและการปฏิบัติการระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ได้แก่ โปรแกรมการออกแบบและสร้างภาพ 2 มิติ
และ 3 มิ ติ โปรแกรมจ าลองและควบคุ ม ระบบแขนกล
หุ่นยนต์และเครื่องกัดซีเอ็นซี โปรแกรมพีแอลซี โปรแกรม
การออกแบบและควบคุ ม การผลิ ต ด้ ว ยเครื่ อ งตั ด และ
แกะสลักด้วยเลเซอร์
264312 การจัดการทางวิศวกรรม
2(2-0-6)
Engineering Management
โครงสร้ า งและการจั ด องค์ ก รส าหรั บ งาน
วิศวกรรม หลักการและการปฎิบัติสาหรับการจัดการงาน
ทางวิศวกรรม การจัดการอ านาจหน้ าที่ ของบุ คลากรใน
องค์กร การจัดการทรัพยากรในองค์กร การลงทุนและการ
บริหารงานทางวิ ศวกรรมเชิ ง เศรษฐศาสตร์ การจั ด การ
ความเสี่ ย งเบื้ อ งต้ น การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและขยะ
อุตสาหกรรมเบื้องต้น
264313 วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-3-6)
Tool Engineering
ทฤษฎี ข องการตั ด โลหะ ใบมี ด ตั ด ประเภท
ต่างๆ การหล่อเย็น มาตรฐานของการวัด การวัด ละเอียด
ตั ว น าเจาะและตั ว จั บ ยึ ด แบบต่ า งๆ งานกดขึ้ น รู ป และ
ออกแบบแม่พิมพ์
264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
การนาเข้าสู่ระบบผลิตแบบต่างๆ เทคนิคของ
การพยากรณ์ การจั ด การของคงคลั ง การวางแผนการ
ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการทากาไร
เพื่อการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต และการควบคุม
การผลิต

264315

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Plant Design
หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกทาเลที่ตั้ง
โรงงาน ปัญหาในการวางผั งโรงงาน รูปแบบเบื้องต้ น ใน
การวางผั ง โรงงาน การวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
กระบวนการผลิ ต การวิ เ คราะห์ ก ารไหลของวั ส ดุ การ
วางแผนและวิเคราะห์สิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุน
การผลิ ต การก าหนดความสั ม พั น ธ์ ข องหน่ ว ยงาน ผั ง
โรงงานแบบต่างๆ สาหรับงานบริการ และงานสนับสนุน
การผลิต การ
ขนถ่ายวัสดุ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางผังโรงงาน
พระราชบัญญัติโรงงาน
264321 การวิจัยดาเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Research
วิธีการวิจัยการปฏิ บัติก ารเบื้ องต้นเพื่อ ใช้ ใ น
การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ เน้นทางด้านการใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ทฤษฎีเกม ทฤษฎี
ของแถวคอย แบบจ าลองสิ น ค้ า คงคลั ง การจ าลอง
เหตุการณ์ในกระบวนการการตัดสินใจ
264322 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหการ
3(3-0-6)
Industrial Work Study
ความรู้ ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และการ
นาไปใช้ด้านการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา แผนภู มิ
กระบวนการ ผังการไหล แผนภูมิคน/เครื่องจักร การศึกษา
การเคลื่ อ นไหวอย่ า งละเอี ย ด หลั ก เศรษฐศาสตร์ ก าร
เคลื่ อ นไหว การจั บ เวลาโดยตรง การให้ อั ต ราความเร็ว
ระบบข้อมูลมาตรฐาน การสร้างสูตรการหาเวลา การสุ่ม
งาน ค่าแรงจูงใจแบบต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
264323 วิศวกรรมการบารุงรักษา
3(3-0-6)
Maintenance Engineering
หลักการบารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการ
บารุงรักษาทวีผล สถิติการขัดข้อง ความน่าเชื่อถือ การ
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วิ เ คราะห์ ค วามพร้ อ มใช้ ง านและความสามารถในการ
บารุงรักษา การหล่อลื่น ระบบการบารุงรักษาแบบป้องกัน
และเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักร ระบบ
การควบคุมและส่งงานการบารุงรักษา องค์กร บุคลากร
และทรั พ ยากรในการบ ารุ ง รั ก ษา ระบบการจั ด การ
บ ารุ ง รั ก ษาโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ การจั ด การวงจรอายุ
เครื่ อ งจั ก ร การจั ด ท ารายงานด้า นการบ ารุ ง รั ก ษา และ
ดัชนีวัดประสิทธิภาพการบารุงรักษา การจัดตั้งระบบการ
ซ่อมบารุง
264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
หลั ก การและเทคนิ ค พื้ น ฐานส าหรั บ การ
วิ เ คราะห์ โ ครงการทางวิ ศ วกรรมในเชิ ง เศรษฐศาสตร์
มูลค่าของเงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การ
วิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ค่า
เสื่อมราคา การประเมินบนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
การประเมินภาษีเงินได้
264331 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
3(3-0-6)
Design and Analysis of Experiments
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน
ระบบอุ ต สาหกรรม การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ แ ละการ
ออกแบบระบบควบคุ ม ในงานอุ ต สาหกรรมเน้ น การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ตั ว แบบคณิ ต ศาสตร์ ขั้ น สู ง วิ ธี ก ารออกแบบ
แผนการทดลองและการใช้ซอฟแวร์ในการช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลของการออกแบบ
การทดลอง
264332 การจาลองสถานการณ์
3(2-3-6)
Simulation
การออกแบบและสร้ า งตั ว แบบการจ าลอง
สถานการณ์ โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น ห่วงโซ่มาคอฟ
และทฤษฎีแถวคอย การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการจาลองสถานการณ์เพื่อการประกอบการตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม

264333

การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

3(3-0-6)
Industrial Productivity Improvement
หลั ก การ แนวคิ ด ของการเพิ่ ม ผลผลิ ต
หลั ก การของระบบการผลิ ต แบบโตโยต้ า และแบบลี น
เครื่องมือลีน ได้แก่ แผนผังสายธารคุณค่า การบารุงรักษา
ทวี ผ ลที่ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม ประสิ ท ธิ ผ ลของเครื่ อ งจั ก ร
โดยรวม การเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็ว วิธีการนาระบบลีนไป
ใช้ หลักการพื้นฐานและวิธีการพัฒนาคุณภาพด้วยวิธีซิก
ซิกม่า
264341 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3(3-0-6)
Inventory and Warehouse
Management
การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลง โอกาส และบทบาทของ
คลังสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบคลังสินค้า การ
เลือกทาเลที่ตั้งคลังสินค้า การวางผังศูนย์กระจายสินและ
ค้าคลังสินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุ แบบจาลอง
เพื่ อ การวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบคลั ง สิ น ค้ า และ
เครือข่ายกระจายสินค้า การกาหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจ
บทบาทของคลั ง สิ น ค้ า และศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ การออกแบบชั้นวาง การจัดการ
ระบบข้อมูลโลจิสติกส์สาหรับคลังสินค้า การบริหารความ
เสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย ในคลั ง สิ น ค้ า การขนส่ ง และ
กิจกรรมในคลังสินค้า กรณีศึกษา
264342 การขนส่งและกระจายสินค้า 3(3-0-6)
Transportation and Distribution
วิเคราะห์ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก
การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล พยากรณ์ความ
ต้องการเดินทางขนส่ง วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีอทิ ธิพลต่อ
ระบบการขนส่ง ความหนาแน่นการจราจรและขนส่ง การ
ตั ด สิ น ใจในการเดิ น ทางเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ รู ป แบบการ
จ าลองสถานการณ์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของระบบการ
ขนส่ ง เส้ น ทางการขนส่ง เพื่ อ วางแผนและพัฒ นาระบบ
กรณีศึกษา
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264343

การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดิบ
3(3-0-6)
Material Handling Systems Design
ความหมายและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโลจิ
สติ ก ส์ กั บ ระบบการขนถ่ า ยสมั ย ใหม่ การแบ่ ง กลุ่ ม ของ
อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนถ่าย
วัสดุและการวางผังภายในโรงงาน หน่วยการขนถ่ายวัสดุ
ระบบการไหลวัสดุและการสมดุลสายการผลิต การใช้งาน
หุ่นยนต์ในระบบการขนย้าย ระบบการจัดเก็บและนาออก
อัตโนมัติ และงานวิจัยและการแก้ปัญหาด้านการขนย้าย
วัสดุในปัจจุบัน
264344 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain
Management
หลั ก การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการจั ด การห่ ว งโซ่
อุปทาน ความสาคัญของโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่
อุปทานบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบความร่ ว มมื อ
บทบาทของโลจิ ส ติ ก ส์ อุ ต สาหกรรมในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติ กส์
การวางแผนห่ ว งโซ่ อุ ป ทานความส าคั ญ ของการบริ การ
ลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การ
จั ด ซื้ อ ในงานโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละในขั้ น ตอนห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
แนวโน้มโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของโลก
264351 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Legal Aspects for Logistics
กฎหมายและกฎเกณฑ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
จั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งส าหรั บ สิ น ค้ า และ
บริการ การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การชาระราคา
ในทางการค้ า ระหว่า งประเทศ การขนส่ ง สิ นค้ าระหว่าง
ประเทศ การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การนาเข้า
สินค้าและการส่งออกสินค้า การจัดเก็บของในคลังสินค้า
และเทอร์มินัล

264352

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Information Technology for Logistics
การใช้ระบบสารสนเทศสาหรับการวางแผน
ทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจส าหรั บ
ผู้บริหาร การคานวณและการสั บ เปลี่ยนข้อ มูล ทางด้ า น
อิเล็กทรอนิ กส์ การป้องกัน และความปลอดภัยในระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ผลกระทบของคอมพิ ว เตอร์ แ ละข้ อ มู ล
สารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
264353 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics
ความส าคั ญ ของโลจิ ส ติ ก ส์ ท่ี มี ต่ อ ธุ ร กิ จ
ระหว่ า งประเทศและฟั ง ก์ ชัน ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการ
จัดการและการบริ หารระบบโลจิสติ กส์ ร ะหว่ างประเทศ
ระบบการค้าอิเลคทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การ
ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
264361 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องกลวิทัศน์
3(3-0-6)
Industrial Robotics and Machine Vision
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ด้ า น
หุ่ น ย น ต์ แ ล ะการปร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ง านในด้ านก า ร ผ ลิ ต
ส่วนประกอบ ของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ การ
ควบคุ ม และเซนเซอร์ ท่ี ใ ช้ กั บ หุ่ น ยนต์ การใช้ โ ปรแกรม
หุ่นยนต์ ภาษาที่ใช้กับหุน่ ยนต์ โครงสร้างของหุ่นยนต์ คาสั่ง
ที่ใช้กับหุน่ ยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบและควบคุม
กลุ่มหุ่นยนต์ การนาไปประยุกต์ใช้งานกับอุตสาหกรรมการ
ผลิต ได้แก่ การขนย้ายชิ้นงาน การขนย้ายวัสดุ การจั บ
ชิ้ น งานขึ้ น และลงจากเครื่ อ งจั ก ร การท างานของ
กระบวนการผลิต การประกอบ การตรวจสอบ การเชื่อม
การหล่ อ การเลื อ กหุ่ น ยนต์ แนวความคิ ด พื้ น ฐานและ
เทคนิคของการประมวลผลภาพดิจิทัลและเครื่องกลวิทัศน์
การติดตั้งและสอบเทียบระบบ การใช้งานเครื่องกล
วิทัศน์ในอุตสาหกรรมการผลิต
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264362

ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ
3(3-0-6)
Computer System and Interfacing
ฮ า ร์ ด แ ว ร์ ไ ม โ ค ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห น่ ว ย
ประมวลผลกลางบัสหน่วยความจา หน่วยด้านเข้าและด้าน
ออก เทคนิคการเชื่อมต่อและโปรแกรมควบคุมสาหรับการ
เชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ บ ริ ว ารต่ า งๆ การออกแบบซอร์ ฟ แวร์
เวลาจริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมสาหรับระบบ
ไมโครคอมพิ ว เตอร์ การเขี ย นโปรแกรมภาษาระดั บ สู ง
ล า ดั บ ชั้ น แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ ป ป์ ไ ล น์
หน่วยความจา ด้านเข้าด้านออก ซูเปอร์สกาลาร์และหน่วย
ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ข น า น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น
ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบวัดและควบคุม
264363 ระบบควบคุมและแบบจาลอง
3(3-0-6)
Modeling and Control Systems
ระบบควบคุ ม เบื้ อ งต้ น แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบ แผนภาพบล็อกฟังก์ชั่น การถ่าย
โอนการตอบสนองของระบบ ลั ก ษณะของระบบการ
ควบคุ ม การวิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพของระบบควบคุ ม ใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การออกแบบระบบควบคุม
ป้ อ นกลั บ บนพื้ น ฐานของตั ว ควบคุ ม พี ไ อ การวิ เ คราะห์
ระบบการควบคุมบนหลายตัวแปร การจาลองระบบที่ใช้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
264364 การผลิตอัตโนมัติ
3(2-3-6)
Manufacturing Automation
หลั ก การพื้ น ฐานของระบบอั ต โนมั ติ ใ นการ
ผลิต หลักการพื้นฐานของระบบและส่วนประกอบที่ใช้ใน
ระบบอั ต โนมั ติ การควบคุ ม นิ ว แมติ ก และไฮโดรลิ ค ใน
กระบวนการผลิต การออกแบบวงจรบนตัวควบคุมลอจิกที่
สามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การควบคุมเครื่องมื อ กล
เชิงตัวเลขเทียบกับการควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติ การ
ออกแบบระบบอั ตโนมัติ โดยการใช้ ระบบการประกอบ
อัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (เอฟเอ็มเอส) และ
อื่นๆ

264371

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
3(2-3-6)
Flexible Manufacturing System
ระบบการผลิ ต แบบยื ด หยุ่ น เบื้ อ งต้ น ระบบ
การบริหารฐานข้อมูลในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น กลุ่ม
ของเทคโนโลยี ประเภทของระบบการผลิตอัตโนมัติ การ
โปรแกรมในการควบคุ ม ระบบการผลิ ต การกระจาย
ฐานข้ อ มู ล ของเครื่ อ งมื อ ในระบบการผลิ ต แบบยื ด หยุ่ น
ส่วนประกอบบางอย่างในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น การ
วางแผนและการควบคุม การผลิตในระบบการผลิ ต แบบ
ยืดหยุ่น
264372 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
Electronic and Digital Circuit
วั ส ดุ ส ารกึ่ ง ตั ว น ารอยต่ อ พี เ อ็ น ไดโอดชนิ ด
ต่างๆ ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ อุปกรณ์แบบสองขั้วและ
สามขั้ ว ลั ก ษณะเฉพาะ โครงสร้ า ง การใช้ ง านและการ
วิเคราะห์ในการนาไปใช้ในวงจรที่ไม่เป็นแบบเชิงเส้นต่างๆ
ระบบตั ว เลขและการค านวณในคอมพิ ว เตอร์ รหั ส
คอมพิวเตอร์ รหัสฐานสอง รหัสบีซีดี รหัสเกรย์ รหัสแอสกี
พี ชคณิ ต บู ล ลี น และตารางความจริ ง การวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์วงจรคอมบิ เนชั่นตรรกศาสตร์ วงจรสวิท ช์ ชิ่ง
รูปแบบบัญญัติ แผนผังคาร์โน วิธีควินแม็กคลอสกี้ ฮาร์
ซาร์ด วงจรแนนนอร์หลายระดับ ชนิดของวงจรเชิง ผสม
ตรรกศาสตร์และการใช้ตรรกศาสตร์ประตูสัญญาณ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรโดยลาดับตรรกศาสตร์ วงจร
ซิงโครนัสและวงจรอะซิ งโครนัส ไดอะแกรมการเปลี่ ย น
สภาวะ การลดรู ป สภาวะการใช้ ฟ ลิ ป ฟลอป วงจรโดย
ลาดับทั่วไปที่ใช้ฟลิปฟล็อป วงจรคงสภาวะการเก็บข้อ มูล
วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล
264373 ปัญญาประดิษฐ์สาหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ
3(3-0-6)
Artificial Intelligence for Industrial
Engineering
เ นื้ อ ห า แ ล ะ ค า จ า กั ด ค ว า ม ข อ ง
ปัญญาประดิ ษฐ์ พื้นฐานของฟัซซีโลจิ ก โครงข่ายระบบ
ประสาท ทฤษฎีกราฟ การค้นหาแบบฮิว ริสติก การเล่ น
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เกม ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง พั น ธุ ก รรม การประมวลผลแบบ
สั ญ ลั ก ษณ์ และวิ ธี ก ารค้ น หาข้ อ สรุ ป แนวทางการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใ น การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ หุ่ น ย นต์ อุ ต ส าหกรรมแล ะระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ การค้นหาเหตุ ผล
ด้ ว ยวิ ธี อ รรถศาสตร์ และ การอนุ ม านภายใต้ ค วามไม่
แน่นอน ด้วยโปรแกรมโปรล็อก
264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1(0-3-2)
Industrial Engineering Project I
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนข้อเสนอโครงงาน การนาเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ
วิศวกรรมอุตสาหการ
3 หน่วยกิต
Skills and Experience in Industrial
Engineering
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกั บวิศวกรรมอุตสาหการใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
264399 อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร
3(2-3-6)
Community Development Voluntary for
Engineers
จิตอาสาเพื่อชุมชน วิศวกรรมอาสา หัวข้อที่
น่ า สนใจในการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม บริ ก าร
วิ ชาการ และกิ จ กรรมนิ สิ ต การพั ฒ นาและการจั ด การ
โครงการ การวิเคราะห์สวอต การประชุมวางแผนโครงการ
แบบซ็อฟ ตารางโทว วงจรเด็มมิ่ง งานวิศวกรรมพื้นฐาน
เพื่อกิจกรรมอาสา พื้นฐานงานก่อสร้าง งานไฟฟ้าพื้นฐาน
พื้ น ฐานทางด้ า นระบบท่ อ ประปาและปั๊ ม น้ า การเขี ย น
รายงานและการนาเสนอโครงการ
264411 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาตรี

264412

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
ความส าคั ญ ของความปลอดภั ย ในโรงงาน
สภาพภัยเสี่ยงและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ความถี่
และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การป้องกันความสูญเสี ย
หรือแก้ไขอุบัติเหตุโดยการออกแบบ การวิเคราะห์และการ
ควบคุมสภาพภัยเสี่ยงจากสถานที่ทางาน หลักการจัดการ
ความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย องค์ประกอบด้าน
มนุษย์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น
264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
2(0-4-2)
Industrial Engineering Laboratory
ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยในกรรมวิธีการผลิต ได้แก่
ระบบนิวเมติกส์ เทคโนโลยีซีเอ็นซี ปฎิบัติการที่เกี่ย วข้อง
กับวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
264414 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Cost Analysis
หลักการทางบัญชีขั้นพื้นฐาน ความรู้พื้นฐาน
ของรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
วางแผนและควบคุมการผลิต การแบ่งปันส่วนต้นทุน การ
จัดสรรต้นทุนและการตัดสินใจเพื่อการลงทุนในโครงการ
ทางด้านอุตสาหกรรม
264431 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Psychology
จิ ต วิ ท ยาการท างานเบื้ อ งต้ น ความส าคั ญ
หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม การทางาน
ร่ ว มกั น ระหว่ า งคนกั บ สภาพแวดล้ อ มของงาน ปั ญ หา
สุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม พฤติกรรมของบุคคลใน
องค์กร การทางานร่วมกันเป็นทีมและเป็นองค์กร ทัศนคติ
ค่ า นิ ย ม วั ฒ นธรรมองค์ ก รและความ พึ ง พอใจในการ
ทางาน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การฝึกอบรม
และการพั ฒ นาบุ ค ลากร การสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ
เทคนิ ค การจู ง ใจ การสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี แ ละมนุ ษ ย
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สั ม พั น ธ์ ใ นการท างาน การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นความ
ปลอดภั ย ในการท างาน ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร
หัวหน้างาน คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในที่ทางาน
264432 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
ผลิต และงานวิศวกรรม
3(2-3-6)
Computer Aided Design,
Manufacturing and Engineering
หลั ก การพื้ น ฐานของการแสดงภาพด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ การนาคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงาน
แบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานของ
เครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข การเขียนโปรแกรมควบคุม
เชิงเลข การอินเทอโปเลทในระบบการผลิต วงจรควบคุม
เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งจั ก รกล ควบคุ ม เชิ ง ตั ว เล ขด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของชิ้นงาน
หรือผลิตภัณฑ์
264433 การยศาสตร์
3(3-0-6)
Ergonomics
บทนาเกี่ยวกับการยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาเบื้องต้น ชีวกลศาสตร์ การจัดทาฐานข้อมูล
ทางสรี ร วิ ท ยาในทางวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ ปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างคนและเครื่องจัก ร การประยุกต์ใช้ การยศาสตร์
สาหรับการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร สถานี
งาน และสถานที่ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม
264434 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับ
งานวิศวกรรมอุตสาหการ
3(2-3-6)
Computer Application for Industrial
Engineering
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านโปรแกรมส านั ก งาน
สาหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ งานด้านเอกสาร
งานด้ า นตารางงาน การก าหนดสู ต รค านวณ การเก็ บ
ข้อมูลการผลิต การประมวลผลและการ
วางแผนการผลิตอย่างง่าย

264435

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
กลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
และระบบการผลิต
3(3-0-6)
Selected topics of Industrial
Engineering in Engineering
Management and Production System
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม
อุตสาหการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยหลั กวิ ชา
ทางการจั ด การทางวิ ศ วกรรมและระบบการผลิ ต การ
นาเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมอุตสา
หการ
264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ3(3-0-6)
Game Theory and Business Strategy
กฎเกณฑ์ ส่ ว นประกอบและรู ป แบบการ
แข่งขันทางธุรกิจ เกมทางธุรกิจที่มีผู้เล่นพร้อมกัน เกมทาง
ธุรกิจแบบมีลาดับขั้นของการตัดสินใจ ข้อได้เปรียบและ
ข้ อ เสี ย เปรี ย บเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการเข้ า สู่ ต ลาดในล าดั บ ที่
แตกต่างกัน ธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวาง
กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ แบบผสม วิ ธี ก ารปกป้ อ งและการยึ ด
อานาจทางการตลาด การเล่นเกมทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของ
เวลาและจานวนครั้ง
264452 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
Multimodal Transport
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของรู ป แบบการขนส่ ง ได้ แ ก่
การขนส่ ง ทางน้ า การขนส่ ง ทางบกและการขนส่ ง ทาง
อากาศ การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละ
รูปแบบโครงข่ ายการขนส่ ง และการเชื่อ มโยงระบบการ
ขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง
การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบใน
การดาเนินการการขนส่ งหลายรูป แบบที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ
และ กรณีศึกษา
264453 การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์
3(3-0-6)
Material Handling and Packaging
ฟังก์ชันของการลาเลียงวัสดุและการบรรจุหีบ
ห่อ การจัดการประสิทธิภาพและ
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โลจิ ส ติ ก ส์ การออกแบบและการประยุก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี
ส าหรั บ พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ การเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ลาเลียงและขนย้าย เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดต้ น ทุ น
ของบรรจุภัณฑ์
264454 การจัดการการจัดหา
3(3-0-6)
Procurement Management
ระบบการจั ด ซื้อ ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมและ
การค้า บทบาทของการจัด ซื้อในการบริห าร โซ่อุป ทาน
การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด ซื้ อ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การศึกษาแนวคิดในการจัด การของซัพพลายเออร์ การ
สร้างพันธมิตรและความร่วมมือทางการจัดซือ้ กรณีศึกษา
264455 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
กลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทานและ
โลจิสติกส์
3(3-0-6)
Selected topics of Industrial
Engineering in Supply Chain
Management and Logistics
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม
อุ ต สาหการ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยหลั ก
วิ ช าการทางการจั ด การโซ่ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส์ การ
นาเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมอุตสา
หการ
264471 การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanical Design
ขั้ น ตอนของการออกแบบ ทฤษฎี ข องความ
เสียหายที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลภายใต้
โหลดสถิต และโหลดเปลี่ยนแปลง สปริง สกรูส่งกาลังและ
สกรูยึดชิน้ งาน รอยเชื่อม การขับด้วยสายพานและโซ่
264472 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-3-6)
Microprocessor Application
สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การ
เขี ย นโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ การติ ด ต่ อ ระหว่ า ง
ไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจาและการเชื่อมต่อของ
อิ น พุ ท เอ้ า ท์ พุ ท การประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ มโครโปรเซสเซอร์กับ
อุปกรณ์ทางกายภาพ เพื่อการควบคุมและสื่อสารข้อมูล

ข้อมูลเข้าออก จังหวะเวลา การสื่อสารผ่าน RS232 และ
พอร์ ต ขนาน การแสดงผลโดย LED และการควบคุ ม
มอเตอร์แบบสเต็ป
264473 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
กลุ่มวิชาการควบคุมและการผลิต
อัตโนมัติ
3(3-0-6)
Selected topics of Industrial
Engineering in Automatic Production
and Control
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม
อุ ต สาหการ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยหลั ก
วิ ช าการทางการควบคุ ม และระบบผลิ ต อั ต โนมั ติ การ
นาเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมอุตสา
หการ
264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
1(0-3-2)
Industrial Engineering Project II
น าสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาค้ น ค ว้ า ใ น
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 มาทาการ ออกแบบ
ทดลองปฏิ บั ติ เก็ บ บั น ทึ ก ผลข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ แ ล ะ
สังเคราะห์ผล สรุปผล นาเสนอ และจัดทารูปเล่มรายงาน
โครงงานฉบับสมบูรณ์
264492 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
อุ ต สาหการในสถานประกอบการ องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ
เอกชน
264493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกั บวิศวกรรมอุตสาหการใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
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282111

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Environmental Science
ความรู้ พื้ นฐานทางวิ ทยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อ ม
ระบบนิเวศ ความสมดุลทางธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชี วภาพ ปั ญหาและการจั ดการ ทรั พยากรธรรมชาติ
มลพิษสิ่งแวดล้อม ทิศทาง นโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศและโลก
282121 หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Principles of Environmental Science
ความรู้ พื้ น ฐานและปรากฎการณ์ ท างสิ่ ง แวดล้ อ ม การ
หมุ น เวี ย นพลั ง งานและส ารอาหารในสิ่ ง แวด ล้ อม
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ดิ น น้ า
อากาศ ความสมดุลทางธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม
ทรั พ ยากรพลั ง งาน มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทิศทางนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม
282122 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
ความรู้ พื้ น ฐานทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา บทบาท
ความส าคั ญ ความหลากหลายและความสั ม พั น ธ์ ข อง
จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระบบนิ เ วศ จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่
รุนแรง จุลินทรีย์ดัชนีในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จุลินทรีย์กับการหมุนเวียนแร่ธาตุ เชื้อเพลิงจากจุลิน ทรีย์
การย่ อ ยสลายสารมลพิ ษ ในสิ่ ง แวดล้ อ ม การฟื้ น ฟู
สภาพแวดล้อมด้วยจุลิน ทรีย์ การคัดเลือกและการแยก
เชือ้ จุลินทรีย์เพื่อนาไปใช้ในการจัดการสภาพแวดล้อม
282223 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environment Ecology
ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศบนบกและแหล่ง
ิา
น้ นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ นิเวศวิทยาประชากร ดัชนีและ
การควบคุมทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่ อ ระบบนิ เ วศ การแพร่ ก ระจาย การตกค้ า งและสะสม
สารพิ ษ ในห่ ว งโซ่ อ าหาร ผลกระทบของสารมลพิ ษ ต่ อ
โครงสร้างและการทางานของระบบนิเวศ

282231

มลพิษทางน้า
3(2-3-6)
Water Pollution
ความรู้พื้นฐานของทรัพยากรน้า แหล่งกาเนิด
ประเภท และลั ก ษณะของน้ าเสี ย สถานการณ์ แ ละ
ผลกระทบของมลพิ ษ ทางน้ า หลั ก การเก็ บ และการ
วิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งน้ าและน้าเสี ย การติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพน้าในแหล่งน้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
และควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ าผิ ว ดิ น และน้ าเสี ย แนวทางและ
หลักการในการป้องกันและควบคุมป้องกันมลพิษทางน้า
หลักการเบื้องต้นของระบบบาบัดน้าเสีย
282232 มลพิษทางอากาศ และเสียง 3(2-3-6)
Air Pollution and noise
องค์ ป ระกอบของบรรย ากาศแล ะก า ร
หมุนเวียนของสิ่งแวดล้อมในอากาศ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
เคมีบรรยากาศ แหล่งกาเนิดของมลพิษอากาศ ผลกระทบ
ของมลพิษอากาศต่อสุขภาพ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวของกับ
ฟิสิกส์ของเสียงและการสั่นสะเทือน แหล่งกาเนิดมลพิ ษ
ทางเสียงและการสั่นสะเทือน ผลกระทบของมลพิ ษ ทาง
เสี ย งและการสั่ น สะเทื อ น กฎหมายและมาตรฐานการ
ควบคุ ม มลพิ ษ ทางเสี ย งและการสั่ น สะเทื อ น หลั ก การ
เกี่ ย วกั บ การออกแบบและการใช้ แ บบจ าลอง ทาง
คณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ
หลักการเก็บตัวอย่างอากาศ กระบวนการทางกฎหมาย
และมาตรการป้องกัน ระบบการควบคุมมลพิษอากาศ
282311 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Statistic and Research Methodology
หลั ก การเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สถิ ติ การสุ่ ม
ตั ว อย่ า ง ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย การวางแผนการ
ทดลอง การวิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ แ ละการถดถอย การ
ประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการ
วิจัยทางสิ่งแวดล้อม กระบวนการวิจัย การตั้งคาถามวิจัย
และสมมุ ติ ฐ าน การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
งานวิ จั ย การเขี ย นโครงร่ า งการวิ จั ย การเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การเขียนรายงาน
การวิจัยและการนาเสนอ
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282333

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3(2-3-6)
Solid Waste and Sewage
แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ป ร ะ เ ภ ท ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
องค์ประกอบของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สถานการณ์และ
ผลกระทบของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการและควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การ
เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิ กูล
วิธีการเก็บรวบรวม ขนส่ง และควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
282334 ระบบมาตรฐานและเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(2-2-5)
Standard System and Technology for
Environmental and Energy Management
แนวคิ ด พื้ น ฐานการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและลาดับความสาคัญของปัญหา ดัชนี
และเครื่องมือวัดด้านสิ่ งแวดล้ อม กฎระเบียบและระบบ
มาตรฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรการทางการค้า
ที่ไม่ใช่กาแพงภาษีด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาดและ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) การประเมินวัฏจักรชีวิต
(LCA) การประยุ กต์ ใ ช้หลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
282335 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(2-2-5)
Innovation and Technology for
Environmental and Energy Management
แนวคิดและวิธีการในการสร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยวิธี
ทางด้ า นกายภาพ เคมี และชี ว ภาพ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ มและ
พลั ง งาน เกณฑ์ ก ารเลื อ กนวั ต กรรมและเทคโนโลยีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เหมาะสม นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่าง
ยั่ ง ยื น การบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ ชิ ง
พานิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

282341

กฎหมายและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Law and Environmental Economics
หลั ก การ แนวคิ ด ข้ อ ก าหนด กฎหมาย
อนุสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ และมาตรการของ
มลพิษสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ พระราชบัญญัติ
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ รั ก ษ า คุ ณภ า พ สิ่ ง แว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ชาติ
พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร พ ลั ง ง า น
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง และพระราชบัญญัติแร่ และการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลักการและแนวคิด
ที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ก่ อ มลพิ ษ และหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
282342 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(2-2-5)
Information Technology system for
Environmental and Energy Management
ระบบสารสนเทศเบื้องต้น การออกแบบและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีแผนที่ การสารวจเพื่อ
การท าแผนที่ การรั บ รู้ ร ะยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีดาวเทียม การจาลองเชิงพื้นที่และ
การเปลี่ ย นแปลงใช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น การประยุ ก ต์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
282343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
ความหมาย ความสาคัญและความรู้พื้น ฐาน
เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
เทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดทาเล่ม
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ต ามแผนการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
282344 การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Participation in Environmental Management
สร้ า งมิ ติ ข องความรู้ แ ละการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สั ง คม ถ่ า ยทอดและเชื่ อ มโยงถึ ง หลั ก การ เทคนิ ค และ
เครื่องมือ ของการสร้า งมีส่ วนร่ว มและการบริห ารความ
ขั ด แย้ ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ การ
จาแนกและแก้ปัญหาจากสาเหตุ สร้างแนวทางสร้างสรรค์
และประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ร วม เพื่ อ ความมั่ น คงในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
282361 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางน้า
3(2-2-5)
Water Pollution Control Technology
การออกแบบเบื้องต้น การควบคุม ตรวจสอบ
แก้ไขและบารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสีย
การลดน้าเสียที่แหล่งกาเนิด เทคโนโลยีในการบาบัดน้าเสีย
การบาบัดและกาจัดกากตะกอน การใช้แบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้า การ
นาน้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์
282362 การจั ด การลุ่ ม น้ าและป่ า ไม้ 3(2-2-5)
Watershed and Forest Management
ความหมายและความสาคัญของลุ่มน้าและป่า
ไม้ ธรณีสัณฐานของลุ่มน้าและอุทกวิทยา ประเภทของป่า
ไม้สถานการณ์และปัญหาลุ่มน้าและป่าไม้ หลักการและ
วัตถุประสงค์การจัดการลุ่มน้าและป่าไม้ ความสัมพันธ์
ระหว่างลุ่มน้าสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศป่าไม้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเครื่องมือทางด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา
ดิน ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม การสร้างและดัดแปลงเครื่ อ งมื อ
การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการแปล
ความหมายของข้อมูล การบริหารจัดการลุ่มน้าและป่ าไม้
ในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน

การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้าทั้งคุณภาพ
และปริมาณ
282363 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Control Technology
การตรวจวั ด ฝุ่ น ละอองในบรรยากาศ การ
ตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
จากปล่อง การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร การ
ควบคุ ม การปลดปล่ อ ยจากแหล่ ง ก าเนิ ด ไม่ เ คลื่ อ นที่
เทคโนโลยีควบคุมฝุ่น เทคโนโลยีควบคุมก๊าซ การควบคุม
การปลดปล่ อ ยจากแหล่ ง ก าเนิ ด เคลื่ อ นที่ ระบบระบาย
อากาศแบบทั่วไป ระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่
282364 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ
3(2-2-5)
Climate Change and Disaster
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศกั บ ภั ย พิ บั ติ ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ ต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ ความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้าท่วม ดินถล่ม ภัย
แล้ง และมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ขีดความสามารถ
ในการรับมือ การคาดการณ์แนวโน้มและภาพจาลองลาดับ
เหตุการณ์ในอนาคต การประเมินความอ่อนไหวทางภั ย
พิบัติ การลดความเสี่ยง การรับมือ การปรับตัวและฟื้นฟู
นโยบายและอนุสัญญาของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทัง้
ในระดับชาติและนานาชาติ
282412 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสื บ ค้ น การรวบรวมและการวิ เ คราะห์
ข้ อ มู ล กระบวนการจั ด สั ม มนาวิช าการด้า นสิ่ งแวดล้อม
การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้ อ ซั ก ถามใน
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
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282451

จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)
Environmental Ethic
หลั ก การ แนวคิ ด และความส าคั ญ ของ
จริ ย ธรรมทางวิ ช าชี พ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม การสร้ า งเสริ ม
จริยธรรมและคุณธรรมทางวิ ชาชีพ บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพ
การสื่อสาร การประสานงานระหว่ างบุ คลากรตามหลั ก
จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตอาสาทางสิ่งแวดล้อม
282452 ปัญหาพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Special Problem in Environment
การก าหนดหั ว ข้ อ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การตั้งสมมติฐาน การ
สืบค้นข้อมูล การปฏิบัติการวิจัยเบื้องต้น การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ อภิ ป รายและสรุ ป ผลการ
ทดลอง จัดทารายงาน และนาเสนอผลงาน
282465 เทคโนโลยีการควบคุมขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
3(2-2-5)
Solid Waste and Sewage Control
Technology
การออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบและแก้ ไ ข
ระบบเก็บกัก รวบรวม เก็บขน และระบบกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่ ง ปฏิ กู ล การลดขยะมู ล ฝอย และสิ่ ง ป ฏิ กู ล ที่
แหล่งกาเนิด การนาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกลับมาใช้
ใหม่ เทคโนโลยีในการบาบัดและกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล การแปรรูปขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เป็นพลังงาน
เทคโนโลยีการนากลับมาใช้ใหม่
282466 การจัดการของเสียอันตราย 3(2-2-5)
Hazardous Waste Management
แหล่ ง ก าเนิ ด ประเภท ลั ก ษณะ และสมบั ติ
ของของเสียอันตราย สถานการณ์และผลกระทบของของ
เสี ย อั น ตราย กฎหมายและข้ อ ตกลงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
จัดการและควบคุมของเสียอันตราย การเก็บตัวอย่างและ
ตรวจวิเคราะห์ของเสียอันตราย วิธีการเก็บรวบรวม ขนส่ง
และควบคุมของเสีย อันตราย การลดของเสียอันตรายที่

แหล่ ง ก าเนิ ด การน าของเสี ย อั น ตรายกลั บ มาใช้ ใ หม่
เทคโนโลยีการบาบัดและกาจัดของเสียอันตราย
282467 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียง
และการสั่นสะเทือน
3(2-2-5)
Noise Pollution and Vibration Control
Technology
เทคนิ ค การวั ด และติ ด ตามตรวจสอบภาวะ
ทางเสียง วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษทางเสียงและ
ความสั่ น สะเทือ น การออกแบบการควบคุ ม มลพิ ษ ทาง
เสี ย งและความสั่ น สะเทื อ น หลั ก การและวิ ธี ก ารในการ
ควบคุ ม มลพิ ษ เสี ย งและความสั่ น สะเทื อ น การควบคุ ม
มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนที่แหล่งกาเนิด การ
ควบคุ ม การแพร่ ก ระจายของมลพิ ษ ทางเสี ยงและความ
สั่นสะเทือน
282468 การประเมินผลกระทบและความเสี่ยง
ทางสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Impact and Risk Assessment
หลักการ แนวคิดการประเมินผลกระทบและ
ความเสี่ ย งทางสุ ข ภาพ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารประเมิ น ผล
กระทบต่อสุขภาพ การสรุปผลการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพเชิงคุณภาพ การประเมินความเสี่ยงเชิ งคุ ณ ภาพ
และปริ ม าณ สิ่ ง คุ ก คามสุ ข ภาพ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ขั้ น ตอนการประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพ การระบุ สิ่ ง
คุ ก คาม การประเมิ น การรั บ สั ม ผั ส การประเมิ น ขนาด
สัมผัสกับผลกระทบที่ เ กิด ขึ้น การอธิบายลั ก ษณะความ
เสี่ยง การจัดการและการสื่อสารความเสี่ยง
282491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
282492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม
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282493

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน
283101 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 1(0-2-1)
Introduction to Environmental Engineering
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุ
และผลกระทบจากปัญ หาสิ่ง แวดล้อ มและหลั ก การทาง
วิศวกรรมในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่
ของวิศวกรสิ่งแวดล้อม พืน้ ความรู้วิทยาศาสตร์ที่จาเป็นต่อ
การศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพในการบาบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
283102 ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Biology for Environmental Engineering
เซลล์และโครงสร้าง หลักการของแบคทีเรีย
วิทยา วิธีการเก็บและตรวจวัดแบคทีเรียของน้าและน้าเสีย
กิจกรรมของเอนไซม์ในการสร้างเสถียรภาพแก่สารอินทรีย์
การย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีววิทยา แนวคิดพืน้ ฐานทาง
พลั ง งาน ห่ ว งโซ่ อ าหาร ความสามารถในการผลิ ต และ
ปัจจัยจากัด แนวคิดพื้น ฐานทางนิเ วศวิ ทยา ตัวชี้วัดทาง
ชี ว วิ ท ยา พลวั ต ของสิ่ ง มี ชีวิ ต ในสภาพแวดล้ อ มของการ
บาบัดน้าเสีย จลนศาสตร์การเจริ ญเติ บโตของจุลิ น ทรี ย์
ปัจจัยควบคุมในการบาบัดทางชีววิทยา
283203 เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Chemistry for Environmental Engineering
ลั ก ษณะและการวิ เ คราะห์ ท างเคมี แ ละ
กายภาพ ของน้า น้าเสีย อากาศ มูลฝอยและดิน วิธีการ
ต รวจส อบแล ะการประยุ ก ต์ ข้ อ มู ล ทางวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม การเก็บ และรักษา การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ชั้ น สู ง ในการตรวจวิ เ คราะห์ การควบคุ ม และประกั น
คุณภาพในห้องปฏิบัติการ

283304

ปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการ
ทางสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Unit Operation and Processes
พืน้ ฐานของปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการ
ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการบาบัดน้าและน้าเสีย การ
วิเคราะห์กระบวนการ ถังปฏิกิริยาแบบไหลตามกั น และ
แบบกวนสมบูรณ์ การผสม การตกตะกอน การทาให้ลอย
การกรอง การปรับให้เท่า การเติมอากาศและการถ่ายเท
มวล การปรับพีเอช การดูดติดผิว การแลกเปลี่ยนไอออน
การฆ่ า เชื้ อ โรค ไคเนติ ก ส์ ข องระบบชี ว เคมี การท า
แบบจ าลองของถั ง ปฏิ กิ ริ ย าทางชี ว วิ ท ยา อั ต ราส่ ว น
สารอินทรีย์ต่อจุลชีพ อายุสลัดจ์ ดัชนีปริมาตรสลัดจ์
283231 การควบคุมเสียงรบกวนและ
การสั่นสะเทือน
3(2-2-5)
Noise and Vibration Control
หลักการของคลื่นเสียง การใช้เครื่องมือ การ
วัดระดับเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน ผลกระทบของ
เสี ย งรบกวนแล ะกา รสั่ น ส ะ เทื อนต่ อ สุ ข ภ า พ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ ม กฎหมายและระเบี ย บ การควบคุ ม เสี ย ง
รบกวน การใช้วัสดุเก็บเสียงและเครื่องป้องกันเสียง การ
ควบคุมการสั่นสะเทือน
283311 การสุขาภิบาลอาคาร
3(2-2-5)
Building Sanitation
พื้นฐานการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและ
ระเบียบ ระบบท่อประปา ระบบท่อน้าร้อน ระบบท่อระบาย
น้ าโสโครก น้ าเสี ย และอากาศ ระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย
ระบบระบายน้าฝน ระบบบาบัดน้าเสีย และการจัดการมูล
ฝอยสาหรับอาคาร
283312 วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา
3(2-2-5)
Water Supply Engineering and design
แหล่งน้าดิบ การประมาณความต้องการน้ า
คุณภาพและมาตรฐานน้าดิบและน้าประปา กระบวนการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ า การออกแบบและการด าเนิ น การ
ระบบประปา การเติมอากาศ โคแอกกูเลชันและฟล็อกคูเล
ชัน ถังกวนเร็วและกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรอง ถังฆ่า
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เชื้อโรค การไล่ก๊าซ เมมเบรน การออกแบบสถานีสูบน้า
การออกแบบระบบจ่ายน้า
283313 วิ ศ วกรรมและการออกแบบระบบบาบัด
น้าเสีย
3(2-2-5)
Wastewater Treatment Engineering and
Design
ลักษณะของน้าเสีย การวัดอัตราไหลของน้า
เสีย จุดประสงค์ในการบาบัดน้าเสียและมาตรฐานน้าทิ้ง
กระบวนการและการออกแบบขั้นต้น ของการบาบั ด ทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ การบาบัดและกาจัดตะกอน ระบบ
บึ ง ประดิ ษ ฐ์ การก าจั ด ธาตุ อ าหารทางชี ว ภาพ การ
ออกแบบท่อระบายแบบรวมและแบบแยก ปั๊มและสถานี
สู บ น้ า การออกแบบอุ ป กรณ์ ส าหรั บ บ าบั ด น้ าเสี ย การ
ดาเนินการระบบบาบัดน้าเสีย
283314 การออกแบบระบบระบายน้าเสีย
3(2-2-5)
Design of Sewerage
ชลศาสตร์การไหลในระบบท่อระบายน้าเสีย
การประมาณอั ต ราการไหล การออกแบบระบบท่ อ
รวบรวมน้าเสียและระบบท่อระบายน้าฝน องค์ประกอบ
ของระบบระบาย การออกแบบสถานีสูบน้า
283321 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย
3(2-2-5)
Solid Waste Engineering and Management
แหล่ ง ก าเนิ ด องค์ ป ระกอบ ปริ ม าณ และ
ลักษณะสมบัติของมูลฝอยชุมชน การจัดการที่แหล่งกาเนิด
การเก็บรวบรวม การขนถ่ายและขนส่ง การดาเนินการและ
การแปรรูป การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล การจัดการ
มู ล ฝอยแบบบู ร ณาการ กฎหมายและมาตรฐานในการ
จัดการมูลฝอยชุมชน
283322 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)
Hazardous Waste Management
ประเภท และลั ก ษณะของเสี ย อั น ตราย
กฎหมายและพระราชบัญ ญัติสิ่ง แวดล้ อม ความเป็ น พิ ษ
การเคลื่อนที่และการคงอยู่ของสารปนเปื้อน การประเมิน
ความเสี่ ย งและการจั ด การ การจั ด เก็ บ และการขนส่ ง

กระบวนการบาบัด และกาจัดทางเคมีและชีวภาพ การเผา
การปรับเสถียรและการทาก้อนแข็ง การกาจัดบนดินและ
การฟื้นฟูสภาพพืน้ ที่ปนเปื้อน
283323 การลดของเสียและเทคโนโลยี
การนากลับมาใช้ใหม่
3(3-0-6)
Waste Minimization and Recycling
Technologies
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ เ น้ น การป้ อ งกั น มลพิ ษ
จากการลดการเกิดของเสียที่แหล่งกาเนิด เทคนิคการลด
การเกิ ด ของเสี ย โดยมุ่ ง เน้ น ที่ ก ารจั ด การภายใน การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการนาของเสียกลั บ มาใช้
ใหม่ กลยุทธ์ในการลดการเกิดของเสียที่รวมถึงระบบการ
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม การตรวจประเมิ น สิ่ ง แวดล้อ ม การ
ประเมิ น ผลงานสิ่ ง แวดล้ อ ม การวิ เ คราะห์ วั ฏ จั ก รชี วิ ต
หลักการขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยีรีไซเคิล วัสดุท่ีสามารถ
น ากลั บ มาใช้ ใ หม่ กระบวนการน ากลั บ มาใช้ ใ หม่ และ
ผลกระทบ
283332 การควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Air Pollution Control
ชนิดของสารมลพิษอากาศและแหล่งกาเนิด
ผลกระทบทางสุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
มลพิษอากาศ แบบจาลองคุณภาพอากาศ หลักการของ
การควบคุมสารมลพิษที่เป็นอนุภาคและก๊าซ วิธีการเก็บ
ตั ว อย่ า งและการวิ เ คราะห์ การจั ด การคุ ณ ภาพอากาศ
กฎหมายและมาตรฐานในการควบคุมมลพิษอากาศ
283341 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4(4-0-8)
Environmental and Energy Management
System
หลั ก การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม นโยบายและ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดผังเมือง การดาเนินการและ
เศรษฐศาสตร์ในการควบคุ ม ทางสิ่ งแวดล้ อม มาตรฐาน
ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม (ISO 14001) การป้ อ งกั น
มลพิ ษ และเทคโนโลยี ส ะอาด การประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิต การ
วิเคราะห์การไหลของสารเพื่อการจัดการทรัพยากรและ
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ของเสี ย อย่ า งยั่ ง ยื น การท าสมดุ ล มวลและพลั ง งานใน
ภาคอุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน
283342 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety Management
ธรรมชาติ ของอุ บัติ เ หตุใ นอุตสาหกรรมและ
ความจ าเป็ น ของการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ การวางแผนเพื่ อ
ความปลอดภัย การวางแผนผังโรงงานเพื่อความปลอดภัย
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายจากเครื่ อ งจั ก รและแผนการ
บารุงรักษาเครื่องจักร การป้องกันและควบคุมเพื่อความ
ปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คลในอุ ต สาหกรรม การจั ด การและ
ประเมินความเสียงในอุตสาหกรรม การอบรมเพื่อความ
ปลอดภัย การวิเคราะห์อุบัติเหตุ
283381 กฎหมายและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Law and Ethic
องกรค์ ด้ า น สิ่ ง แวด ล้ อ ม กฎหมาย และ
ข้ อ บั ง คั บ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อม พระราชบั ญญัติส่ ง เสริ ม และรั กษาคุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม พระราชบั ญ ญั ติ วิ ศ วกร พระราชบั ญ ญั ติ
โรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข การนาไปใช้และการบังคับใช้ ข้อบังคับและ
กฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งประเทศ สิ ท ธิ
จรรยาบรรณและคุณธรรมของวิศวกรสิ่งแวดล้อม
283415 การควบคุมมลพิษน้าจากอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Water Pollution Control
กระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม หลั ก
ลักษณะของน้าเสีย การลดปริมาณน้าเสียและเทคโนโลยี
สะอาด เทคโนโลยีในการบาบัดน้าเสียจากอุตสาหกรรม
กฎหมายและระเบียบ
283416 ระบบวิศวกรรมการบาบัดแบบธรรมชาติ
3(2-2-5)
Natural Treatment Engineering System
การฟื้ น ฟู ชี ว สภาพ การฟื้ น ฟู ด้ ว ยพื ช การ
เลือกพื้นที่สาหรับระบบบาบัดบนดิน การนาธาตุอาหาร

กลับมาใช้ใหม่ ประเภทและการดาเนินการระบบวิศวกรรม
การบ าบั ด แบบธรรมชาติ การบ าบั ด โดยดิ น ระบบบ่ อ
ระบบบึงประดิษฐ์
283433 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3(3-0-6)
Climate Change
ระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
จากอดีตถึงอนาคต ภูมิอากาศและหลักการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุของภาวะโลกร้อ นและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ก๊าซเรือนกระจก แหล่งกาเนิด
และแหล่ ง รั บ ของก๊ า ซเรื อ นกระจก ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ของ
ผลกระทบ ความอ่อนไหว มาตรการลด และ การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงภู มิอ ากาศ ภัยพิบัติ การ
ป้องกันภัยพิบัติและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
283434 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศ
3(2-2-5)
Design of Air Pollution Control System
แนวคิ ด การควบคุ ม ทางวิ ศ วกรรมมลพิ ษ
อากาศ สารมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม หลักการและ
การออกแบบหน่วยควบคุมมลพิษอากาศสาหรับฝุ่นและ
ก๊ า ซจากโรงงานอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง ห้ อ งตกตะกอน
เตาเผาอุณหภูมิสูง ไซโคลน เครื่องจับอนุภาคด้วยไฟฟ้า
สถิต ผ้าใยกรอง เครื่องพ่นจับแบบเปียก การดูดซับ การ
ดู ด กลื น ระบบระบายอากาศในอุ ต สาหกรรม การ
ควบคุมดูแลและการบารุงรักษา การป้องกันมลพิษอากาศ
283443 การออกแบบระบบทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Design of Environmental Engineering
System
โครงสร้างสาหรับระบบบาบัดของเสีย ระบบ
ไฟฟ้าในการบาบัดของเสีย อุปกรณ์และเครื่องจักรกลใน
การบ าบั ด ของเสี ย วิ ช าการเครื่ อ งมื อ ข้ อ ก าหนดและ
รายละเอี ย ดของงานออกแบบระบบบ าบั ดของเสีย การ
ประมาณราคา
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283444

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Impact Assessment
แนวคิดและหลักการการประเมินผลกระทบ
การประเมิ น ผลทรั พ ยากรทางกายภาพ ทรั พ ยากรทาง
นิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่า
คุ ณ ภาพชี วิ ต มาตรการป้ อ งกั น แก้ ไ ขและลดผลกระทบ
มาตรการติดตามตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของชุมชน
283482 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Selected Topics in Environmental
Engineering
หั ว ข้ อ ใหม่ ห รื อ หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น ที่ น่ า สนใจทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่
คั ด สรร แนวโน้ ม ในประเด็ น ต่ า ง ๆ การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
283491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสื บ ค้ น งานวิ จั ย ทางด้ า น วิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
อภิปราย เทคนิคการนาเสนอผลงาน
283492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การศึ ก ษาหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจทางวิ ศ วกรรม
สิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้ ก ารดู แ ลของอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษา การ
ค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ แ ละอภิ ป ราย
การประยุกต์ใช้สถิติสาหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การ
นาเสนอ และการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
283493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน

301111

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1
2(2-0-4)
Basic Concepts and Principles in
Nursing l
วิวัฒนาการของการพยาบาลและวิชาชีพการ
พยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อวิชาชีพการพยาบาล บทบาท
หน้าที่ของพยาบาล แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและ
ความเจ็บป่วย การพยาบาลแบบองค์รวม แนวคิดและ
ทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล และการ
สื่อสารทางการพยาบาล
301113
การสร้างเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
Health Promotion
แนวคิ ด ทฤษฎี พั ฒ นาการของบุ ค คลแต่ ล ะ
ช่วงวัย การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยของ
บุคคลแบบองค์รวมทุกช่วงวัย บทบาทของพยาบาลในการ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ กลวิ ธี ก ารสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ และ
นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
301141
การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 1
2(2-0-4)
Maternal and Newborn Nursing and
Midwifery l
แนวคิดและหลักการในการส่ง เสริ มสุ ข ภาพ
สตรี การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ พัฒนาการของ
ทารกในครรภ์ การพยาบาลสตรี ใ นทุ ก ระยะของการ
ตั้งครรภ์ การคัดกรองสตรีตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะเสี่ยงและการ
ส่งต่อ การปรับตัวของสตรีตั้งครรภ์และครอบครัว
301151 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1
2(2-0-4)
Nursing for Pediatric l
แนวคิ ด และหลั ก การพยาบาลในการสร้ า ง
เสริมสุขภาพเด็ก ตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น การประเมินการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริ ม
ภู มิ คุ้ ม กั น โรค การสร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ชีวิ ต ปั ญ หา
สุ ข ภาพ พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ปั ญ หาและวิ ธี ก ารแก้ ไ ข การ
เจ็บป่วยของทารกในภาวะเฉียบพลั น วิกฤต เรื้อรัง และ
ระยะสุดท้าย
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301161

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2(2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing l
วิ วั ฒ น า ก า ร แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อบ เ ข ต งาน
สุขภาพจิต บทบาทของพยาบาลจิตเวช พระราชบัญญั ติ
สุ ข ภาพจิ ต แนวคิ ด และทฤษฎี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพจิ ต
กระบวนการเรียนรู้ตนเอง กลไกการปรับตัว ปัจจัยที่ทาให้
เกิดความผิด ปกติท างจิต บทบาทของบุ คคล ครอบครั ว
และสถาบั น ต่ อการปรั บ ตั ว ด้า นสุข ภาพจิ ต การส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพจิ ต การป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ปั ญ หาด้ า น
อารมณ์และพฤติกรรม
301201 วัฒนธรรมกับสุขภาพ
3(3-0-6)
Culture and Health
แนวคิดทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาทาง
การแพทย์ แนวคิดสุขภาพและความเจ็บป่วย มิติทางสังคม
วัฒนธรรมกับปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ระบบการแพทย์แบบพหุ
ลักษณ์ และการดูแลผู้ใช้บริการต่างวัฒนธรรม ด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์
301202 จิตวิทยาการให้คาปรึกษา
3(3-0-6)
Counseling Psychology
ความส าคั ญ ของการให้ ค าปรึ ก ษา ท าง
จิตวิทยา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษา
เชิงจิตวิทยา ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ปัญหา
ของบุ ค คลในแต่ ล ะช่ ว งวั ย ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ ป ระสบ
ปั ญ ห า ด้ า น จิ ต สั ง ค ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
คุณลักษณะของผู้ให้และผู้รับบริการการปรึกษา บทบาท
หน้ า ที่ ข องผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา เทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษาตาม
แนวคิดต่าง ๆ การให้คาปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม และ
ครอบครัว จรรยาบรรณของผู้ให้คาปรึกษา รวมถึงการฝึก
ปฏิบัติ และการใช้เครื่องมือที่จาเป็นในการให้คาปรึกษา
301203 ดนตรีบาบัด
3(3-0-6)
Music Therapy
ความหมายของดนตรีบาบัดและประวัติความ
เป็ น มา หลั ก การ และทฤษฎี ข องดนตรี บ าบั ด และการ
นาไปใช้ การนาองค์ประกอบดนตรีไ ปใช้ บาบัดผู้ ป่ ว ยที่ มี
ความผิดปกติชนิดต่าง ๆ เทคนิคพื้นฐานในการบาบัดผูป้ ่วย

โดยใช้ดนตรีบาบัดเพื่อผู้ป่วยทางร่างกาย ผู้ป่วยในระบบ
ประสาท ระบบกระดูก และระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยที่
ต้ อ งการฟื้ น ฟู ส ภาพร่ า งกาย ตลอดจนเด็ ก ที่ มี ปั ญ หา
ทางการพูด การฟัง การเคลื่อนไหวร่างกายและผู้ป่ วยที่มี
ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต การวิจัยทางดนตรี บาบัด การ
ประยุกต์ใช้หลักการของดนตรีบาบัดในชีวิตประจาวันทั้งต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่น ในบริบทและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
301204 นวัตกรรมสุขภาพ
3(3-0-6)
Healthy Innovation
แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี
และสารสนเทศทางการศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ก าร
วิ เ คราะห์ คั ด กรองปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช้ น วั ต กรรม
เทคโนโลยีและสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การสร้าง การ
ออกแบบ การน าไปใช้ การประเมิ น ผล การปรั บ ปรุ ง
นวั ต กรรม การเลื อ กใช้ น วั ต กรรม เทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศส าหรั บ สุ ข ภาพทั้ ง ในมิ ติ ด้ า นการส่ ง เสริ ม
ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
301212 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2
4(2-6-7)
Basic Concepts and Principles in
Nursing ll
แนวคิ ด และหลั ก การพยาบาลพื้ น ฐาน การ
เก็บสิ่งส่งตรวจและการแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพของบุ ค คล และฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลพืน้ ฐานในห้องปฏิบัติการพยาบาล
301214 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2(0-6-3)
Practicum in Fundamental Nursing
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ ฐานแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพ
ไม่ซับซ้อน โดยคานึงถึงสิทธิผู้ใช้ บริการและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
301221 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2(2-0-4)
Nursing for Adults l
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในวั ย ผู้ ใ หญ่ การ
พยาบาลผู้ใหญ่ท่ีมีความเจ็บป่วยแบบองค์รวม ในระบบ
ภูมิคุ้มกัน การติดเชือ้ โรคติดต่อ โรคเขตร้อน เนือ้ งอกและ
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มะเร็ง ความผิดปกติของระบบขับถ่าย ปัสสาวะ บาดแผล
ไหม้ การเสียสมดุลน้าและเกลือแร่ ระยะเฉียบพลัน วิกฤต
เรือ้ รัง และระยะสุดท้าย
301222 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
2(2-0-4)
Nursing for Adults ll
การพยาบาลผูใ้ หญ่ที่มีความเจ็บป่วยแบบองค์
รวม เกี่ยวกับ ตา หู คอ จมูก ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดิ น น้ าดี ถุ ง น้ าดี ตั บ และตั บ อ่ อ น ระบบต่ อ มไร้ ท่ อ
ความผิดปกติของผิวหนัง ระบบสืบพันธุ์ ในระยะเฉียบพลัน
วิกฤต เรือ้ รังและระยะสุดท้าย
301242 การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 2
3(2-2-5)
Maternal and Newborn Nursing and
Midwifery ll
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การคลอด กระบวนการ
คลอด การพยาบาลสตรีมีครรภ์และทารก ในทุกระยะของ
การคลอด การทาคลอดปกติ การประเมินทารกแรกเกิด
การพยาบาลมารดา และทารกหลั ง คลอดปกติ การ
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก
301243 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 1
2(0-6-3)
Practicum in Maternal and Newborn
Nursing and Midwifery l
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการ
ส่งเสริมสุขภาพสตรี การวางแผนครอบครัว การพยาบาล
สตรี ในระยะตั้งครรภ์ การคัดกรองสตรีตั้งครรภ์ท่ีมี ภาวะ
เสี่ยงและการส่งต่อ โดยคานึงถึงสิทธิผใู้ ช้บริการ ความเป็น
ปัจเจกบุคคล ความแตกต่างทางวัฒนธรรม จริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4)
Nursing for Pediatric ll
การพยาบาลเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น ที่มี
ความเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะ
สุดท้าย ผลของการเจ็บป่วยและการปรับตัวของเด็ก วัยรุ่น
และครอบครัว

301271

การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 3(3-0-6)
Community Health Nursing l
แนวคิดและหลักการพยาบาลอนามัย ชุ ม ชน
ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการการสาธารณสุ ข นโยบายและ
แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพ ระบบสาธารณสุ ข ของประเทศไทย
การสาธารณสุขมูลฐาน อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน
อาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
301315 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพเด็ก
และวัยรุ่น
2(0-6-3)
Practicum in Health promotion for
Children and Adolescent
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และการป้องกันโรคในเด็ก
และวัยรุ่น โดยคานึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
301316 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2(0-6-3)
Practicum in Health promotion for
Adults and Older Adults
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดย
คานึงถึงสิทธิผใู้ ช้บริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
301323 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3
3(3-0-6)
Nursing for Adults lll
การพยาบาลผูใ้ หญ่ที่มีความเจ็บป่วยแบบองค์
รวม ในระบบทางเดิ น หายใจ ระบบเลื อ ดและน้ าเหลือง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโครงร่างและกล้า มเนื้อ
ระบบประสาท ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะ
สุดท้าย
301324 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 2(0-6-3)
Practicum in Adults Nursing l
ฝึกปฏิบัติการใช้ กระบวนการพยาบาล ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้ น ฟู ส ภาพในผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ผู้ ใ หญ่ ผู้ สู ง อายุ ท่ี มี
ปั ญ หาการย่ อ ย การดู ด ซึ ม การเผาผลาญ การขั บ ถ่ า ย
ความผิดปกติของระบบขับถ่ายปัสสาวะ การเสียสมดุลน้า
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และเกลือแร่ ความผิดปกติของผิวหนัง บาดแผลไหม้ และ
ความผิ ด ปกติ ข องโครงร่ า งและกล้ า มเนื้ อ ในระยะ
เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย โดยคานึงถึง
สิทธิผใู้ ช้บริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
301325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2(0-6-3)
Practicum in Adult Nursing ll
ฝึกปฏิบัติการใช้ กระบวนการพยาบาล ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้ น ฟู ส ภาพในผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ผู้ ใ หญ่ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี
ปัญหาการติ ดเชื้อ โรคติดต่อ และโรคเขตร้ อน เนื้องอก
และมะเร็ง ระบบสืบพันธุ์สตรี และเต้านม ตา หู คอ จมูก
ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อ รัง และระยะสุดท้าย โดย
คานึงถึงสิทธิผใู้ ช้บริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
301331 การพยาบาลผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Nursing for Older Adults
แนวคิ ด การพยาบาลผู้ สู ง อายุ ทฤษฎี ค วาม
สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่วัยสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม อารมณ์ จิตวิญญาณ จากกระบวนการสูงอายุ
ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สู งอายุ
นโยบาย กฎหมาย ระบบบริการสุขภาพและสังคมสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ
301344 การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 3
2(2-0-4)
Maternal and Newborn Nursing and
Midwifery lll
แนวคิด และการพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะเสี่ยง
และมีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะ
หลั ง คลอด การพยาบาลสตรี ท่ี ไ ด้ รั บ การท าสู ติ ศ าสตร์
หัตถการ และการพยาบาลทารกที่มีภาวะเสี่ยงและแทรก
ซ้อน
301353 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2(0-6-3)
Practicum in Pediatric Nursing
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ในเด็ก

ตั้ ง แต่ ท ารกจนถึ ง วั ย รุ่ น ที่ มี ค วามเจ็ บ ป่ ว ยในระยะ
เฉียบพลัน วิกฤต เรือ้ รังและระยะสุดท้าย โดยคานึงถึงสิทธิ
ผูใ้ ช้บริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
301362 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2(2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing ll
หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ป่วย เทคนิคการบาบัดทางการ
พยาบาลจิตเวช นิติจิตเวช การป้องกันการกลับเป็น ซ้าใน
ผู้ป่วยจิตเวช การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ในสถานบริการ/
สถาบัน ครอบครัว และชุมชน
301363 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
2(0-6-3)
Practicum in Psychiatric Nursing
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู ผูป้ ว่ ยจิตเวชในครอบครัว
ชุมชน และในสถานบริการ/สถาบัน
301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 3(3-0-6)
Community Health Nursing ll
แนวคิ ด และทฤษฏี ก ารวิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชน ระบบ
สุ ข ภาพ ระบบสุ ข ภาพชุ ม ชน ระบาดวิ ท ยา หลั ก ประกั น
สุ ข ภาพ กระบวนการพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชน การ
บริหารงานสาธารณสุ ข นโยบายสาธารณะด้า นสุ ข ภาพ
และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
301373 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1
2(0-6-3)
Practicum in Community Health
Nursing l
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และฟื้ น ฟู สุ ข ภาพแก่ ครอบครั ว กลุ่ ม คน โรงเรี ย น และ
ผูป้ ระกอบการในชุมชน
301375 การรักษาโรคเบื้องต้น
2(2-0-4)
Primary Medical Care
หลักการและวิธีการตรวจคัดกรองโรค การ
วินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การบรรเทา
สาธารณภัย และการส่งต่อผู้ป่วย
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301381

กฎหมายและจริยศาสตร์สาหรับวิชาชีพ
พยาบาล
2(2-0-4)
Laws and Ethics in Nursing Profession
กฎหมายทั่ ว ไป พระราชบั ญ ญั ติ วิ ชาชี พ การ
พยาบาลและการผดุ งครรภ์ ข้อบังคับสภาการพยาบาล
กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุ ข ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักการ และ
การพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพ จรรยาบรรณพยาบาล ปัญหา
จริยธรรมในวิชาชีพ และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
301382 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล
3(2-2-5)
Introduction to Research in Nursing
ระเบียบวิธีวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยและสิทธิ
มนุษยชน การนาผลการวิจัยมาใช้ในการพยาบาล และฝึก
ปฏิบัติการทาวิจัย
301383 การบริหารการพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Administration
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารบริ ห ารการพยาบาล
ภาวะผู้ น าทางการพยาบาล เศรษฐศาสตร์ สุข ภาพ การ
บริ ห ารหอผู้ ป่ ว ย และการประกั น คุ ณ ภาพการพยาบาล
301426 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 2(0-6-3)
Practicum in Adult Nursing lll
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้ บ ริก าร ผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาในระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบเลือดและน้าเหลือง ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบประสาท ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
ในระยะเฉี ย บพลั น วิ ก ฤต เรื้อ รั ง และระยะสุ ด ท้ า ย โดย
คานึงถึงสิทธิผใู้ ช้บริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
301432 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 2(0-6-3)
Practicum in Older Adult Nursing
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ และมีภาวะ
พึ่งพิงในสถานบริการสุขภาพ และในชุมชน

301445

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 2
4(0-12-6)
Practicum in Maternal and Newborn
Nursing and Midwifery ll
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการ
พยาบาลสตรี แ ละทารก ในระยะตั้ ง ครรภ์ ระยะคลอด
ระยะหลังคลอด ในรายปกติและในรายที่มีภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้ อ น การส่ ง เสริ ม สั ม พั น ธภาพบิ ด า มารดา
ทารก โดยคานึงถึงสิทธิผใู้ ช้บริการ ความเป็นปัจเจกบุคคล
ความแตกต่างทางวั ฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
4(0-12-6)
Practicum in Community Health Nursing ll
ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยชุมชน การวางแผนการ
บริหารด้านสุขภาพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 2(0-6-3)
Practicum in Primary Medical Care
ฝึกปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย
แยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การบรรเทาสาธารณ
ภัย และการส่งต่อผู้ป่วย
301484 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริการ การ
บริ ห าร การวิ จั ย และการศึ ก ษาทางการพยาบาล และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทางการพยาบาล
301485 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2(0-6-3)
Practicum in Nursing Administration
ฝึกประสบการณ์การบริหารจัดการทางการ
พยาบาล บทบาทหน้าที่ก ารบริ หาร ภาวะผู้นา และการ
พัฒนาองค์กร
301486 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
2(0-6-3)
Professional Nursing Practice
ฝึกประสบการณ์การบริหารจัดการทางการ
พยาบาลในการดูแลผูใ้ ช้บริการที่เลือกสรร
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321111

บทนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1(1-0-2)
Introduction to Applied Thai Traditional
Medicine
ประวั ติ ก ารแพทย์ แ ผนไทย ปรั ช ญาของ
นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย
วิ วั ฒ นาการของเวชกรรมไทย นวดไทยและการใช้ ย า
สมุ น ไพร ลั ก ษณะงานเวชปฏิ บั ติ ก ารแพทย์ แ ผนไทย
ประยุกต์ การส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย ประวั ติ แ ล ะหลั ก การของธรรมน ามั ย ระบบ
สาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย การเตรียมพร้อมเพื่อ
การศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
321231 โภชนาการ
2(2-0-4)
Nutrition
ความหมายและความสาคัญของสารอาหาร
การค านวณปริ ม าณสารอาหารที่ ร่ า งกายควรได้ รั บ
หลั ก การบริ โ ภคอาหาร อาหารส าหรั บ วั ย ต่ า ง ๆ และ
สาหรับผู้ป่วยหรือผู้ท่ีต้องการสารอาหารพิเศษ โรคที่เกิด
จากโภชนาการ สารพิ ษ ในอาหาร ความรู้ ท างด้ าน
การแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวกับโภชนาการ
321232 อาการวิทยาและการวินิจฉัยโรค
ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3(2-2-5)
Symptomatology and Diagnosis in
Applied Thai Traditional Medicine
ความหมายและความสาคัญของอาการวิทยา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอาการ กั บ พยาธิ วิ ท ยา พยาธิ
สรีรวิทยา และการวินิจฉัยโรค ความหมายและสาเหตุของ
อาการที่ พ บบ่ อ ยหรื อ มี ค วามส าคั ญ ทางการแพทย์ แ ผน
ปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยประยุกต์
321241 เภสัชกรรมแผนไทย 1
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy I
จรรยาเภสั ช กรรมไทย หลั ก การของเภสั ช
กรรมแผนไทย เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช และ
เภสัชกรรมแผนไทย สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติและ
สมุนไพรในยาสามัญประจาบ้าน

321242

เภสัชกรรมแผนไทย 2
3(2-2-5)
Thai Traditional Pharmacy II
โครงสร้างตารับยาไทย การตั้งตารับยา การ
วิเคราะห์ตารับยา การใช้น้ากระสายยา การวิเคราะห์การ
ปรุ ง ยาของเภสั ช กรรมแผนไทย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
วัตถุดิบสมุนไพร การผลิตยา จากสมุนไพรรูปแบบต่าง ๆ
การเก็บรักษายา และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
321251 เวชกรรมแผนไทย 1
3(3-0-6)
Thai Traditional Medicine I
จรรยาแพทย์ หลักการสาคัญของการแพทย์
แผนไทย หลักการ แนวคิด และสาระสาคัญ ของคัมภีร์เวช
ศึกษา คัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุ
วิ ภั ง ค์ คั ม ภี ร์ ธ าตุ วิ ว รณ์ คั ม ภี ร์ วรโยคสาร คั ม ภี ร์
ประถมจินดา คัมภีร์มหาโชตรัต คัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์
ตักศิลา คัมภีร์อภัยสันตา คัมภีร์มุขโรค
321252 เวชกรรมแผนไทย 2
3(2-2-5)
Thai Traditional Medicine II
หลักการ แนวคิด และสาระสาคัญของคัมภีร์
กษั ย คั ม ภี ร์ ธ าตุ บ รรจบ คั ม ภี ร์ มุ จ ฉา-ปั ก ขั น ธิ ก า คั ม ภี ร์
สิทธิสาระสงเคราะห์ คัมภีร์อุทรโรค คัมภีร์อติสาร คัมภีร์
ชวดาร คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค คัมภีร์
ไพจิตรมหาวงศ์ คัมภีร์ทิพมาลา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ (การใช้ ห ลั ก จริ ย ธรรม
กฎหมาย ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม ในการตัดสินปัญหา
ด้ า นการแพทย์ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบโรคศิ ล ปะ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
321261 หัตถเวชกรรมแผนไทย 1
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutic Massage I
จรรยาบรรณหั ต ถเวชกรรมไทย กายวิ ภ าค
ศาสตร์และแนวเส้นพื้นฐานที่ใช้ ในการนวดไทย หลักการ
และแนวคิดการนวดไทยแบบราชสานัก ทฤษฎีเส้นประธาน
สิบและฤาษีดัดตน
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321262

หัตถเวชกรรมแผนไทย 2
3(2-2-5)
Thai Traditional Therapeutic Massage II
จุดสัญญาณที่ใช้ในการนวดไทยเพื่อการรักษา
หลักการและวิธีการนวดไทยแบบราชสานักสาหรับจุดต่าง
ๆ อาการหรื อ โรคที่ พ บบ่ อ ยทางหั ต ถเวชกรรมแผนไทย
หลักการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การ
รักษาทางหัตถเวชกรรมแผนไทย การส่งต่อ หลักการและ
วิธีการใช้ธรรมชาติ บาบัดในหัตถเวชกรรมแผนไทย การ
เทียบเคียงอาการหรือโรค และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์
การแพทย์แผนปัจจุบัน
321312 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลั ก การและระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ประเภทของ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแพทย์ แ ผนไทย ตั ว อย่ า ง
งานวิจัยทางการแพทย์แผนไทยการกาหนดปัญหา การตั้ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมติฐ าน การก าหนดตั ว แปร กรอบ
แนวคิดการวิจัย การสร้างและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย
ประชากรกลุ่ มตั วอย่า งการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล และการ
เลือกใช้สถิติสาหรับวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อมูลการ
เขี ย นโครงการและรายงาน การวิ จั ย การประเมิ น
โครงการวิ จั ย การค้ น คว้ า และปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ทางการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์
321323 เภสัชเวท
3(2-2-5)
Pharmacognosy
ความรู้เบื้องต้นของสารเคมีจากพืชสมุนไพร
คุณสมบัติทางเคมี ประโยชน์ทางยาฤทธิ์ทางเภสั ชวิ ท ยา
ของสมุนไพรต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ พิษวิทยา
และการทดลองทางคลิ นิ ก พื ช พิ ษ ลั ก ษณะพื ช ที่ มี พิ ษ
อาการพิ ษ และวิ ธี ก ารสกั ด แยกสารส าคั ญ การตรวจ
เอกลักษณ์สารสาคัญจากพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์และวิธี
ทางเคมี
321334 เวชศาสตร์ทั่วไป 1
4(3-2-7)
General Medicine I
สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิ
สรี ร วิ ท ยา ลั ก ษณะทางคลิ นิ ก การสื บ ค้ น และการ
วินิจฉัยโรคหรือภาวะผิดปกติท่ีพบบ่อยทางอายุรศาสตร์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา และจิต
เวชศาสตร์ เพื่อการเทียบเคียงโรคระหว่างการแพทย์แผน
ไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารกับแพทย์
แผนปัจจุบันและการส่งต่อผู้ป่วย
321335 เวชศาสตร์ทั่วไป 2
4(3-2-7)
General Medicine II
สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิ
สรี ร วิ ท ยา ลั ก ษณะทางคลิ นิ ก การสื บ ค้ น และการ
วิ นิ จ ฉั ย โรคหรื อภาวะผิ ดปกติท่ี พ บบ่ อ ยทางศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา
และรั ง สี วิ ท ยาพื้ น ฐาน การเที ย บเคี ย งโรคระหว่ า ง
การแพทย์ แ ผนไทยกั บ การแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น การ
ติดต่อสื่อสารกับแพทย์แผนปัจจุบันและการส่งต่อผู้ป่วย
321343 เภสัชกรรมแผนไทย 3
4(2-4-6)
Thai Traditional Pharmacy III
การประยุกต์ใช้ความรู้หลักเภสัชกรรมไทยใน
การศึกษาตารับยาไทย หลักการและรูปแบบต่าง ๆ ในการ
ตั้งตารับและการผลิตยาจากสมุนไพร การวิเคราะห์ตารับ
ยารักษาโรค ตามหลักวิทยาศาสตร์ การประเมินฤทธิ์และ
พิ ษ ของสมุ น ไพรต ารั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารผลิ ต ยาแผนไทย
เทคนิ ค การควบคุ ม คุ ณ ภาพสมุ น ไพร การวิ เ คราะห์
คุ ณ ภาพสมุ น ไพร กฎหมาย และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เภสัชกรรมแผนไทย
321353 เวชกรรมแผนไทย 3
4(2-4-6)
Thai Traditional Medicine III
หลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาและการให้คาแนะน า
เน้ น อาการหรื อ โรคที่ พ บบ่ อ ย หรื อ ไม่ ซั บ ซ้ อ น การ
เทียบเคียงอาการ และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์
แผนปัจจุบัน
321363 หัตถเวชกรรมแผนไทย 3
4(2-4-6)
Thai Traditional Therapeutic Massage III
หลักการและวิธีการนวดไทยแบบราชส านั ก
รั ก ษาด้ ว ยหั ต ถเวชกรรมแผนไทย การซั ก ประวั ติ ตรวจ
ร่ า งกาย การวิ นิ จ ฉั ย การวางแผนการรั ก ษา การให้
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คาแนะนา การส่งต่อผู้ป่วย วิธีการรักษา สาหรับอาการ
โรคหรือปัญหาที่ซับซ้ อน การเทียบเคียงอาการหรื อ โรค
และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน
321371 การผดุงครรภ์
3(2-2-5)
Midwifery
กายวิ ภ าคและสรี ร วิ ท ยาของการตั้ ง ครรภ์
การวินิจฉัย การตั้งครรภ์ การดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์
ภาวะแทรกซ้อนที่ มีผลต่ อ การตั้ง ครรภ์ กลไกการคลอด
หลักและวิธีการทาคลอดในรายปกติ หลักการดูแลมารดา
ตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดตามคัมภีร์การแพทย์แผนไทย
การผสมผสานหลั ก การทางการแพทย์ แผนปั จ จุ บันและ
การแพทย์แผนไทย หลักการดูแลทารก แรกคลอดด้วย
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยการวางแผน
ครอบครัว
321381 ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์
2(0-6-3)
Practice in Midwifery
ฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การ
ตรวจครรภ์ การดู แ ลมารดาตั้ ง แต่ ตั้ ง ครรภ์ จนถึ ง หลั ง
คลอด การช่วยทาคลอดในรายปกติ การช่วยดูแลทารก
แรกคลอด และการวางแผนครอบครั ว การดู แ ลหญิ ง
ตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย
321414 ธรรมานามัย การแพทย์เสริมและ
การแพทย์ทางเลือก
3(2-2-5)
Dhamanamai, Complementary and
Alternative Medicine
ความหมายและประวัติของธรรมานามัย กาย
จิต วิญญาณ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการนาเอาหลัก
ศาสนามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ศึ ก ษาทฤษฎี
แ น ว คิ ด แ ล ะ ห ลั ก ก า ร เ บื้ อ ง ต้ น ข อ ง ก า ร แ พ ท ย์ ที่
นอกเหนื อ ไปจากระบบการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ศึ ก ษา
เกี่ ย วกั บ ระบบการแพทย์ ท่ี ใ ช้ ใ นการป้ อ งกั น และรั ก ษา
โรคภัยต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ
ในวงการแพทย์ระดับสากล

321415

สปาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Spa Therapy
วิวัฒนาการของสปา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับส
ปาเพื่ อ สุ ข ภาพการให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ในธุ ร กิ จ สปา ชนิ ด
ของสปาและเอกลักษณ์สปาไทย สปาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และความงาม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท่ี ใ ช้
ในสปา การบริหารจัดการสปา
321482 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Medicine
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ า นเวชกรรมแผนไทย การซั ก
ประวั ติ ตรวจร่ า งกาย การวิ เ คราะห์ ส มุ ฏ ฐาน การ
วิ นิ จ ฉั ย โรค การวางแผนการรั ก ษา ท าการรั ก ษาหรื อ
อธิบายการรักษาด้วยหลักการทางเวชกรรมแผนไทย ให้
คาแนะนา และเขียนรายงานบันทึกข้อมูลผูป้ ่วยตามวิธีการ
ทางเวชระเบียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา กรณีศึกษาผู้ป่วย
ทางเวชกรรมในโรคหรือกลุ่มอาการที่พบบ่ อยในเวชปฏิบัติ
ตลอดจนเทียบเคียงอาการและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์
การแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น และการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย ทั้ ง ใน
สถานพยาบาลของรั ฐ และสถานบริ ก ารสุ ข ภาพทาง
การแพทย์แผนไทย
321483 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย 4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Pharmacy
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ า นเภสั ช กรรมแผนไทย การตั้ ง
ตารับยา การวิเคราะห์ตารับยา การจัดยา ตามใบสั่งยา
การให้ ค าแนะน า และมี ก ารบู ร ณาการด้ ว ยศาสตร์
การแพทย์ แ ผนไทย เน้ น การเตรี ย มยาและปรุ ง ยาจาก
สมุนไพรที่ใช้บ่อย หลักเกณฑ์ในการผลิตยาสมุนไพรที่ ดี
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ยาสมุนไพร
321484 ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย
4(0-8-4)
Practice in Thai Traditional Therapeutic
Massage
ฝึกปฏิบัติงานหัตถเวชกรรมแผนไทยภายใต้
การก ากั บ ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด การซั ก ประวั ติ การตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การนวด
ไทยแบบราชสานัก การให้คาแนะนา การบันทึกข้อมูล งาน
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เวชระเบียน เน้นอาการหรือโรค หรือการปฏิบัติท่ีพบหรือ
ใช้บ่อย และไม่ซับซ้อน การส่งต่อผู้ป่วย การเทียบเคี ย ง
อาการ หรื อ โรคและการวิ นิ จ ฉั ย โรคกั บ การแพทย์ แ ผน
ปัจจุบัน
321491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ การเขี ย น
รายงาน การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้ อ
ซั ก ถามในประเด็ น ทางด้ า นงานการแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
321493 การฝึกงานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
6 หน่วยกิต
Professional Training for Applied Thai
Traditional Medicine
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
322101 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 1 2(1-2-3)
Professional Development I
องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สาคัญเพื่อพัฒนา
ตนเองสู่ความเป็นแพทย์ท่ีดี การแพทย์องค์รวม มิติต่างๆ
ของสุขภาพ รวมทั้ง สุขภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพกับแพทย์
ในระบบบริการสุขภาพ โดยเชื่อมโยงความรู้พื้นฐาน เช่น
พฤติ ก รรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ โภชนาการเข้ า กั บ
สุขภาพตามวัย สภาพเศรษฐกิจและสังคม เวชจริยศาสตร์
และกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อผู้ป่วยหรือประชาชนครบ
ทั้ ง 4 มิ ติ ได้ แ ก่ ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม(รวมทั้ ง
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม) และภูมิปัญญา โดยเน้นให้นิสิต
มีความรู้และทักษะการสื่อสารเบื้องต้น การทางานเป็นทีม
และการจัดการความเครียด มีความเข้าใจที่ดีต่อวิชาชี พ
แพทย์ รวมทั้ง ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ บทบาทและ
หน้ า ที่ ข องแพทย์ และกระบวนการพั ฒ นาตน เองที่
เหมาะสม

322102

การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 2 2(1-2-3)
Professional Development II
องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สาคัญเพื่อพัฒนา
ตนเองสู่ ค วามเป็ น แพทย์ท่ี มีคุ ณ ลัก ษณะด้า นเวชศาสตร์
ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การ
ตรวจคัดกรองโรคหรือความผิดปกติโดยการประยุก ต์ ใ ช้
หลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านชี วสถิติ และทักษะ
ในการสื่อสารในทีมสุขภาพที่เหมาะสม ให้มีความตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพส่วนตัว และประยุกต์ใช้การแพทย์องค์
รวม
322103 จิตวิทยาทางการแพทย์
1(1-0-2)
Medical Psychology
จิ ต วิ ท ยาการแพทย์ การประยุ ก ต์ ห ลั ก การ
จิ ต วิ ท ยาเข้ า ไปในเวชปฏิ บั ติ ส าหรั บ โรค ภาวะ และการ
บาดเจ็ บ ทั้ ง กายภาพและจิ ต ใจ เป็ น การผสมผสานการ
บ าบั ด เข้ า ไปในการจั ด การความเจ็ บ ป่ ว ยทางจิ ต ภาวะ
ผิดปกติด้านอารมณ์ การรับรู้ พฤติกรรม การใช้สาร ตั้งแต่
เทคนิคจิตบาบัด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับรู้ วิถี
ชีวิตครอบคร้วและระหว่างบุคคล เพื่อปรับปรุงสุขภาพกาย
และจิตใจ
322201 บทนาเวชศาสตร์คลินิก 1
2(1-2-3)
Introduction to Clinical Medicine I
ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ในการซั ก ประวั ติ แ ละตรวจ
ร่างกายผู้ป่วย รวมถึงความรู้พื้นฐานใน การตรวจและส่ง
ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และสามารถน าความรู้ ท าง
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พื้ น ฐาน เช่ น กายวิ ภ าคศาสตร์
สรี ร วิ ท ยา มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการซั ก ประวั ติ รวมทั้ ง การ
ตรวจร่างกายผู้ป่วยโดยนาความรู้ทางด้านพยาธิกาเนิดมา
เชื่ อ มโยงกั บ อาการและอาการแสดงของโรค พร้ อ มกั บ
สามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้นได้ และสามารถเรียนรู้การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า งแพทย์ แ ละ
ผูป้ ว่ ยได้
322202 ชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2(1-2-3)
Cell Biology and Tissue
ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ ระบบการทางาน การ
ควบคุมการทางานของเซลล์และเนื้อเยื่อกลไกการขนส่ง
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ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ และศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ รวมถึง
เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์และเนือ้ เยื่อ
322203 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 4(2-4-6)
Biochemistry and Molecular Biology
สมบัติ โครงสร้าง และหน้าที่การทางานของ
สารชีวโมเลกุลที่สาคัญในร่างกาย รวมถึงวิถีเมตาบอลิซึม
และการดัดแปลงสารชีวโมเลกุลที่เกิดในสิ่งมีชีวิตในภาวะ
ปกติและเชื่อมโยงถึงภาวการณ์เกิดพยาธิสภาพ กลไกการ
แสดงออกของยีนทั้งในเชิงพันธุศาสตร์และอณูพันธุศาสตร์
ตอลดจนเทคนิคทางอณูชีววิทยา
322204 บทนาสู่กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
2(1-2-3)
Introduction to Anatomy and
Physiology
ความหมายของค าศั พ ท์ ห ลั ก ระนาบและ
ทิ ศ ทาง ต าแหน่ ง ของร่ า งกายทางกายวิ ภ าคศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
เบื้องต้น การทางานของระบบควบคุมในการรักษาสมดุล
ของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ รวมทั้งศึกษากระบวนการ
การเจริญและพัฒนาของมนุษย์ โดยศึกษาตั้งแต่การสร้าง
เซลล์สืบพันธ์ การปฏิสนธิ การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์
เพื่อเจริญเป็นชั้นเนือ้ เยื่อและระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
รวมทั้งความผิดปกติ ตั้งแต่กาเนิด
322205 ระบบประสาท 1
3(1-4-4)
Nervous System I
การเจริ ญ และพั ฒ นาการรวมทั้ งโครงสร้าง
ของระบบประสาทของมนุ ษย์ กลไกการทางานและการ
ควบคุมการทางานของระบบประสาทรับความรู้สึกทั่วไป
ระบบประสาทรับความรู้สึกพิเศษ ระบบประสาทสั่งการ
ระบบประสาทอั ต โนมั ติ และระบบประสาทขั้ น สู ง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างระบบประสาทกับ ระบบต่ างๆของ
ร่างกายในภาวะปกติและผิดปกติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนวิชาทางคลินิกต่อไป

322206

ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อและโครงกระดูก 1
3(1-4-4)
Skin and Musculoskeletal System
การเจริ ญ และพั ฒ นาการรวมทั้ งโครงสร้าง
และหน้ า ที่ ข องระบบผิ ว หนั ง และระบบกล้ า มเนื้ อ โครง
กระดูก (รวมทั้งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน) กลไกและการควบคุ ม
การท างานของระบบผิ ว หนั ง และระบบกล้ า มเนื้ อ โครง
กระดู ก ในภาวะปกติ แ ละการเชื่ อ มโยงถึ ง ภาวะการเกิ ด
พยาธิ ส ภาพ ความสั ม พั น ธ์ ด้ า นโครงสร้ า งและหน้ า ที่
ระหว่ า งระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ กั บ ระบบอื่ น ๆของ
ร่างกาย เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป
322207 ระบบต่อมไร้ท่อ 1
2(1-2-3)
Endocrine System I
การเจริ ญ และพั ฒ นาการรวมทั้ งโครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบต่ อ มไร้ ท่อ กระบวนการสัง เคราะห์
การหลั่ ง การขนส่ ง เมตาบอลิ ซึ ม ตั ว รั บ และผลของ
ฮอร์โมนหลักต่อ อวัยวะเป้าหมาย กลไกการควบคุมการ
ทางานของระบบต่อมไร้ท่อ ในภาวะปกติและ การเชื่อมโยง
ถึงภาวการณ์เกิดพยาธิสภาพความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ต่อมไร้ท่อ กับระบบอื่นๆของร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป
322208 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 3 3(1-4-4)
Professional Development III
องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สาคัญเพื่อพัฒนา
ตนเองสู่ ค วามเป็ น แพทย์ท่ี มีคุ ณ ลัก ษณะด้า นเวชศาสตร์
ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การ
ประยุกต์ใช้หลักการทางระบาดวิทยาพื้นฐาน โดยเฉพาะ
การออกแบบวิจัย และทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล
อย่ า งเหมาะสม ให้ มี ค วามตระหนั ก ในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติท่ีดีต่อการแพทย์องค์ร วม
และการฝึกปฏิบัติในศูนย์สุขภาพชุมชนหรือสถานีอนามัย
322209 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1 3(1-4-4)
Cardiovascular System I
การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญและ
พั ฒ นาการ มหกายวิ ภ าคศาสตร์ จุ ล กายวิ ภ าคศาสตร์
หน้าที่ กลไกการทางาน และการควบคุมการทางานของ
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ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ศึกษาการทางานของระบบ
หลอดเลือดและหัวใจร่วมกับระบบอื่นๆ ในการควบคุมและ
รั ก ษาสมดุ ล ของร่ า งกายให้ อ ยู่ ใ นภาวะ ตลอดจนการ
ปรับตัวของระบบหลอดเลื อดและหัว ใจในภาวะต่ า งๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ขั้นพื้นฐานทาง
คลินิก
322210 ระบบหายใจ 1
2(1-2-3)
Respiratory System I
การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญและ
พั ฒ นาการมหกายวิ ภ าคศาสตร์ จุ ล กายวิ ภ าคศาสตร์
หน้าที่ กลไกการทางาน และการควบคุมการทางานของ
ระบบหายใจ ศึกษาการท างานของระบบหายใจร่ ว มกั บ
ระบบอื่นๆ ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้
อยู่ในภาวะปกติ ตลอดจนการปรับตัวของระบบหายใจใน
ภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ขั้น
พืน้ ฐานทางคลินิก
322211 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
3(1-4-4)
Hematologic and Immune System
การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญและ
พัฒนาการมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบน้าเหลือง การ
สร้างและการทาลายเม็ด เลื อด หน้าที่ กลไกการท างาน
และการควบคุมการทางานของระบบเลือด ครอบคลุมถึง
กระบวนการป้องกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่
เข้าสู่ร่างกาย โดยอาศัยระบบภูมิคุ้มกัน และการตอบสนอง
ของระบบภูมิคุ้มกัน ศึกษาการทางานของระบบเลือดและ
ภูมิคุ้มกันร่วมกับระบบอื่นๆ ในการควบคุมและรั กษาให้อยู่
ในภาวะปกติ ตลอดจนการปรั บ ตั ว ของระบบเลื อ ดและ
ระบบภูมิคุ้มกันในภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้ขั้นพืน้ ฐานทางคลินิก
322212 ระบบทางเดินอาหาร 1
2(1-2-3)
Gastrointestinal System I
การศึกษาแบบบูรณาการของการเจริญเติ บโต
พั ฒ นาการและโครงสร้ า งของอวั ย วะในระบบทางเดิ น
อาหาร กลไกการควบคุ ม การท างานทางสรี ร วิ ท ยาของ
ระบบทางเดินอาหารทั้งในภาวะปกติและในภาวะผิดปกติ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทางเดินอาหาร กับระบบอื่นๆ

ของร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิ ชาทางคลิ นิ ก
ต่อไป
322213 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1
3(1-4-4)
Urinary Systems I
ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง ก า ร
เจริญเติบโต พัฒนาการและโครงสร้างของอวัยวะในระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ รวมทั้งกลไกการทางานของหลอดเลื อด
ไตฝอยในการดูดกลับสาร และการคัดหลั่งต่างๆ กลไกการ
สร้างน้าปัสสาวะ การขับถ่ายปัสสาวะ การควบคุมสมดุล
กรดด่างและการควบคุ ม ความเข้ ม ข้นของสารละลายใน
ภาวะปกติและในภาวะผิดปกติท่ีเ กิดขึ้น ในระบบขับถ่ า ย
ปัสสาวะ เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป
322214 ระบบสืบพันธุ์ 1
3(1-4-4)
Reproductive System I
ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ข อ ง ก า ร
เจริญเติบโต พัฒนาการและโครงสร้างของอวัยวะในระบบ
สื บ พั น ธุ์ กลไกการควบคุ ม การท างานของสรี ร วิ ท ยาใน
ภาวะปกติ และในภาวะผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในระบบสืบพันธุ์
เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป
322215 อายุ ร กรรมทางการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น
3(3-0-6)
Internal Medicine
เวชกรรมของแพทย์ เ วชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป เพื่ อ
วินิจฉัยและรักษาความเจ็บป่วยหลากหลายและโรคเรือ้ รัง
ได้แก่ หทัยวิทยา วิทยารูมาติก ปอดวิทยา ไตวิทยา เวช
ศาสตร์ ก ารกี ฬ า เวชศาสตร์ วั ย รุ่ น ภู มิ แ พ้ แ ละภู มิ คุ้ ม กั น
วิทยา วิทยาทางเดินอาหาร โรคติดเชือ้ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
มะเร็ววิทยา โลหิตวิทยา และวิทยาต่อมไร้ท่อ
322301 การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4 3(1-4-4)
Professional Development IV
องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สาคัญเพื่อพัฒนา
ตนเองสู่ ค วามเป็ น แพทย์ท่ี มีคุ ณ ลัก ษณะด้า นเวชศาสตร์
ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การทางระบาดวิ ท ยาคลิ นิ ก โดยศึ ก ษา
ปั ญ หาทางสุ ข ภาพและโรคที่ พ บบ่ อ ยหรื อ เป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุขของประเทศ และทักษะในการสื่อสารกับชุมชน
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อย่างเหมาะสม ให้มีความรับผิดชอบ ปรับตัวและบริหาร
จั ด การด้ า นเวลา และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในศู น ย์ สุ ข ภาพ
ชุมชนหรือสถานีอนามัย ชุมชนและครอบครัว
322302 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 3(1-4-4)
Principles of Medical Pharmacology
หลั ก การเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าบ าบั ด โรค การ
เปลี่ยนแปลงยาภายในร่างกาย หลักการทั่วไปและกลไก
การออกฤทธิ์ของยาต้นแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์
และระดั บ อวั ย วะ ข้ อ บ่ ง ชี้ ข้ อ ควรระวั ง อาการอั น ไม่ พึง
ประสงค์ของยา การเสริมฤทธิ์และการต้านฤทธิ์กันของยา
รวมถึงความเป็นพิษ และการแก้พิษ
322303 หลักพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ 3(1-4-4)
Principle of Pathology and Forensic
Medicine
ความหมาย ขอบเขต ความสาคัญ หลักและ
วิ ธี ก ารศึ ก ษาพยาธิ วิ ท ยา อั น ว่ า ด้ ว ยโรคและขบวนการ
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก่ อ โรค อี ก ทั้ ง เรี ย นรู้ ห ลั ก การ
นิ ติ เ วชศาสตร์ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท าง
พยาธิวิทยาไปใช้ประโยชน์ในทางกฎหมาย
322304 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
2(1-2-3)
Principle of Medical Laboratory
Investigation
ความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกายทั้ง
ทฤษฎี การปฏิบัติการทางห้องทดลอง และการนาเทคนิค
การปฏิ บั ติ ก ารทางห้ อ งทดลองมาใช้ ใ นการสื บ ค้ น
ตลอดจนการแปลผลที่ได้จากการปฏิบัติการห้องทดลอง
นั้น มายืนยันการวินิจฉัยโรค ติดตามผล รักษาและป้องกัน
โรค
322305 หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง
การแพทย์
3(1-4-4)
Principle of Medical Microbiology and
Parasitology
หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา
เชือ้ ราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ การตรวจและ
วิ นิ จ ฉั ย โรคติ ด เชื้ อ ในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ส าหรั บ เชื้ อ

แบคที เ รี ย เชื้ อ ไวรั ส เชื้ อ รา และปรสิ ต ที่ เ ป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุขที่สาคัญของประเทศ
322306 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์และโรคติดเชื้อ
2(1-2-3)
Applied immunology and Infectious
Disease
ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ท า ง
ภูมิคุ้มกันวิทยา แบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา เชื้อราวิทยา
และปรสิ ต วิ ท ยาทางการแพทย์ และน ามาเชื่ อ มโยงกั บ
พยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้าน
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากาเนิด
พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงโรค พยาธิสภาพ
ของรอยโรค หลักการและแนวทาง การตรวจวินิจฉั ยโรค
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ ยาและการดูแลรัก ษา
ผู้ป่วย รวมทั้ง การให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชน
ในชุมชน
322307 ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและ
โภชนาการ
1(1-0-2)
Metabolic and Nutritional Diseases
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิ ด ปกติ
ทางเมตาบอลิซึมและโภชนาการ โดยอาศัยความรู้พื้ นฐาน
ทางกายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมีและสรีรวิทยา มาเชื่อมโยงกับ
พยาธิสภาพ ที่พบในผูป้ ว่ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้าน
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากาเนิด
พยาธิสรีรวิทยาอาการและอาการแสดงโรค พยาธิสภาพ
ของรอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรัก ษา
ผูป้ ว่ ย รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนใน
ชุมชน
322308 ระบบทางเดินอาหาร 2
2(1-2-3)
Gastrointestinal System II
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิด ปกติ
ในระบบทางเดิ น อาหาร โดยอาศั ย ความรู้ พื้ น ฐาน
โครงสร้างและหน้ าที่ ข องร่ างกาย มาเชื่อมโยงกั บ พยาธิ
สภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาด
วิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากาเนิด พยาธิ
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สรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอย
โรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแล
ผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม การใช้ ย าและการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ย
รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน
322309 บทนาเวชศาสตร์คลินิก 2
2(1-2-3)
Introduction to Clinical Medicine II
เรี ย นรู้ แ ละฝึ ก หั ด ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ในการซั ก
ประวัติและตรวจร่างกายผูป้ ว่ ย เรียนรู้และฝึกหัดการตรวจ
และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการขัน้ พืน้ ฐาน และสามารถนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน เช่น กายวิภาค
วิทยา สรีรวิทยา มาประยุกต์ใช้ในการซักประวัติ รวมทั้ง
การตรวจร่ า งกายผู้ ป่ ว ยโดยน าความรู้ ท างด้ า นพยาธิ
ก าเนิ ด มาเชื่ อ มโยงกั บ อาการและอาการแสดงของโรค
พร้อมกับสามารถให้การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ เรียนรู้และ
ฝึ ก หั ด การติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า ง
แพทย์และผูป้ ว่ ยได้
322310 ระบบเลือด
2(1-2-3)
Hematologic System
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบเลือดและระบบที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยความรู้พืน้ ฐาน
โครงสร้างและหน้ าที่ ข องร่ างกาย มาเชื่อมโยงกั บ พยาธิ
สภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาด
วิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากาเนิดพยาธิ
สรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอย
โรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแล
ผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม การใช้ ย าและการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ย
รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน
322311 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 2 2(1-2-3)
Cardiovascular System 2
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด โดยอาศั ย ความรู้ พื้ น ฐาน
โครงสร้างและหน้ าที่ ข องร่ า งกาย มาเชื่อมโยงกั บ พยาธิ
สภาพที่พบในผู้ป่าย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาด
วิ ท ยา สาเหตุ แ ละปั จ จั ย ก่ อ โรค พยาธิ วิ ท ยาก าเนิ ด
พยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของ
รอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การ

ดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วมการใช้ ย าและการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน
322312 ระบบหายใจ 2
2(1-2-3)
Respiratory System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบทางเดินหายใจ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานโครงสร้าง
และหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบใน
ผูป้ ว่ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย ก่ อ โรค พยาธิ วิ ท ยาก าเนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้
ความรู้และป้องกันโรค แก่ประชาชนในชุมชน
322313 ระบบต่อมไร้ท่อ 2
2(1-2-3)
Endocrine System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบต่อมไร้ท่อ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานโครงสร้างและ
หน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พ บในผู้
ป่าย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย ก่ อ โรค พยาธิ วิ ท ยาก าเนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้
ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน
322314 ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อและโครงกระดูก 2
2(1-2-3)
Skin and Musculoskeletal System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบผิวหนัง กล้ามเนือ้ และโครงกระดูก โดยอาศัยความรู้
พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกับ
พยาธิสภาพ ที่พบในผูป้ ว่ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้าน
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากาเนิด
พยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของ
รอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การ
ดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วมการใช้ ย าและการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน
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322315

ระบบประสาท 2
2(1-2-3)
Nervous System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบประสาท โดยอาศั ย ความรู้ พื้ นฐานโครงสร้ างและ
หน้ า ที่ ข องร่ า งกาย มาเชื่ อ มโยงกั บ พยาธิ ส ภาพที่ พ บใน
ผูป้ ว่ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย ก่ อ โรค พยาธิ วิ ท ยาก าเนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้
ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน
322316 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2
2(1-2-3)
Urinary System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานโครงสร้าง
และหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบใน
ผูป้ ว่ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย ก่ อ โรค พยาธิ วิ ท ยาก าเนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้
ความรู้และป้องกันโรค แก่ประชาชนในชุมชน
322317 ระบบสืบพันธุ์ 2
2(1-2-3)
Reproductive System ll
การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติใน
ระบบสื บ พั น ธุ์ โดยอาศั ย ความรู้ พื้ น ฐานโครงสร้ า งและ
หน้ า ที่ ข องร่ า งกาย มาเชื่ อ มโยงกั บ พยาธิ ส ภาพที่ พ บใน
ผูป้ ว่ ย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปั จ จั ย ก่ อ โรค พยาธิ วิ ท ยาก าเนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและการแสดงโรค พยาธิ ส ภาพของรอยโรค
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้
ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน

322401

สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 1
4(4-0-8)
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence l
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ การเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ กตั้ งแต่แ รกเกิด จนถึง วัย รุ่น (อายุน้อย
กว่า 15 ปี) สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการวิทยา พยาธิ
ก าเนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค และการ
วินิจฉัยโรค การรักษาโรค ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ
โดยเน้ น ปั ญ หาและโรคที่ พ บบ่ อ ยในเด็ ก รวมทั้ ง การ
เจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการที่ ผิ ดปกติ และภาวะฉุ ก เฉิน
ต่ า งๆ มี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุ ม ถึ ง ครอบครั ว และชุ ม ชนของผู้ ป่ ว ย โดยมี การ
บู ร ณาการกั บ แผนกรั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู และ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
322402 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 2
4(0-8-4)
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence ll
ฝึกทักษะทางคลินิกผู้ป่วยเด็กแรกเกิดจนถึ ง
วัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 15 ปี) ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การส่ง
ต รวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การสั่ ง การรั ก ษาอย่ า ง
สมเหตุ ส มผล การบั น ทึ ก เวชระเบี ย น การให้ ค าแนะน า
ผูป้ ว่ ยและญาติ และทักษะพืน้ ฐาน สาหรับการทาหัตถการ
ต่ า งๆ (ทราบถึ ง ข้ อ บ่ ง ชี้ เข้ า ใจหลั ก การ รู้ ขั้ น ตอนการ
กระทา การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิ ด ขึ้น จากการท าหั ต ถการดั ง กล่ า ว) รวมทั้ ง ฝึ ก ท างาน
ร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรค
ผูป้ ว่ ยนอก หอผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยหนัก มีทัศนคติที่ดีใน
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและ
ชุมชนของผู้ป่วย โดยมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ใน
การดูแลรักษาผู้ป่วย
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322403

เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและ
อาชีวเวชศาสตร์ 1
4(1-6-5)
Community, Family and Occupational
Medicines I
หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม การดูแลผูป้ ว่ ยที่ไม่ต้องรับเข้าในโรงพยาบาล
เลื อ กครอบครั ว ท าการศึ ก ษาด้ า นเวชศาสตร์ ค รอบครั ว
อย่างบูรณาการ การวิเคราะห์ปัญหาของผู้ปว่ ย ครอบครัว
และชุมชนตามหลักระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติชั้นสูง
322404 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
4(4-0-8)
Health and Diseases of Adult and Elderly I
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการ
วิทยา พยาธิวิทยากาเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยก
โรค และการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค ป้องกันโรคและ
การฟื้ น ฟู ส ภาพ โดยเน้ น ปั ญ หา และโรคที่ พ บบ่ อ ยของ
ผู้ใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า
15 ปีข้ึนไป) รวมทั้งภาวะฉุกเฉินต่างๆ มีทัศนคติท่ีดีในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุ มชน
ของผู้ป่วย โดยมีการบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์
ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชา
อื่นๆ
322405 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
4(0-8-4)
Health and Disease of Adult and
Elderly II
ฝึกทักษะทางคลินิกสาหรับผู้ใหญ่วั ยหนุ่มสาว
จนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 15 ปีข้ึนไป) ได้แก่ ซัก
ประวั ติ ตรวจร่ า งกาย การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค และการ
วินิจฉัยโรค การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการ
รักษาอย่างสมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน การให้
คาแนะนากับผู้ป่วยและญาติและทักษะพืน้ ฐานสาหรับการ
ทาหัตถการต่างๆ (ทราบข้อบ่งชี้ เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอน
การกระทา การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้ อ นที่
อาจเกิดขึ้นจากการทาหัตถการดังกล่าว) รวมทั้ง ทักษะ
การกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ฝึกทางานร่วมกับแพทย์

และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอ
ผูป้ ว่ ยใน และหอผู้ป่วยหนัก มีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
โดยมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ในการดูแลรัก ษา
ผูป้ ว่ ย
322406 สุขภาพและโรคของสตรี 1
4(4-0-8)
Health and Disease of Women I
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการ
วิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค
และการวินิจ ฉัย โรค การรักษาโรค ป้องกันโรคและการ
ฟื้ น ฟู ส ภาพ โดยเน้ น ปั ญ หา และโรคที่ พ บบ่ อ ยของสตรี
รวมทั้งการดูแลสตรีระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดและหลัง
คลอด การประเมินสุขภาพ การส่งเสริมการมีสุขภาพดีทงั้
มารดาและทารกในครรภ์ การป้องกันความผิดปกติหรือ
ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว
และภาวะฉุกเฉินต่างๆ โดยมีทัศนคติท่ีดีในการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์ ร วม ครอบคลุ ม ถึ ง ครอบครั ว และชุ ม ชนและมี
การบู ร ณาการกั บ วิ สั ญ ญี วิ ท ยา เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู รั ง สี
วิทยา อายุรศาสตร์และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
322407 สุขภาพและโรคของสตรี 2
4(0-8-4)
Health and Diseases of Women II
ฝึ ก ทั ก ษะทางคลิ นิ ก ส าหรั บ การดู แ ลสตรี
ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจภายใน การ
วิ นิ จ ฉั ย แยกโรค และการวิ นิ จ ฉั ย โรค การส่ ง ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยก่อนคลอด การสั่งการรักษา
อย่ า งสมเหตุ ส มผล การบั น ทึ ก เวชระเบี ย น การให้
คาแนะนาผู้ป่วยและญาติ และ ทักษะพื้นฐานสาหรั บ การ
ทาหัตถการต่างๆ (ทราบข้อบ่งชี้ เข้าใจหลักการ รู้ขั้นตอน
การกระทา การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้ อ นที่
เกิ ด ขึ้น จากการท าหั ตถการดัง กล่า ว) ฝึ ก ท างานร่ ว มกับ
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วย
นอก หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้องผ่าตัด
โด ย มี ทั ศ น คติ ท่ี ดี ใ นการดู แ ล ผู้ ป่ ว ย แบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย และมีการบู ร
ณาการกับแผนรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
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322408

การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 1
4(4-0-8)
Perioperative Care I
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการ
วิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค
และการวินิจฉัยโรค การดูแลผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด ระหว่างการ
ผ่าตัด และหลังการผ่าตัด การป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ
โดยเน้ น ปั ญ หา และโรคทางศั ล ยกรรมทั่ ว ไปที่ พ บบ่ อ ย
รวมทั้งการดูแลแก้ไขผู้ป่วยศัลยกรรมในภาวะวิกฤติแ ละ
ฉุกเฉิน หลักการและขัน้ ตอนต่างๆ ของการระงับความรู้สึก
และการดมยาสลบ โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผูป้ ว่ ยแบบ
องค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน และมีการบูร
ณาการกับ รังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา โสต
นาสิก ลาริงซ์วิทยาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
322409 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 2
4(0-8-4)
Perioperative Care II
ฝึ ก ทั ก ษะทางคลิ นิ ก ส าหรั บ การดู แ ลผู้ ป่ ว ย
ผ่าตัด ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉั ย
แยกโรค และการวินิจฉัยโรค การส่งและการแปลผลตรวจ
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และทางรั ง สี ทั ก ษะพื้ น ฐานทาง
ศั ล ยกรรม (ทราบข้ อ บ่ ง ชี้ เข้ า ใจหลั ก การ รู้ ขั้ น ตอนการ
กระทา การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น จากการท าหั ต ถการดั ง กล่ า ว) การบั น ทึ ก เวช
ระเบียน การให้คาแนะนากั บผู้ ป่วยและญาติ ฝึกทางาน
ร่วมกับแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรค
ผูป้ ว่ ยนอก หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้อง
ผ่ า ตั ด โดยมี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย และมีการบูร
ณาการกับแผนรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา
จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชาอื่ น ที่
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
322410 จิตเวชศาสตร์
4(2-4-6)
Psychiatry
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญหา และโรคทางจิต
เวช ฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจสภาพจิต การ
วินิจฉัยโรค และการหาสาเหตุท่ที าให้ผู้ปว่ ยเป็นโรคทางจิต
เวช ตลอดจนวิธีการรักษาต่างๆ เช่น การใช้ยา การใช้จิต
บาบัด พฤติกรรมบาบัด เป็นต้น และการจัดการกับสภาวะ

ฉุกเฉินทางด้านจิตเวช การนาเอาความรู้ทางด้านจิตเวชไป
ใช้ ค วบคุ ม กั บ การรั ก ษาโรคทางร่ า งกาย ฝึ ก ฝนการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์และผูป้ ่วย การทางานเป็นทีม การดูแลฟื้นฟู
สุขภาพจิตและ การป้องกันการเป็นโรคทางจิตเวช การใช้
บริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต ชุ ม ชน การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
322411 วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน
4(1-6-5)
Basic Medical Research
ฝึ ก ตั้ ง ค าถามวิ จั ย ทางการแพทย์ ท่ี น่ า สนใจ
และมีประโยชน์ในการหาคาตอบ เลือกวิธีวิจัยชนิดต่างๆ
ในการตอบคาถามวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการ
วิจัยทุติยภูมิ วิเคราะห์อคติท่ีเกิดขึ้นในการวิจัย ค้นหาสถิติ
ที่เหมาะสมส าหรับ วิ เคราะห์ ข้อ มูล วิ จัย พัฒนาโครงร่ า ง
วิ จั ย ที่ ส มบู ร ณ์ ก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายจ านวนตั ว อย่ า ง
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ทดสอบเครื่องมือตามหลัก
ทฤษฎี จากนั้นดาเนินการเก็บ ข้อ มูลและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
ตามโครงร่ า งวิ จั ย ที่ พั ฒ นาขึ้ น น าเสนอผลการวิ จั ย ด้ ว ย
วาจาต่อที่ประชุมวิชาการ และสรุปเป็นเอกสาร และเรียนรู้
วิจารณ์วรรณกรรมวิจัย
322501 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3
4(2-4-6)
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence lll
โรคและภาวะผิ ด ปกติ ต่ า ง ๆ ของเด็ ก ตั้ ง แต่
แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นเพิ่มเติม ฝึกทักษะ การซักประวัติและ
ตรวจร่างกายของเด็ก และทักษะการตรวจวินิจฉัยโดยใช้
เครื่องมือพื้นฐาน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ
ตรวจทางรังสีอย่างมีเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน ทักษะ
การทาหัตถการที่จาเป็นและสาคัญ (ทราบข้อบ่งชี้ เข้าใจ
หลักการ รู้ขั้นตอนการกระทา การแปลผลการตรวจและ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการทาหัตถการดังกล่าว)
การให้ ค าแนะน าแก่ ผู้ ป่ ว ยและญาติ การท างานร่ ว มกั บ
แพทย์ แ ละบุ ค ลากรทางการแพทย์ การน าความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยใช้หลักวิเคราะห์ทางเวช
ศาสตร์องิ หลักฐานเวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และมีการบูรณาการกับ
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แผนรั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู และสาขาวิ ช าอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
322502 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและ
อาชีวเวชศาสตร์ 2
6(1-10-7)
Community, Family and Occupational
Medicines ll
หลักการและการปฏิบัติทางอาชีวเวชศาสตร์
การเจ็ บ ป่ ว ยเนื่ อ งจากงานการค้ น หาปั ญ หา และการ
จัดการแก้ไข ฝึกปฏิบัติเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ชุมชนที่
โรงพยาบาลชุมชนศึก ษาทฤษฎี การบริ หารจัด การระบบ
สาธารณสุข
322503 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
6(1-10-7)
Health and Diseases of Adult and Elderly lll
ปัญหาและโรคของผู้ใ หญ่ ตั้ง แต่วั ยหนุ่ ม สาว
จนกระทั่ ง ถึ ง วั ย ชรา (อายุ ม ากกว่ า 15 ปี ข้ึน ไป) และฝึ ก
ทักษะทางคลินิกเพิ่มเติม ได้แก่ ทักษะการซักประวัติ และ
การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ
ตรวจรังสีอย่า งเหมาะสม การแปลผลการตรวจวินิ จ ฉั ย
การวิ นิ จ ฉั ย โรค การวางแผนการรั ก ษา การบั น ทึ ก เวช
ระเบียน และฝึกทักษะการทาหัตถการเบื้องต้นในหอผู้ป่วย
(โดยทราบข้ อ บ่ ง ชี้ เข้ า ใจหลั ก การ รู้ ขั้ น ตอนการกระทา
การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้ อนที่ อ าจเกิดขึ้น
จากการทาหัตถการดังกล่าว) ฝึกฝนการติดต่อสื่อสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
และผู้ป่วย รวมทั้งการดูแลฟื้นฟูสุ ข ภาพ การดูแลผู้ ป่ ว ย
แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
การประยุกต์หลัก การทางเวชศาสตร์ อิงหลั กฐานในการ
ดูแลผู้ป่วย และมีการบูรณาการกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์
ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชาอื่น
ๆ
322504 สุขภาพและโรคของสตรี 3
4(2-4-6)
Health and Diseased of Women III
การดู แ ลโรคของสตรี ท่ี ซั บ ซ้ อ นมากขึ้น เช่ น
มะเร็งทางนรีเวช โรคทางต่อมไร้ท่อและฝึกทักษะในการ
ดูแลโรคทางสูติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การตั้งครรภ์ท่ี

มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และอื่นๆ การ
ดู แ ลผู้ ป่ ว ยก่ อ นและหลั ง ผ่ า ตั ด ทั้ ง ทางนรี เ วชกรรมและ
สูติกรรม การทาหัตถการพื้นฐานต่างๆ ที่จาเป็น และการ
ท าหั ต ถการช่ ว ย คลอดภายใต้ ก ารดู แ ลของแพทย์
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ โดยทราบถึ ง ข้ อ บ่ ง ชี้ ข้ อ ห้ า ม ขั้ น ตอนการ
กระท าและภาวะแทรกซ้ อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากหั ต ถการ
ดังกล่าว การบันทึก รายงานผู้ ป่วย การส่งต่อผู้ป่ ว ยเพื่ อ
รักษาต่อ การให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ เน้น
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม โดยมี การบู ร ณาการ กั บ
วิ สั ญ ญี วิ ท ยา เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู รั ง สี วิ ท ยา อายุ ร ศาสตร์
และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
322505 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3
6(1-10-7)
Perioperative care lll
ความรู้ พื้ น ฐานในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยก่ อ นผ่าตัด
ระหว่ า งการผ่ า ตั ด และหลั ง ผ่ า ตั ด โรคทางศั ล ยกรรม
เฉพาะทาง (Urology, Pediatric surgery, Neurosurgery,
Plastic Surgery, CVT) และศัลยกรรมทั่วไปที่พบบ่อย ฝึก
ทักษะทางคลินิกสาหรับการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด ได้แก่ การ
ซั ก ประวั ติ ตรวจร่ า งกาย การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค และการ
วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค ก า ร ส่ ง แ ล ะ ก า ร แ ป ล ผ ล ต ร ว จ ท า ง
ห้องปฏิบัติการและทางรังสี ทักษะพื้นฐานทางศัลยกรรม
ทั ก ษะการระงั บ ความรู้ สึ ก และการดมยาสลบ การท า
หัตถการที่จาเป็นต่างๆ (ทราบข้อบ่งชี้ เข้าใจหลักการ รู้
ขั้ น ต อ น ก า ร ก ร ะ ท า ก า ร แ ป ล ผ ล ก า ร ต ร ว จ แ ล ะ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการทาหัตถการดังกล่าว)
การบันทึกเวชระเบียน การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ ฝึกฝน
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า งแพทย์
บุ ค ลากรทางการแพทย์ และผู้ ป่ ว ย การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบ
องค์รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรค โดยมี
การบู ร ณาการกั บ รั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู วิ สั ญ ญี
วิทยา จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชา
อื่น ๆ
322506 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4
4(1-6-5)
Perioperative Care IV
ความรู้ พื้ น ฐาน อาการวิ ท ยา ระบาดวิ ท ยา
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค และ
การวินิจฉัยโรค และการดูแลรักษา ปัญหา และโรคกระดูก
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ข้อ และ เนื้อเยื่ออ่อนที่พบบ่อย การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
ระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด ฝึกทักษะการซั ก
ประวั ติ แ ละตรวจร่ า งกายทั ก ษะพื้ น ฐานทางศั ล ยกรรม
กระดูก การส่งตรวจและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ
และทางรังสีวิ ทยา การบันทึ ก รายงานผู้ ป่ วย ฝึกฝนการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์และผู้ป่วย เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
ครอบคลุ ม ถึ ง ครอบครั ว และชุ ม ชนของผู้ ป่ ว ย การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ และการป้องกันโรค โดยมีการบูรณาการกับ
รังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยาและสาขาวิชา
อื่น ๆ
322507 เวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น และนิ ติ เ วชศาสตร์ 1
4(2-4-6)
Emergency and Forensic Medicines l
อาการวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีร วิ ท ยา
การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การสืบค้นทาง
ห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาเบื้องต้นแบบเร่งด่วน และ
การส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุท่ีห้องฉุก เฉิน
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแพทย์ และการประกอบ
วิ ช าชี พ ของแพทย์ หลั ก การและวิ ธี พิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จริ ง
ทางการแพทย์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมาย ทั้งใน การ
ตรวจผู้ ป่ ว ย ทางนิ ติ เ วชกรรม การชั น สู ต รพลิ ก ศพ การ
ตรวจหาสารพิษในสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือจากศพ 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
ระหว่ า งแพทย์ กั บ ผู้ ป่ ว ย ฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ไ วยากรณ์
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คาศัพท์ทางการแพทย์ การอ่านและ
การเขียนรายงาน ทางการแพทย์

322601

สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4
6(0-12-6)
Health and Diseases of Newborn to
Adolescence IV
ฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในการแก้ปั ญหา
และการดูแลรักษาผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และ
หอผู้ป่วยหนัก การทาหัตถการที่จาเป็นและสาคัญในเด็ก
การประเมิ น ความสามารถของตนเองในการดู แลรั กษา
ผูป้ ว่ ย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาตัวหรือปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
และการนาความรู้ ไปประยุ กต์ใ ช้ ในการดูแลรั กษาผู้ ป่ ว ย
โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์อิงหลักฐาน เวชจ
ริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลผูป้ ว่ ยแบบ
องค์ ร วม และมี ก ารบู ร ณาการกั บ แผนกรั ง สี วิ ท ยา เวช
ศาสตร์ฟื้นฟูและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
322602 เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครั วและ
อาชีวเวชศาสตร์ 3
4(0-8-4)
Community, Family and Occupational
Medicines lll
การจัดการเพื่อสุขภาพของครอบครัว ผู้ ป่ ว ย
เรือ้ รังในระยะยาว ตามหลักการ เวชศาสตร์ครอบครัวและ
การวิจัยทางเวชศาสตร์ครอบครัว
322603 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4
8(0-16-8)
Health and Diseases of Adult and
Elderly IV
ฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในการแก้ปั ญหา
และการดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยผู้ ใ หญ่ ตั้ ง แต่ วั ย หนุ่ ม สาว
จนกระทั่งถึงวัยชรา (อายุมากกว่า 15 ปีข้นึ ไป) ที่ห้องตรวจ
โรคผู้ ป่ ว ยนอก หอผู้ ป่ ว ยใน และหอผู้ ป่ ว ยหนั ก การท า
หัตถการที่จาเป็นและสาคัญ การประเมินความสามารถ
ของตนเองในการดูแ ลรั ก ษาผู้ ป่ วย การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยเพื่อ
รักษาตัวหรือปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม และบันทึก
สรุปเวชระเบียนตามระบบ ICD 10 ตามเกณฑ์ของแพทย
สภา ฝึกฝนการเรียนรู้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้า ใจ
ระหว่ า งแพทย์ บุ ค ลากรทางการแพทย์ และผู้ ป่ ว ยเป็ น
อย่างดีและการดูแลผู้ป่วยแบบองค์ รวม โดยมีการบูรณา
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การกับรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู จักษุวิทยา โสต นาสิก
ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
322604 สุขภาพและโรคของสตรี 4
6(0-12-6)
Health and Diseases of Women IV
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านการดู แ ลผู้ ป่ ว ยทั้ ง ด้ า นสู ติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย
ใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้องผ่าตัด ตลอดจนการ
ติดตามผู้ป่วยหลัง การรักษา และการให้บริการวางแผน
ครอบครัว ร่วมกับ การฝึกทัก ษะทางสูติศาสตร์ -นรี เ วช
วิทยา และหัตถการต่าง ๆ การบันทึกรายงานผู้ป่วย การ
ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ การให้คาแนะนาแก่ผู้ป่ ว ย
และญาติ รวมถึงการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การ
รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ การทางานเป็นทีม และ การดูแล
ผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม
322605 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 5
8(0-16-8)
Perioperative Care V
ฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยก่ อ นผ่ า ตั ด ระหว่ า ง การผ่ า ตั ด และหลั ง
ผ่ า ตั ด ที่ ห อผู้ ป่ ว ยใน หอผู้ ป่ ว ยนอก หอผู้ ป่ ว ยหนั ก ห้ อ ง
ผ่าตัด และห้องพักฟื้น ตลอดจนการตรวจติดตามผู้ป่ว ย
หลังการรักษา การทาหัตถการที่จาเป็นและสาคัญทั้งทาง
ศั ล ยกรรม และวิ สั ญ ญี วิ ท ยา ภายใต้ ก ารแนะน าของ
อาจารย์ แ พทย์ ห รื อ แพทย์ ป ระจ าบ้ า น การบั น ทึ ก เวช
ระเบียน การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแล
รั ก ษาผู้ ป่ ว ย การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ รั ก ษาตั ว หรื อ ปรึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม ฝึกฝนการติดต่อสื่อสารเพื่ อ
สร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
และผู้ป่วยเป็นอย่า งดี การดูแลผู้ป่วยแบบองค์ รวม การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรค โดยมีการบูรณาการ
กั บ รั ง สี วิ ท ยา เวชศาสตร์ ฟื้ นฟู วิ สั ญ ญี วิ ท ยา จั ก ษุ วิ ทยา
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ
322606 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 6
2(0-4-2)
Perioperative Care VI
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ เป็ น โรคห รื อ
บาดเจ็บกระดูกกับข้อและเนื้อเยื่ออ่อนทั้งก่อนการผ่าตัด
ระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด ที่หอผู้ป่วยใน หอ
ผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วยหนัก การทาหัตถการ

ที่จาเป็นและสาคัญ ภายใต้การแนะนาของอาจารย์แพทย์
การบั น ทึ ก เวชระเบี ย น การประเมิ น ความสามารถของ
ตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา
ต่อ ฝึกฝนการเรียนรู้ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้ า ใจ
ระหว่ า งแพทย์ บุ ค ลากรทางการแพทย์ และผู้ ป่ ว ย การ
ดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งเสริม
สุขภาพ และการป้องกันโรค โดยมีการบูรณาการกับ รังสี
วิทยาเวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีวิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ
322607 เวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น และนิ ติ เ วชศาสตร์ 2
4(0-8-4)
Emergency and Forensic Medicines ll
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ ห้ อ งผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ให้ มี
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา ทั ก ษะทางคลิ นิ ก การ
วินิจฉัยโรค บาบัดรักษา และทาหัตถการที่จาเป็นส าหรับ
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น และอุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ เ หมาะสมและ
ทันท่วงที การส่งตรวจทางรังสีท่ีเหมาะสม การฝึกทักษะ
ปฏิบัติการ กู้ชีพผูป้ ว่ ยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ขัน้ พืน้ ฐานและ
ขั้นสูง) หลักการเบื้องต้นในการบริหารจัดการอุบัติ ภัยหมู่
การอภิปรายปัญหาผู้ป่วย การให้คาแนะนาและคาปรึกษา
แก่ผู้ป่วยและญาติ การทางานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ
รั ก ษาต่ อ หรื อ ปรึ ก ษาผู้ เ ชี่ ย วชาญ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ชัน สู ต ร
พลิกศพ การเขียนใบชันสูตรบาดแผลและใบรั บรองการ
ตาย
322701 จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General Psychiatry
ความรู้ พื้ น ฐานและการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทาง
คลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ ผู้ ป่ ว ยเป็ น โรคทางจิ ต เวช รวมทั้ ง การ
วินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ
การฟื้ น ฟู ส ภาพจิ ต การป้ อ งกั น โรคทางจิ ต เวช โดยมี
ทัศนคติท่ีดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง
ครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
322702 อายุรศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General internal Medicine
ความรู้พื้นฐานและฝึ ก ปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก
เกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางอายุรศาสตร์ ที่พบได้บ่อย รวมทั้ง
การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา
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ต่ อ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการ
ป้องกันโรคโดยมีทัศนคติท่ดี ีในการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม
ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย
322703 ศัลยศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General Surgery
ความรู้พื้นฐานและฝึ ก ปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก
เกี่ยวกับ ผูป้ ว่ ยโรคทางศัลยศาสตร์ท่พี บได้บ่อยรวมทั้งการ
วินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ
การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรค โดยมี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
322704 กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General Pediatrics
ความรู้พื้นฐานและฝึ ก ปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก
เกี่ยวกับ ปัญหาและโรคที่พบบ่อยของผู้ป่วยเด็ก รวมทั้ง
การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วย เพื่อรักษา
ต่ อ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการ
ป้องกันโรค โดยมีทัศนคติท่ีดีในการดู แลผู้ ป่วยแบบองค์
รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ปว่ ย
322705 สูติศาสตร์ทั่วไป
3(0-6-3)
General Obstetrics
ความรู้พื้นฐานและฝึ ก ปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก
เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีปัญหาและโรคทางสูติศาสตร์ท่ีพบบ่ อย
รวมทั้ ง การวิ นิ จ ฉั ย โรค การดู แ ลรั ก ษา การส่ ง ต่ อ ผู้ป่วย
เพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผูป้ ว่ ย แบบ
องค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผูป้ ว่ ย
322706 นรีเวชวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Gynecology
ความรู้พื้นฐานและฝึ ก ปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก
เกี่ ย วกั บ ผู้ ป่ ว ยที่ มี ปั ญ หาและโรคทาง นรี เ วชวิ ท ยาที่ พ บ
บ่ อ ย รวมทั้ ง การวิ นิ จ ฉั ย โรค การดู แ ลรั ก ษา การส่ ง ต่ อ
ผู้ ป่ ว ย เพื่ อ รั ก ษาต่ อ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การสร้ า งเสริ ม
สุขภาพและการป้องกันโรค โดยมีทัศนคติท่ีดีในการดูแล
ผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของ
ผูป้ ว่ ย

322707

รังสีวินิจฉัย
3(0-6-3)
Diagnostic Radiology
ความรู้ แ ละการแปลผล การตรวจทางรั ง สี
ธรรมดาและตรวจพิเศษ (ทราบประโยชน์ ข้อบ่งชี้และข้อ
ควรระวังจากการตรวจนั้น) และการฝึกการวินิจฉัยโรคที่
พบบ่อยด้วยวิธีการทาง รังสีวินิจฉัย
322708 รังสีวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Radiology
ความรู้ แ ละการแปลผล การตรวจทางรั ง สี
ธรรมดาและตรวจพิเศษ (ทราบประโยชน์ ข้อบ่งชี้และข้อ
ควรระวังจากการตรวจนั้น) ความรู้พื้นฐานและวิธีการต่าง ๆ
ที่ใช้ในการรักษาคนไข้โรคมะเร็งด้วยรังสีชนิดต่าง ๆ รู้จัก
ข้ อ บ่ ง ชี้ ข องการรั ก ษาโดยใช้ รังสี ความรู้ พื้ น ฐานทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ของการตรวจและรักษาผู้ป่วยโดยการใช้
สารกัมมันตรังสีและ สามารถในการเลือกใช้ การตรวจต่าง
ๆ ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้ถูกต้องด้วย
322709 อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์
3(0-6-3)
Orthopedics Trauma
ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่
บาดเจ็บกระดูก ข้อและเนือ้ เยื่ออ่อน รวมทั้งการวินิจฉัยโรค
การดู แ ลรั ก ษา การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ รั ก ษาต่ อ การฟื้ น ฟู
สุขภาพ โดยมีทัศนคติท่ีดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
322710 จักษุวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Ophthalmology
ความรู้พื้นฐานและฝึ กปฏิ บัติงานดู แลผู้ ป่ ว ย
โรคตาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค
การดู แ ลรั ก ษา การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ รั ก ษาต่ อ การฟื้ น ฟู
สุ ข ภาพโดยมี ทั ศนคติท่ี ดีใ นการดูแ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์รวม
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
322711 โสต ศอ นาสิก วิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Otolaryngology
ความรู้พื้นฐานและฝึ ก ปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก
เกี่ยวกับ ผูป้ ว่ ย โรคทางหู คอ จมูก และอวัยวะข้างเคียง ที่
พบได้บ่อยในประเทศไทย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแล
รักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ การ
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สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยมีทัศนคติท่ีดีในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน
ของผู้ป่วย
322712 วิสัญญีวิทยาทั่วไป
3(0-6-3)
General Anesthesiology
ความรู้พื้นฐานและฝึ ก ปฏิ บัติง านทางคลิ นิ ก
เกี่ ย วกั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งการระงั บ ความรู้ สึ ก และการดม
ยาสลบ การเตรียมผู้ป่วยก่อนดมยาสลบ คุณสมบัติของ
ยาสลบ และยาชาพร้อมเทคนิคที่ใช้และวิธแี ก้ไขฤทธิ์แทรก
ซ้อนที่เกิดขึ้น และฝึกปฏิบัติการให้ยาสลบ และยาชา การ
ให้ การช่วยเหลืออย่างรีบด่วนในด้ านการหายใจและหัวใจ
หยุดอย่างมีประสิทธิภาพ
322713 พยาธิวิทยาประยุกต์
3(0-6-3)
Applied Pathology
ประยุกต์ความรู้จากเทคนิคทาง เซลล์วิทยา
ศัลย์พยาธิวิทยาและการตรวจพิเศษ ทางพยาธิวิทยา ใน
การสนับสนุนการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ปว่ ยทาง
คลินิก ฝึกปฏิ บัติงานทางศัลย์พยาธิวิทยา และการตรวจ
ศพผู้ป่วย และการร่วมประชุมทางวิชาการ กับสาขาวิชา
อื่น ๆ ได้แก่ Surgicoradiopathological conference เป็นต้น
322714 วิ จัย วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พื้นฐานและ
ระบบสาธารณสุข
3(0-6-3)
Research in Basic Medical Science and
Health System
ฝึกทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
หรือ การวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับคณาจารย์และทีม
วิจัย
322715 วิจัยครอบครัว
3(0-6-3)
Family Research
ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพในชุ ม ชน โดยเน้น
การวิจัยในครอบครัว เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้ข้อมูล
จากบริบทของสุขภาพของบุคคล ครอบครัว สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต แพทย์ เ รี ย นรู้ ก ารใช้
หลักฐานทางการแพทย์มาช่วยในการตัดสินใจและวางแผน

322716

เวชปฏิบัติครอบครัว 1
3(0-6-3)
Family Practice l
ฝึกปฏิบัติด้ านเวชศาสตร์ครอบครัวในคลินิก
ผู้ ป่ ว ยนอก หรื อ ในชุ ม ชน โดยเน้ น การสื่ อ สาร การเก็ บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การวินิจฉัยโรค การวางแผน
การรักษากับอาจารย์ โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางเวช
ศาสตร์ครอบครัวกับผูป้ ว่ ยในเชิงลึก
322717 เวชปฏิบัติครอบครัว 2
3(0-6-3)
Family Practice ll
ฝึกปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ค รอบครั วโดยการ
ตรวจรั ก ษาผู้ ป่ ว ย โดยใช้ ห ลั ก การทาง เวชศาสตร์
ครอบครั ว ที่ ห้ อ งตรวจผู้ ป่ ว ยนอกและในชุ ม ชน เพื่ อ
เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ใ น การแก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ พ บ
บ่อยในชุมชน
322718 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเวชปฏิบัติ 3(0-6-3)
Practice in Rehabilitation
ความรู้พื้นฐาน และ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาวะผู้ป่วย เข้าใจหลักการทางานเป็น
ที ม ในการฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ ฝึ ก การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย พร้อมทัง้ สามารถส่งต่อ
ผูป้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสม โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย
322719 ประวัตทิ างการแพทย์
3(3-0-6)
History of Medicine
ประวั ติ แ ละแนวคิ ด ของการแพทย์ แ ผน
ตะวันตก การแพทย์แผนตะวัน ออก การแพทย์แ ผนไทย
และ การแพทย์ทางเลือก
322720 การแพทย์ที่มคี วามเป็นมนุษย์ 3(1-4-4)
Humanized Medicine
ความรู้ ทักษะ และ เจตคติในการพัฒนานิสิต
แพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
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323111

ศัพท์ทางการแพทย์
1(1-0-2)
Medical Terminology
คาศัพท์พืน้ ฐานทางการแพทย์ฉุกเฉิน คาศัพท์
ค าย่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบ
ประสาทอั ต โนมั ติ ระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ ท่ อ
ระบบสื บ พั น ธุ์ และจิ ต เวช และการเขี ย นการพู ด ศั พ ท์
ทางการแพทย์
323131 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2(2-0-4)
Emergency Medical System
ความหมาย ความส าคั ญ พั ฒ นาการ และ
องค์ประกอบของระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉินของสากลและ
ประเทศไทย มาตรฐาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิ ด ชอบ
และแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หลักการ
ความปลอดภั ย และสุ ข ภาพของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
323141 หลักการจัดการสุขภาพ
2(2-0-4)
Principle of Health Management
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ บริ บ ทของสุ ข ภาพ ระบบ
สุ ข ภาพและระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ การจั ด ระบบบริ ก าร
สุ ข ภาพของประเทศไทย ภาวะผู้ น า แนวคิ ด การจั ด การ
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นองค์ ก รทางด้ า นสุ ข ภาพ การบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระบบบริการสุขภาพกับ ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน แนวทางและมาตรการการป้องกัน การ
เจ็บป่วยและบาดเจ็บฉุกเฉินในระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ
323142 หลักวิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Principle of Epidemiology
หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา
ธรรมชาติของการเกิดโรคการวัด และรูปแบบการศึกษา
ทางระบาดวิ ท ยา การเฝ้ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยา การ
สอบสวนทางระบาดวิทยา การคัดกรองโรค รูปแบบการ
ระบาดของโรคติดเชือ้ และโรคไร้เชือ้ รวมถึง โรคประจาถิ่น
การระบาดหมู่ และการประยุ ก ต์ ร ะบาดวิ ท ยาในการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การวินิจฉัยชุมชน การป้องกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อและไร้เชื้อหรือปัญหาสุขภาพ การเฝ้า
ระวั ง และการสอบสวนทางระบาดวิ ท ยาจากเหตุ ก ารณ์
สมมุติ
323143 จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
3(3-0-6)
Psychology of Emergency Medical
Operation
แนวคิ ด จิ ต วิ ท ยาด้ า นสุ ข ภาพ จิ ต วิ ท ยาการ
สื่อสารสุขภาพ จิตวิทยาทางสังคม แนวคิดการเจ็บ ป่ ว ย
ฉุ ก เฉิ น พฤติ ก รรมการเจ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น การป้ อ งกั น การ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน และการประยุกต์จิตวิทยาด้านสุขภาพ ใน
การดู แ ลสุ ข ภาพฉุ ก เฉิ น ทุ ก ช่ ว งวั ย และผู้ ท่ี มี ภ าวะความ
บกพร่องทางร่างกาย การประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉินทุก
ช่วงวัยและผู้ท่ีมีภาวะความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึง
การสื่อสารในผู้ร่วมงานและการสื่อสารในกลุ่มคน การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ จิ ต วิ ท ยาทางสั ง คมในกลุ่ ม คนก้ า วร้ า วและ
พฤติกรรมต่อต้านทางสังคม
323212 เทคนิคหัตถการ 1
2(1-4-4)
Procedure Technique I
เทคนิคหัตถการสาหรับนักปฏิบัติการฉุ กเฉิน
การแพทย์ ได้แก่ การใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ การ
ระงั บ ปวดและการระงั บ ประสาท หั ต ถการวิ นิ จ ฉั ย
หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ หัตถการที่
ศีรษะและคอ เทคนิคโลหิตพลวัตร หัตถการอื่นๆ หัตถการ
โครงร่าง และการชะล้างตา
323244 หลักการดูแลสุขภาพ
3(2-2-5)
Principle of Health Care
การสื่อสารทางการรักษา หลักการและระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยของการป้องกันการติดเชื้อ การ
ป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ หลั ก การประเมิ น ภาวะ
สุขภาพแบบองค์รวม อุปกรณ์ตรวจและติดตามสุขภาพขั้น
พืน้ ฐาน การดูแลผูป้ ว่ ยและการรักษาแก่ผู้ป่วยตามช่วงอายุ
การดูแลผูป้ ว่ ยที่บา้ น การดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย หลักการ
และแนวคิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบสุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย
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323246

พยาธิสรีรวิทยา
3(2-2-5)
Pathophysiology
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางพยาธิ ส รี ร วิ ท ยาการ
บาดเจ็ บ การตายของเซลล์ การอั ก เสบ แผลและ
กระบวน ก าร ห าย ขอ งแ ผล ความผิ ด ปกติ ใ น ก า ร
เปลี่ ย นแปลงของน้ าและการไหลเวี ย นโลหิ ต และหลอด
เลือด ระบบประสาท ระบบหายใจ การติดเชื้อ ภาวะช็อก
และการบาดเจ็บในระบบต่างๆของร่างกาย
323313 การซักประวัติ การตรวจร่างกายและ
อาการวิทยา
2(1-4-4)
History Taking, Physical Examination
and Symptomatology
แนวคิด หลักการและประเภทการซักประวัติ
สุขภาพ การตรวจร่างกายตามระบบ อาการวิทยาและการ
วินิจฉัยโรคตามระบบ การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน
323314 การช่วยฟื้นคืนชีพ 1
2(1-4-4)
Life Support I
การประเมินทางเดินหายใจ การหายใจ หัวใจ
และหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีภ าวะฉุ กเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
เทคนิคการจัดการทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิ เจน
การดูดของเหลวออกจากทางเดินหายใจ การใช้เครื่องมือ
กลช่วยหายใจในผู้ใหญ่ การใช้เครื่องมือกลโดยไม่ลุ ก ล้ า
ร่างกาย หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็ กและใน
ผู้ ใ หญ่ การกระตุ ก หั ว ใจด้ ว ยไฟฟ้ า แบบอั ต โนมั ติ การ
บารุงรักษาอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน การฝึกทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
323315 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1
3(2-4-6)
Emergency Medical Care I
หลักการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปัญหาทางอายุ
รกรรม การประเมินผูป้ ่วยฉุกเฉิน การดูแลผูม้ ีภาวะฉุกเฉิน
ขั้ น พื้ น ฐาน ระบบประสาท ระบบทางเดิ น อาหาร ระบบ
ภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ ต่อมไร้ท่อ ระบบจิตเวช ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา ระบบหายใจ ระบบเลือด
ระบบอวั ย วะสื บ พั น ธุ์ แ ละไต สู ติ ศ าสตร์ แ ละสู ติ น รี เ วช
กระดู ก หั ก ที่ ไ ม่ เ กิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ เลื อ ดก าเดา ความดั น

เลือดตกและการช่วยเหลื อ การดูแลฉุ ก เฉินในเด็ ก และ
ผูส้ ูงอายุ
323316 การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1 3(2-4-6)
Emergency Trauma Care I
การประเมินสถานการณ์ กลไกการบาดเจ็บ
การประเมิ น สภาพผู้ บ าดเจ็ บ ฉุ ก เฉิ น องค์ ร วมการดู แ ล
ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ มีปั ญหาการบาดเจ็ บ ฉุก เฉิน การดูแลผู้ มี
ปั ญ หาการบาดเจ็ บ เนื้ อ อ่ อ น การบาดเจ็ บ เนื้ อ เยื่ อ อ่ อ น
กระดูกสันหลัง การบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อม
323321 เทคนิคหัตถการ 2
3(2-4-6)
Procedure Technique II
เทคนิคหัตถการสาหรับนักปฏิบัติการฉุ กเฉิน
การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ เทคนิคพลวัตร หัตถการทางสูติ
กรรม วิ ธี ก ารบริ ห ารยา การแปลผลการตรวจเลื อ ดขั้น
พืน้ ฐานการเฝ้าตรวจโลหิตพลวัตรด้วยหัถการในร่างกาย
323322 การช่วยฟื้นคืนชีพ 2
2(1-4-4)
Life Support II
รายวิชาบังคับก่อน : 323314 การช่วยฟื้นคืนชีพ 1
หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในทารกแรกเกิด
เด็ ก และผู้ ใ หญ่ การขจั ด สิ่ ง ขั ด ขวางทางหายใจโดยใช้
อุปกรณ์ส่อง การสอดใส่หลอดคาในท่อลมผู้ใหญ่และเด็ก
การใช้เครื่องมือกลช่วยหายใจด้วยพวยลม การใช้เครื่องมือ
กลช่วยหายใจในเด็ก การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมือกด
และอัตโนมัติระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเด็ ก
การใช้ยาและสารน้าในการช่วยฟื้นคืนชีพ การฟื้นคืนหัวใจ
ไฟฟ้ า แบบไม่ อั ต โนมั ติ การผั น คื น หั ว ใจด้ ว ยไฟฟ้ า การ
กากับจังหวะหัวใจ แบบแผนการช่วยชีวิตขั้ นสูง และการ
ดูแลผูป้ ว่ ยหลังฟื้นคืนชีพ
323323 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2
2(1-4-4)
Emergency Medical Care II
การดูแลผู้มีปัญหาการบาดเจ็บจากทรวงอก
การบาดเจ็บท้องภาวะฉุกเฉินขั้นสูง ระบบประสาท ระบบ
ทางเดิ น อาหาร ระบบภู มิ คุ้ ม กั น โรคติ ด เชื้ อ ต่ อ มไร้ ท่ อ
ระบบจิตเวช ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา
ระบบหายใจ ระบบเลือด ระบบอวัยวะสืบพันธุ์และไต สูติ
ศาสตร์ แ ละสู ติ น รี เ วช กระดู ก หั ก ที่ ไ ม่ เ กิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ
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ระบบหู ต าคอจมู ก ความดั น เลื อ ดตกและการช่ ว ยเหลือ
การดูแลฉุกเฉินในทารกแรกเกิด เด็ก ผู้สูงอายุ และการ
เจ็บป่วยที่จาเพาะ
323324 การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2 2(1-4-4)
Emergency Trauma Care II
การดูแลผู้มีปัญหา การบาดเจ็บจากทรวงอก
การบาดเจ็บท้อง อวัยวะสืบพันธุแ์ ละทางเดินปัสสาวะ การ
บาดเจ็บกระดูก การบาดเจ็บเนื้ออ่อน การบาดเจ็บใบหน้า
และคอ การบาดเจ็ บ ระบบประสาท การบาดเจ็ บ หลาย
ระบบ และการบาดเจ็บในกลุ่มเฉพาะบางอย่าง
323325 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2(1-4-4)
EKG Monitoring
ความสาคัญของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เส้นทางการนาคลื่นหัวใจไฟฟ้า หลักการและวิธีการบันทึก
คลื่นหัวใจไฟฟ้า การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจขัน้ พืน้ ฐาน
และขัน้ สูง การดูแลผู้ปว่ ยที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ การ
ดูแลผูป้ ว่ ยที่ใส่เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ การตรวจ
ติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการฝึกทักษะการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
323331 การยกและการเคลื่อนย้าย
2(1-4-4)
Lifting and Moving
หลักการยึดตรึง ยก และเคลื่อนย้ายผูเ้ จ็บป่วย
ฉุ ก เฉิ น การยกและการเคลื่ อ นย้ า ยแบบ ฉุ ก เฉิ น มาก,
ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน การถอดหมวกนิรภัยผู้บาดเจ็บ การ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากรถ ซากปรักหักพัง ที่แคบ
และที่สูง การเคลื่อนย้ายทางอากาศและทางน้า และการ
ฝึกทักษะการยึดตรึง ยกและการเคลื่อนย้าย
323332 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
3(2-4-6)
Emergency Medical Operation
โครงสร้ า งของศู น ย์ รั บ แจ้ ง เหตุ แ ละสั่ ง การ
ขั้ น ตอนเตรี ย มความพร้ อ มด้ านร่ า งกาย จิ ต ใจ การขั บ ขี่
ปลอดภัย การสื่อสารด้วยวิทยุ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
ระบบสื่อสารและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารในระบบ
การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น การประสานงาน การรั บ แจ้ ง เหตุ
เจ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น การคั ด แยกประเภทผู้ ป่ ว ย การสั่ ง การ

ทางการแพทย์ การให้ ค าแนะน าผู้ ท่ี อ ยู่ ณ จุ ด เกิ ด เหตุ
ปฏิบัติการรถพยาบาลฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการรับ
แจ้งเหตุและปฏิบัติการฉุกเฉิน และ การฝึกปฏิบัติการรับ
แจ้งเหตุ การสั่งการ และการปฏิบัติการการแพทย์ฉุก เฉิน
ในสถานการณ์ต่างๆ
323333 กฎหมาย จริยธรรมและ นิติเวชศาสตร์
3(3-0-6)
Law, Ethic and Forensic Medicine
ห ลั ก ก า ร ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก ฎ ห ม า ย
สาธารณสุขพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน กฎระเบียบ
และกฎหมายอื่น ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ จริย ธรรมทางการแพทย์
และสาธารณสุข บทบาทหน้าที่ของนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ในนิติเวชศาสตร์ การดูแลพยานหลักฐาน ณ จุด
เกิดเหตุ หลักการชันสูตรพลิกศพ การตรวจบาดแผล การ
วิเคราะห์สาเหตุการตายการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตาย
การตัดสินการตาย การเขียนรายงานผลการปฏิบั ติ ง าน
และการชันสูตร การเก็บวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจ การส่งศพ
และอุปกรณ์ท่ใี ช้ในงานนิติเวชศาสตร์
323334 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์
สาธารณภัย
2(1-4-4)
Medical Management in Disaster
นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทางการแพทย์ ใ นสถานการณ์ ส าธารณภั ย การบริ ห าร
จั ด การเหตุ ก ารณ์ หลั ก การและขั้ น ตอนการจั ดการทาง
การแพทย์ในสถานการณ์ทั่วไป กรณีวัตถุอันตราย อุบัติภัย
หมูจ่ ากการก่อการร้ายและภัยพิบัติ การจัดการหลังสิ้นสุด
สถานการณ์ การฝึกปฏิบัติทักษะการแจ้งเหตุสาธารณภัย
และการจัดการทางการแพทย์ ในสถานการณ์สาธารณภัย
323335 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
3(2-4-6)
Research of Emergency Medicine
หลั ก การแล ะระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ประเภท
ตัวอย่างการวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน การกาหนดปัญหา การ
ตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ สมมติ ฐ าน การก าหนดตั ว แปร กรอบ
แนวคิ ด การสร้ า งและทดสอบเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้
สถิ ติ ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จริ ย ธรรมในการวิ จั ย
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การนาเสนอข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย
การใช้ข้อมูลเชิ งประจัก ษ์และการค้น คว้า วิจัย การแพทย์
ฉุกเฉิน
323391 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1
3 หน่วยกิต
Training of Emergency Medical
Operation l
ฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานสาหรับ
นักปฏิบัติการฉุกเฉิน การแพทย์; การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน
เทคนิคการจัดทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิเจน การ
ดูดของเหลวออกจากทางหายใจ เทคนิคโลหิตพลวัตร การ
ท าคลอดปกติ การช่ ว ยการคลอดปกติ หั ต ถการอื่ น ๆ
หัตถการในระบบสื บพั นธุ์ และทางเดิน ปัสสาวะการกู้ ชีพ
การยกและเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ย หั ต ถการวิ นิ จ ฉั ย วิ ธี ก าร
บริหารยา หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็กและ
ผู้ ใ หญ่ แ ละในเด็ ก การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นออก
ปฏิบัติการ การใช้วิ ทยุ สื่อสาร การรับแจ้ งเหตุ และการ
ปฏิบัติการก่อนนาส่งสถานพยาบาล
323436 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นงานด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
323492 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2
9 หน่วยกิต
Training of Emergency Medical
Operation lI
รายวิชาบังคับก่อน : 323391 การฝึกงานปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ 1
ฝึกปฏิบัติการ สื่อสารและสั่งการในศู น ย์ รั บ
แจ้ ง เหตุ แ ละสั่ ง การ การสื่ อ สารโดยใช้ วิ ท ยุ ข ณะออก
ปฏิ บั ติ ก าร การประเมิ น และการควบคุ ม สถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ณ จุ ด เกิ ด เหตุ การส่ ง มอบผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการออกปฏิบัติการและ
รายงานการรับแจ้ง เหตุ และสั่ง การ เทคนิคหัตถการขั้ น
พื้ น ฐานส าหรั บ นั ก ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ได้ แ ก่

การประเมินผู้ป่วยฉุ กเฉิน เทคนิคการจัดทางเดินหายใจ
ระบบการให้ อ อกซิ เ จน การดู ด ของเหลวออกจากทาง
หายใจ การใช้เครื่องมือกลช่วยในการหายใจในผู้ใหญ่ หัต
การที่ ศี ร ษะและคอ เทคนิ ค โลหิ ต พลวั ต ร การท าคลอด
ปกติ การช่วยคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ หัตถการโครงร่าง
การยกและเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ย หั ต ถการวิ นิ จ ฉั ย วิ ธี ก าร
บริ ห ารยา การใช้ เ ครื่ อ งมื อ กลโดยไม่ ลุ ก ล้ าร่ า งกาย
หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็กและในผู้ใหญ่ และ
การฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
323493 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3
9 หน่วยกิต
Training of Emergency Medical
Operation lII
รายวิชาบังคับก่อน : 323492 การฝึกงานปฏิบัติ
การฉุกเฉินการแพทย์ 2
ฝึกปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม การรับ
แจ้งเหตุและสั่งการ การปฏิบัติการฉุกเฉิน การออกแบบ
และการบริ ห ารจั ด การระบบแพทย์ ฉุ ก เฉิ น การฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก ารเทคนิ ค หั ต ถการขั้ น สู ง ส าหรั บ นั ก ปฏิ บั ติ ก าร
ฉุกเฉินการแพทย์ ได้แก่ การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ การใช้
ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงั บ
ประสาท หัตถการวินิจฉัย หัตถการในระบบสืบพันธุ์และ
ทางเดินปัสสาวะ หัตถการที่ศีรษะและคอ เทคนิคโลหิตพล
วัตร การทาคลอดปกติ การช่วยคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ
หัตถการโครงร่าง การชะล้างตา วิธีการบริหารยา การช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็กและผู้ใหญ่ การขจัดสิ่งขวางทางเดิน
หายใจโดยใช้อุปกรณ์ส่อง การใช้อุปกรณ์ส่องกล่องเสียง
โดยตรง การสอดใส่หลอดคาในท่อลมผู้ใหญ่และเด็ก การ
ใช้ เ ครื่ อ งกลช่ ว ยหายใจด้ ว ยพวยลม การใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ย
หายใจแบบมือกดและอัตโนมัติระหว่างเคลื่อนย้ายผูป้ ่วยใน
ผูใ้ หญ่และเด็ก การใช้ยาและสารน้าในการกู้ชีพ การฟื้นคืน
หัวใจไฟฟ้าแบบไม่อัตโนมัติ การผันคืนหัวใจด้วยไฟฟ้า การ
กากับจังหวะหัวใจและการดูแลผูป้ ว่ ยหลังฟื้นคืนชีพ
324111
การสาธารณสุข
2(1-2-3)
Public Health
ประวัติและความสาคัญของงานสาธารณสุ ข
องค์ประกอบของงานสาธารณสุข บทบาทของกระทรวง
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สาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยและ
นานาชาติ นโยบายการแก้ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุข
จากแผนพั ฒ นาสุ ข ภาพของประเทศ ปั ญ หาสุ ข ภาพที่
สาคัญในปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้น ใน
อนาคต การคาดการณ์ ส ภาพปั ญ หาสุ ข ภาพในอนาคต
หลักและวิธีการดาเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพ การ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น
การฟื้ น ฟู ส ภาพ และศึ ก ษาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
สาธารณสุขจากแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ
324221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
Health Education and Health Behavior
แนวคิดสิ่งกาหนดสุขภาพ หลักการสุขศึ ก ษา
และการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ทฤษฎี ท างสุ ข ศึ ก ษาแล ะ
พฤติกรรมสุขภาพ การประยุกต์ทฤษฎีในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพทั้งระดับบุคคลและชุมชนขอบเขตของ
การสุ ข ศึ ก ษา การวางแผนสุ ข ศึ ก ษา กลวิ ธี ก ารทางสุ ข
ศึ ก ษา เทคนิ ค การสร้ า งแรงจู ง ใจ การชี้ น า การพู ด ในที่
ชุมชน สื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ และการประเมินผล
สุ ข ศึ ก ษา การฝึ ก ปฏิ บั ติ สุ ข ศึ ก ษาและการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ
324231 การสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication
การสื่อสารสาธารณสุขระหว่างประเทศ การ
สื่อสารสุขภาพ การชี้แนะสาธารณะด้า นสุข ภาพความรู้
รอบด้ า นสุ ข ภาพ สุ ข ภาพหนึ่ ง เดี ย ว ประชาสั ม พั น ธ์
นวัตกรรมสาธารณสุข หลักการผลิตสื่อการวางแผนและ
การประเมินผลการสื่อสารสุขภาพ การบูรณาการใช้สื่อใน
การสื่อสารสุขภาพ และการฝึกปฏิบัติการสื่อสารสุขภาพ
324232 การวางแผนและประเมินสุขภาพชุมชน
2(1-2-3)
Planning and Evaluation in Community
Health
แนวคิดของการประเมิน ทฤษฏีเกี่ยวกับการ
ประเมิ น ผล หลั ก การและวิ ธี ก ารการประเมิ น ผลภาวะ
สุขภาพ ประเมินแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ในระดั บ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน การประเมิ น ผลงาน

ส าธารณสุ ข การประเมิ น ผล ก ระ ทบ ทางสุ ข ภ า พ
กระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพแบบมี ส่ ว นร่ ว ม และ
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
324322 วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
Epidemiology
หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา
ธรรมชาติของการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบ
การศึกษาทางระบาดวิทยา สถิติในทางระบาดวิทยา การ
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การสอบสวนทางระบาดวิทยา
การคัดกรองโรค รูปแบบการระบาดของโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ รวมถึงโรคประจาถิ่น การระบาดหมู่ และการ
ประยุกต์ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข ได้แก่ การวินิจฉัย
ชุมชน การป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพ และฝึก
ปฏิ บั ติ ก ารเฝ้ า ระวั ง และสอบสวนทางระบาดวิ ท ยาจาก
เหตุการณ์สมมุติ
324323 การบาบัดโรคเบื้องต้น
3(2-2-5)
Basic Medical Care
การดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ ผู้ ป่วย
หรื อ ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ ผลกระทบทางด้ า นสุ ข ภาพ การตรวจวั ด
สัญญาณชีพ การป้องกันการแพร่ก ระจายเชื้ อ การปฐม
พยาบาล บาดแผล แผลไหม้ ได้รับสารพิษ ได้รับบาดเจ็บ
ของกล้ามเนื้อและกระดูก หมดสติ การห้ามเลือด การพัน
ผ้ากันแผล การเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ การช่วยฟื้นคืนชีพ ใน
ระดับปฐมภูมิ
324324 การบริหารงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Administration
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารงานทั่วไป
ระบบสุ ข ภาพและการจั ด การ การบริ ห ารสาธารณสุ ข
โครงสร้ า งองค์ ก รสาธารณสุ ข การพั ฒ นาองค์ ก รด้ า น
สุขภาพ การศึกษาอบรม และการนิเทศงาน การบริหาร
ทรัพยากรด้านสุขภาพ การอานวยการ การประสานงาน
การควบคุมกากับงาน การประเมินผลการดาเนินงานด้าน
สุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
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324325

จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
สาธารณสุข
3(2-2-5)
Professional Ethics and Public Health
Law
หลั ก การ แนวคิ ด และความส าคั ญ ของ
จริยธรรมทางวิชาชีพด้านสุขภาพ การสร้างเสริมจริยธรรม
และคุ ณ ธรรมทางวิ ช าชี พ หลั ก การ แนวคิ ด และ
ความสาคัญของกฎหมายสาธารณสุข ด้านการส่งเสริ ม
สุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาลและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค การพัฒนาและการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
และนิ ติ เ วชศาสตร์ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองโรงงาน พระราชบั ญ ญั ติ
สาธารณสุข พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ก ฎ ห ม า ย ด้ า นค วา ม ป ล อ ด ภั ย แล ะสิ่ ง แ วด ล้ อ มใน
ต่ า งประเทศ และกฏหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
สาธารณสุข
324326 การป้องกันและควบคุมโรค
3(2-2-5)
Prevention and Disease Control
การเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรค
โรคติดเชือ้ โรคไร้เชือ้ โรคเรือ้ รัง โรคอุบัติซ้า โรคอุบัติใหม่
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อุบัติภัย โรคจากการประกอบ
อาชีพและปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรค รวมถึงการศึกษา
ด้ า นนโยบายและตั ว ชี้ วั ด ในงานป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค
324327 การฝึกปฏิบัติการภาคสนามบูรณาการ
3(0-9-5)
Filed Training Integration
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารในการเตรี ย มชุ ม ชนและ
สารวจชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์และ การวินิจฉัย
สุขภาพชุมชน การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา การ
วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หา การวางแผนงานโครงการ
สุ ข ภาพ การปฏิ บั ติ ต ามแผน การติ ด ตามและการ
ประเมินผล

324331

การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน3(2-2-5)
Sustainable Health System
Development
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาสุ ข ภาพ
ชุมชน การวินิจฉัยอนามัยชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา การ
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หา การวางแผน การ
ดาเนินงาน และการประเมินโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน
รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพชุมชน
ปั จ จั ย ก าหนดสุ ข ภาพเชิ ง ระบบ ปั จ จั ย บุ ค คล สั ง คม
สภาพแวดล้อม และระบบบริการสุขภาพ ดัชนีชวี้ ัดที่สาคัญ
ของปั จ จั ย ก าหนดสุ ข ภาพ นวั ต กรรมสาธารณสุ ข และ
ประชาสั ง คม ความส าคั ญ และประโยชน์ ข องนวั ต กรรม
สาธารณสุขความสาคัญและประโยชน์ข องประชาสั ง คม
นวั ต กรรมสาธารณสุ ข นวั ต กรรมสาธารณสุ ข กั บ การ
แก้ปัญหาสาธาณสุขในชุมชน และการศึกษากรณีตัวอย่าง
324332 อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
Community Health
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของชุ ม ชน
การวินิจฉัยและการลาดับความสาคัญของปัญหาอนามัย
ชุ ม ชน การวิ เ คราะห์ โ ยงใยสาเหตุ ข องปั ญ หา โดยใช้
เครื่ อ งมื อ 7 ชิ้ น การแปลงนโยบายและแผนพัฒ นาการ
สาธารณสุขสู่การปฏิบัติ การวางแผนการดาเนินการเพื่อ
แก้ ปั ญ หาโดยยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนการ
ด าเนิ น งานตามแผนที่ ก าหนดการประเมิ น ผล ก าร
ดาเนินงาน และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในชุมชน
324333 อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
Family Health
แนวคิดพัฒนกิจของครอบครัว ความหมาย
ความสาคัญและขอบเขตของงานอนามัยแม่และเด็ก งาน
อนามัยครอบครัวและงานอนามัยเจริญพันธุ์ นโยบายงาน
วางแผนครอบครัวและอนามัย การเจริญพันธุ์ ขนาดและ
โครงสร้างประชากรปั จ จัย ทางประชากรที่ กาหนดภาวะ
สุขภาพ ผลกระทบของประชากรต่องานอนามัยครอบครัว
การวางแผนและการจัดบริการอนามัยครอบครัว การให้
คาปรึกษาในงานอนามัยครอบครัว การให้บริการสุข ภาพ
และการให้คาปรึกษาก่อนเริ่มใช้ชีวิตคู่ การดูแลหญิงขณะ
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ตั้งครรภ์ ขณะคลอด และมารดาทารกหลังคลอด วางแผน
ครอบครั ว และเทคโนโลยี ช่ว ยการเจริ ญ พั น ธุ์ การดู แ ล
ครอบครัวในวัยต่างๆ ได้แก่ วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น
วั ย แรงงาน ผู้ สู ง อายุ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารให้ บ ริ ก ารงาน
อนามัยแม่และเด็ก การฝึกปฏิบัติงานอนามัยครอบครัว
324334 จิตวิทยาและการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
2(2-2-5)
Psychology and Counseling in Health
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ปัจจัยที่มีผล
ต่ อ การพั ฒ นาการทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ และสั ง คม
กระบวนการทางานของจิต พั ฒนาการของมนุษย์ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านการคิดการรับรู้การเรียนรู้
เชาว์ปัญญาความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม อารมณ์วุฒิภาวะ
บุคลิกภาพ การปรับตัว และ การจูงใจ ความสาคัญและ
หลักการให้คาปรึกษา องค์ประกอบและกระบวนการให้
คาปรึกษา เทคนิค วิธีการ คุณสมบัติของผู้ให้คาปรึก ษา
และการเตรี ย มในการให้ ค าปรึ ก ษา การให้ ค าปรึ ก ษา
สุขภาพต่าง ๆ การแจ้งข่าวร้าย กระบวนการในการแก้ ไข
ปั ญ หา การดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยการให้ ค าปรึ ก ษา
สุ ข ภาพทางสื่ อ มวลชน ปั ญ หาอุ ป สรรคของการให้
คาปรึกษาและแนวทางแก้ไข
324335 อนามัยโรงเรียน
3(2-2-5)
School Health
แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย เรี ย น
ความหมายและความสาคัญของโรงเรียนส่งเสริมสุข ภาพ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก วั ย เรี ย น
สถานการณ์ สุ ข ภาพและการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพนัก เรียนใน
โรงเรียน นโยบายและเป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย
เรียนตามแผนพัฒนาสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข ในการตรวจสุ ข ภาพนั ก เรี ย น การประเมิ น
ภาวการณ์เจริญเติบโต การวัดสายตา การทดสอบการได้
ยิน การตรวจสุขภาพฟัน การบันทึกบัตรสุขภาพนักเรียน
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ห้องพยาบาลในโรงเรียน
การจัดระดับบริการอนามัยโรงเรียน การประเมินผลการ
ดาเนินงานอนามัยโรงเรียน

324428

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
ประเภทของงานวิ จั ย การก าหนด ปั ญ หา การตั้ ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมติฐ าน การก าหนดตั ว แปร กรอบ
แนวคิ ด การสร้ า งและทดสอบเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
เลื อ กใช้ ส ถิ ติ ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การน าเสนอข้อมูล
การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย และการประเมิน
โครงการวิจัย
324431 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2(2-2-5)
Health Economics
ความรู้ พื้ น ฐานทางเศรษฐศาสตร์ สุ ข ภาพ
ปัจจัยกาหนดอุปสงค์ อุปทานและการบริการ ทางสุขภาพ
พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคในการบริ ก ารทางสุ ข ภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และ การบริโภคบริการทาง
สุ ข ภาพ เศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข ระดั บ มหภาคและ
จุ ล ภาค การฝึ ก ปฏิ บั ติ เพื่ อ การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ความเป็นธรรมระบบ
สุขภาพ หลักประกันสุขภาพ
324432 การบาบัดโรคในระดับปฐมภูมิ 2(2-3-6)
Primary Medical Care
การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทางด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ตามขอบเขต
ของกฎหมายและจริยธรรมที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุข การประเมินภาวะสุขภาพ การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การดูแลผู้ป่วยที่เป็น
โรคที่พบบ่อย การดูแลบาดแผลชนิดต่างๆ การบริหารยา
การจั ด การภาวะวิ ก ฤตทางด้ า นสาธารณสุ ข การดู แ ล
สุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพที่บ้าน การส่งต่อผู้ป่วยไป
รับการรักษาที่เหมาะสม และการบริการปฐมภูมิ
324433 โภชนศาสตร์
2(2-2-5)
Nutrition
ความหมายและขอบเขตของโภชนาการชุมชน
โภชนาการกั บ สุ ข ภาพ ปั ญ หาและสาเหตุ ปั จ จั ย ของทุ พ
โภชนาการ พลั ง งานและสารอาหาร การประเมิ น ภาวะ
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โภชนาการ โภชนาการส าหรั บ บุ ค คลในวั ย ต่ า งๆ การ
จัดการกาหนดอาหารตามหลักโภชนศาสตร์ โภชนบาบัด
และผู้ ป่ ว ยเฉพาะโรค ข้ อ มู ล โภชนาการจากฉลาก
โภชนาการ โภชนาการทางเลื อ ก อาหารสมุ น ไพร และ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การ
แก้ ปั ญ หาทุ พ โภชนาการ การวางแผนทางโภชนาการ
การประเมินโครงการทางโภชนาการ
324434 คอมพิวเตอร์สาหรับงานสาธารณสุข
ชุมชน
2(2-2-5)
Computer for Community Health
แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
องค์ ป ระกอบและโครงสร้ า งของระบบสารสนเทศ ทาง
สาธารณสุข การจัดการระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การสื่ อ สารด้ า นสุ ข ภาพ การสื บ ค้ น
สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ข อ ง ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ การฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ในการจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสาธารณสุข การเลือกใช้สถิติ การแปล
ผล การรายงานผล การเฝ้ า ระวั ง และรายงานความ
เคลื่อนไหวด้านสถานการณ์สุขภาพชุมชน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ และการพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของชุมชน
324435 ภาคนิพนธ์ด้านอนามัยชุมชน 2(1-2-3)
Senior Project in Community Health
ศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล แปลผล สรุปผล อภิปรายผลเขียนรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ เขียนบทความวิจัย จริยธรรมการวิจัย
และนาเสนอผลงาน
324436 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย สรุป และการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านงานอนามัยชุมชน

324437

ภาษาอังกฤษบริการสุขภาพ
และสาธารณสุข
3(2-2-5)
English for Health Service and Public
Health
การใช้ ภ าษาด้ า นการสาธารณสุ ข และการ
บริการสุขภาพ โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับงาน
สาธารณสุข
324438 การจั ด การสาธารณสุ ข ในภาวะฉุ ก เฉิ น
3(2-2-5)
Public Health Emergencies
Management
ภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ในเด็ก ผู้ใหญ่ และ
ผูส้ ูงอายุ ความเจ็บป่วย ภาวะช็อค การล้มเหลวของอวัยวะ
ในหลายระบบ ชนิ ด ลั ก ษณะความรุ น แรงของอุ บั ติ เ หตุ
ต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณภัย หลักและแนวทางใน
การจัดการสาธารณภัย การวางแผนดาเนินการ และการ
ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก ร ทั้ ง การเตรี ย มรั บ
สถานการณ์ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุการณ์ประเภท
ต่างๆ หลักและวิธีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในภาวะฉุ ก เฉิน
และสาธารณภัย ทั้งรายบุคคลและรายหมู่ หลักการและ
วิธีการฝึกซ้อมการจัดการสาธารณภัยและแนวทางปฏิบัติ
324439 สังคมวิทยาสาธารณสุข
3(2-2-5)
Public Health Sociology
ความหมาย แนวคิด และหลักการทางสั งคม
วิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพ และ การเจ็บป่วย
ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพต่ า งๆ ในสั ง คม ระบบความเชื่ อ
เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ทางสั ง คมต่ อ ความ
เจ็บป่วย การวิเคราะห์ชุมชนทางด้านสังคมวิทยา และการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ ด้วยแนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษ
วิทยาทางสุขภาพ
324441 ฝึกงานวิชาชีพ
6(0-18-9)
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
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324442

การศึกษาอิสระ
6(0-18-9)
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงานการนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านสาธารณสุข
324443 สหกิจศึกษา
6(0-18-9)
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน
325101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(2-2-5)
Occupational Health and Safety
แ น ว คิ ด ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ บ เ ข ต แ ล ะ
ความส าคั ญ ของงานอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
สิ่งแวดล้อมในการทางานและผลกระทบ อุบัติเหตุและหลัก
ความปลอดภัยในการทางาน หลักการป้องกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพ การตระหนักถึงปั ญหาในการทางาน การ
ควบคุมและป้องกัน ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หลักการพิษวิทยาในงานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย หลักการประเมินและจัดการความ
เสี่ยงทางด้านความปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร มาตรฐาน
กาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
325121 หลักความปลอดภัยในการทางาน
2(1-2-3)
Principle of Safety at Work
ความส าคั ญ ของความปลอดภั ย ในโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ และ โรคจาก
การทางาน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการ
ทางาน หลักการและเทคนิคในการป้องกันอุบัติเหตุ บันทึก
การบาดเจ็บและประเมินความถี่และความรุนแรงของการ
บาดเจ็ บ ในการท างาน การตรวจความปลอดภั ยในการ
ทางาน การวิเคราะห์งานและวิเคราะห์การเกิดอุบั ติ เ หตุ
องค์กรความปลอดภัยการฝึกอบรมและการให้สวัสดิศึกษา
กฎหมายความปลอดภั ย ในการท างาน ศั พ ท์ เ ทคนิ ค
ทางด้านความปลอดภัย

325131

พื้นฐานวิศวกรรมสาหรับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
2(1-2-3)
Basic Engineering for Occupational
Health and safety
แนวคิดพื้นฐานทางวิศวกรรมที่จะนามาใช้ใน
การควบคุมสภาพแวดล้อมในการทางาน การเขียนแบบ
ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้างงานอาคาร ความ
แข็งแรงของวัสดุ อนุภาคในบรรยากาศ อุณหพลศาสตร์
และการถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์ของไหล ระบบท่อ ปั๊ม
เครื่องอัดอากาศ และเครื่องระบายอากาศ แบบพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ า
ระบบควบคุ ม ทา งวิ ศ วกรรม หน่ ว ย การผลิ ต แล ะ
กระบวนการผลิ ต ทางวิ ศ วกรรมเคมี พื้ น ฐานวิ ศ วกรรม
อุ ต ส าหกรรม อั น ตราย จากกระ บวน ก าร ผ ลิ ต ใ น
อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
325202 อาชีวเวชศาสตร์
2(1-2-3)
Occupational Medicine
แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ในงานอาชีวอนา
มัย หลักการทางพิษวิทยาอาชีวอนามัย การตรวจสุขภาพ
พนักงาน สาเหตุของการเกิดโรคจากการทางาน และโรคที่
เกี่ยวเนื่องจากการทางาน กลไกการทางานของร่างกาย
ภายใต้ ส ภาวะแวดล้ อ มที่ เ ป็ น อั น ตราย ผลเสี ย ที่ เ กิ ด ต่ อ
สุขภาพอนามัยทางร่างกายและจิตใจ การพิสูจน์โรคที่เกิด
เนื่ อ งจากการท างาน การป้ อ งกั น และควบคุม และเฝ้ า
ระวังสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ การดาเนินงานอาชีวเวช
ศาสตร์ในสถานประกอบการ การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพ
ของพนั ก งานและครอบครั ว การประยุ ก ต์ วิ ธี ก ารทาง
วิ ท ยาการระบาดในการศึ ก ษาปั ญ หาอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย
325251 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Hygiene
แนวคิ ด พื้ น ฐานของงานทางด้ า นสุ ข ศาสตร์
อุตสาหกรรม มาตรฐานสารเคมีในอากาศ ดัชนีชี้วัดทาง
ชีวภาพ อนุภาค ก๊าซ ไอ ตัวทาละลาย เสียงดัง อุณหภูมิท่ี
ผิดปกติ รังสี อันตรายจากสารชีวภาพ การยศาสตร์ การ
สารวจโรงงาน การประเมินการสั มผัส ทางอาชีว อนามั ย
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วิ ธี ก ารควบคุ ม ทางสุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม การระบาย
อากาศในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล โปรแกรมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
325311 การยศาสตร์ และสรีรวิทยาในการทางาน
3(2-2-5)
Ergonomics and Work Physiology
บทนาการยศาสตร์ คุณลักษณะของมนุษย์ ระบบโครงร่าง
กล้ามเนื้อ การวัดสัดส่วนร่างกาย การประเมินความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์ การออกแบบสถานีงาน ภาระงานทาง
สรีระวิทยา ภาระงานหนัก ภาระงานจากการขนย้ายสิ่งของ
พื้นฐานชีวกลศาสตร์ ระบบคน เครื่องจักร การทางานเป็น
กะ จิตวิทยา ในการทางาน การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย
325322 การบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
2(1-2-3)
Occupational Health and Safety
Management
การนาหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ในงาน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ง แวดล้ อม กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หลักในการวางแผนทาง
อาชีวอนามัย การดาเนินงาน ด้านอาชีวอนามัยในโรงงาน
บทบาทและหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานด้ า นอาชี ว อนามั ย ทั้ ง
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างประเทศ มาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศ และมาตรฐานแรงงานไทย การจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถาน
ประกอบการ
325323 การประเมินและจัดการความเสี่ยง
ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(1-2-3)
Occupational Health and Safety Risk
Assessment
หลักการและแนวคิดในการจัดการความเสี่ยง
ทางอุตสาหกรรม โดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยง
จากการดาเนินการของอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคการ
ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อบ่งชี้ ความเป็นอันตรายหรือ
สิ่งคุกคาม การประเมินการรั บสั ม ผัสหรืออั นตราย การ

อธิ บ ายลั ก ษณะความเสี่ ย ง รวมถึ ง มาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย
ระเบิดหรือการรั่วไหลสารเคมีรั่วไหล
325332 วิศวกรรมความปลอดภัย
2(1-2-3)
Safety Engineering
วิ ธี ก ารควบคุ ม อุ บั ติ เ หตุ โดยใช้ วิ ธี ก ารทาง
วิศวกรรมในการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่เกิด จากสภาพ
การทางาน และลักษณะการทางานที่เป็นปัญหาพบบ่อยใน
โรงงานตามที่ ก ฎหมายความปลอดภั ย ได้ ก าหนดไว้
สภาพแวดล้ อ มและการวางผั ง โรงงานที่ ป ลอดภั ย การ
ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกล ความปลอดภัยในการ
ใช้เครื่องปั๊มโลหะ ไฟฟ้า หม้อไอน้า ปั้นจั่นลิฟท์ งานเชื่อม
โลหะ งานก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์
325333 การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
2(1-2-3)
Industrial Environmental Pollution
Management
ความรู้เบื้องต้นด้านมลพิษอุตสาหกรรมกาก
ของเสี ย และวั ต ถุ อั น ตราย การป้ อ งกั น และการจั ด การ
มลพิ ษ น้ า อากาศ เสี ย งและความสั่ น สะเทื อ น การเก็ บ
ขนส่ง การบาบัดและกาจัดกากของเสียและวัตถุอันตราย
เทคโนโลยี ส ะอาด ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง ค มแล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อม การนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การ
ประเมิ น วงจรชี วิ ต และการจั ด การความปลอดภั ย ทาง
สิ่งแวดล้อม
325341 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
Law of Occupational Health Safety and
Environment
หลั ก การและแนวคิ ด ของกฎหมายทั่ ว ไป
ความส าคั ญ ของกฎหมาย การพั ฒ นา และการจั ด การ
เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แ ร ง ง า น พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก อ ง ทุ น เ งิ น ท ด แ ท น
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พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ในต่างประเทศ การประยุกต์กฎหมาย
ในงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
325352 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงาน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Hygiene Sampling and
Analysis
หลั ก การและวิ ธี ก ารประเมิ น สิ่ ง แวดล้อ มใน
การทางานโดยใช้เทคนิคทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การ
ประเมิ น ความร้ อ น แสงสว่ า ง เสี ย งดั ง รั ง สี ความ
สั่นสะเทือน การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ การ
เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์อนุภาคและสารเคมีในอากาศ
325353 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม
2(0-6-3)
Industrial Hygiene and Safety Practice
ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ช้ ห ลั ก ก า ร ส า ร ว จ
สภาพแวดล้ อ มในการท างาน การสื บ ค้ น และประเมิ น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทางาน การฝึกปฏิบัติ นาหลัก
ทฤษฎีทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยไป
ประยุกต์ปฏิบัติจริ งในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้
เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง แสง ความร้อน และสารเคมี
ในบรรยากาศการท างาน และจั ด การความเสี่ ย งด้ า น
สุขภาพ การควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อ มในการ
ทางาน
325362 จิตวิทยาอาชีวอนามัย
2(1-2-3)
Occupational Health Psychology
แนวคิดและประวัติจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ วิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ ก าร
การวิเคราะห์งาน การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมและ
พั ฒ นาพนั ก งาน การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงาน การจูงใจ ความพึงพอใจในงาน และความเครียด
ของพนักงาน การสื่อสารในที่ทางาน กระบวนการกลุ่มใน
องค์ ก าร ภาวะผู้ น า อิ ท ธิ พ ล อ านาจและการเมื อ งใน
องค์การ โครงสร้าง วัฒนธรรมและการพัฒนาองค์ ก าร

ปั จ จั ย มนุ ษ ย์ ใ นการออกแบบงาน สภาพการท างานและ
ความปลอดภัยในการทางาน
325363 พิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
Environmental and Occupational
Toxicology
หลักการของพิ ษวิ ทยา ประเภทของสารพิ ษ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย
กล ไก แล ะปฏิ กิ ริ ย าของร่ า งกาย ต่ อ ส ารพิ ษ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารพิษ ความเป็นพิษของสารเคมี
ต่อระบบอวัยวะภายในร่างกาย กลไกการเกิดการก าจั ด
สารพิ ษ ออกจากร่ า งกาย สารพิ ษ กั บ การเกิ ด โรคมะเร็ ง
เอกสารข้ อ มู ล เคมี ภั ณ ฑ์ การควบคุ ม และป้ อ งกั น ความ
เสี่ยงอันตรายจากการใช้สารเคมี
325364 วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัย
ในงานก่อสร้าง
2(1-2-3)
Safety Engineering and Management
in Construction
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วิ ศ วกรร มกา ร
ก่อสร้าง วัสดุ วิธีการและเครื่องจักรก่อสร้าง การประเมิน
และตรวจสอบสภาพโครงสร้ า งเบื้ อ งต้ น การอ่ า นแบบ
ก่อสร้าง การตรวจสอบงานก่ อสร้ าง การสุขาภิบาล ใน
อาคาร การบริหารโครงการก่อสร้าง หลักความปลอดภัย
และการจั ด การความปลอดภั ย ในงานก่ อ สร้ า ง การ
ตรวจหาสาเหตุของอุบัติเหตุและวิธีการป้องกัน กฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์และ
จั ด การความสี่ ย งในงานก่ อ สร้ า ง ความปลอดภั ย ของ
นั่งร้านและปั้นจั่น และจิตวิทยา ความปลอดภัยเบื้องต้น
325365 องค์กรและการจัดการด้านความปลอดภัย
2(1-2-3)
Safety Organization and Management
องค์ประกอบ ความสาคัญและพฤติกรรมของ
องค์ ก าร แนวโน้ ม และผลกระทบของสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอก องค์ ก ารสมั ย ใหม่ ขั้ น ตอนและกระบวนการ
จั ด การภายในองค์ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล การวางแผน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
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การจัดองค์การด้านความปลอดภัย การนา และภาวะผู้นา
และการควบคุม การจัดการทรัพยากรณ์ จริยธรรมทาง
ธุรกิจ คุณภาพชีวิตในการทางาน การจัดการความรู้ และ
นวั ต กรรมทางด้ า นความปลอดภั ย การจั ด การความ
ปลอดภั ย ในการขนส่ ง การเป็ น ผู้ ป ระกอบการทางด้ า น
ความปลอดภัย
325412 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การอ่านและ
วิเคราะห์บทความวิชาการ การเขียนรายงาน การนาเสนอ
การอภิปรายและการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย
325413 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
325414 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
325415 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงานการนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
325424 กระบวนการผลิตและอันตราย 2(1-2-3)
Process and Hazards
แนวคิดและหลักการสร้างสถานประกอบการ
ที่ ป ลอดภั ย ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กระบวนการผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มลพิ ษ จากการด าเนิ น กิ จ กรรมของสถาน
ประกอบการ การวิเคราะห์อันตราย อุตสาหกรรมต่างๆ ใน
สภาวะปั จ จุ บั น และการควบคุ ม จากการท างานใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปูนซีเมนต์ อิเ ล็กทรอนิกส์ เหมืองแร่

ก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์ ปิโตรเคมี สี เยื่อกระดาษ ปั๊ม
โลหะ อาหารและเครื่องดื่ม
325425 การจัดการเพลิงไหม้ และเหตุฉุกเฉิน
จากสารเคมี
2(1-2-3)
Fire and Chemical Emergency
Management
เทคนิ ค วิ ธี ก ารตอบโต้ เ พลิ ง ไหม้ แ ละเหตุ
ฉุ ก เฉิ น สารเคมี อุ บั ติ เ หตุ ท่ี รุน แรง หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบต่อการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หน่วยงานที่จัดตั้งใน
โรงงาน การระบุ อั น ตรายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด เหตุ
ฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ์ การประเมินผลกระทบ
จากการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินการวางแผนและกาหนด
มาตรการ
325434 การระบายอากาศในทางอุตสาหกรร
2(1-2-3)
Industrial Ventilation
หลักการระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม
เพื่อนามาควบคุมปัญหาอันตรายและป้องกันมลพิ ษ ทาง
อากาศในสภาพแวดล้อมในการทางานที่อาจจะมีอันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพร่ า งกาย การระบายอากาศ แบบทั่ ว ไป การ
ระบายอากาศเฉพาะที่ การออกแบบการระบายอากาศ
แบบทั่ ว ไปและการระบายอากาศเฉพาะที่ การระบาย
อากาศในอาคาร และการทดสอบการระบายอากาศ
325442 ระบบการจัดการมาตรฐานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
Management System of Standard
Occupational Health, Safety and
Environment
หลักการ ความรู้เบื้องต้น ของระบบมาตรฐาน
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อกาหนดหรือขั้นตอนในการบริห าร
กระบวนการทางานต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุม
การด าเนิ น งานของอุ ต สาหกรรมและเกิ ด การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของ การดาเนินงาน และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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325461

การฝึกอบรมและการสื่อสารทาง
ด้านความปลอดภัย
2(1-2-3)
Safety Training and Communication
การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย หลักการและ
เ ท ค นิ ค ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ก า ร
ประสานงานและประชาสัมพันธ์ทางด้านความปลอดภั ย
การผลิตสื่อ การสร้างการมีส่วนร่วมในงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เทคนิคการสอนงานในขณะปฏิบัติงาน
เทคนิคการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางาน และการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง แ ล ะ พู ด
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในงานอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย
327111
สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น
2(1-2-3)
Primary Health Education and Health
Promotion
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีพัฒนาการด้ า นสุ ข
ศึกษา วิธีการทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีผล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย
ต่ า งๆ ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ความหมายค าว่ า สุ ข ภาพ สุ ข ภาพดี การเจ็ บ ป่ ว ย การ
สาธารณสุ ข การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ประวั ติ ศ าสตร์ ก าร
สาธารณสุข วิวัฒนาการการพัฒนานโยบายงานส่งเสริม
สุขภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่ 1 ถึง
ปัจจุบัน
327112 การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 2(1-2-3)
New Paradigm in Health Promotion
สถานการณ์ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพไทยในอดี ต ถึ ง
ปัจจุบัน การวิเคราะห์ส ถานการณ์ งานส่งเสริมสุ ข ภาพ
การส่งเสริมสุขภาพทั่วโลก ปัจจัยกาหนดสุขภาพและแนว
ทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มาตรการส่งเสริม
สุขภาพแนวใหม่ ทิศทางการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ การ
สร้ า งสุ ข ภาพอนามั ยตามกลุ่ม วั ย การสร้ า งสุ ข ภาพตาม
นโยบาย 10 อ. วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพใน
แต่ละวัยแบบองค์รวม รวมถึงการฝึก ทั กษะการส่ง เสริ ม
สุขภาพในชุมชน

327113

การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 1
2(1-2-3)
Communication for Health Promotion I
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของ
การสื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชนและการสร้างเสริม
สุขภาพ กระบวนการกาหนดวาระด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของสื่อมวลชนไทย การชี้แนะทางสัง คม การเจรจาไกล่
เกลี่ย การสร้างกระแสทางสังคม การตลาดเชิงสังคม การ
รณรงค์ด้านสุขภาพผ่ านสื่อ มวลชน ปัจจัยที่เอื้อและเป็ น
อุปสรรคต่อความส าเร็ จในการรณรงค์ด้านการส่ง เสริ ม
สุขภาพ ฝึกทักษะการสื่อสารในงานส่งเสริมสุขภาพ
327221 การส่งเสริมสุขภาพ 1
3(2-2-5)
Health Promotion I
ความหมาย ความสาคัญ กลยุทธ์และกลวิธี
ทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นโยบายและขอบเขต
ของงานอนามัยหญิงตั้งครรภ์ อนามัยหลังคลอด อนามัย
วั ย ทารก อนามั ย วั ย ก่ อ นเรี ย น อนามั ย วั ย เรี ย น อนามั ย
วัยรุ่น พัฒนาการการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และการเข้าสังคม พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
และด้านศีลธรรม ปัจจัยสาคัญที่มีต่อสุขภาพตั้งแต่หญิง
ตั้งครรภ์จนถึงวัยรุ่น รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของ
เพศศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อนามัยการเจริญ
พั น ธุ์ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในโรงเรี ย น การจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มในครั ว เรื อ น ชุ ม ชน ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก โรงเรี ย น
สถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการให้เอือ้ ต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ
327314 การส่งเสริมสุขภาพจิต
2(1-2-3)
Mental Health Promotion
ความหมายและความสาคัญของสุ ขภาพจิ ต
การส่งเสริมสุข ภาพจิต การพัฒนาบุคลิก ภาพ จิตวิทยา
พัฒนาการ การเลี้ยงดูท่ีถูกต้องตามวัย การปรับ ตัวและ
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ประเภทของความ
ผิดปกติทางจิต ปัญหาสุขภาพจิต สาเหตุและแนวทางการ
ป้องกันและแนวทางการแก้ไข การฝึกจิตด้วยการปฏิบั ติ
ธรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตตามวัย
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3(2-2-5)
Community Capacity Building
กลวิ ธี ก ารสร้ า งศั ก ยภาพและความเข้ ม แข็ง
ด้ า นสุ ข ภาพของชุ ม ชนโดยใช้ ค วามผู ก พั นของชุ ม ชน ที ม
ดูแลสุขภาพครอบครัว การพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้ า นสุ ข ภาพ การสร้ า งเสริ ม พลั ง อ านาจชุ ม ชน การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมการมี
ส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายสุขภาพ การชี้แนะสาธารณะ
การพั ฒ นานโยบายสาธารณะในการส่ง เสริ ม สุ ข ภาพใน
ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ตามความหมายของ
คุ ณ ภาพชี วิ ต องค์ ป ระกอบของคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยใช้
เครื่องมือ ตัวชี้วัดและการประเมินคุณภาพชีวิต ได้แก่ 4
มิติ (กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ) การมีส่วนร่วม (3P : คน
สถานที่ การมีส่วนร่วม) และระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
เรือ้ รัง โดยใช้เครื่องมือปิงปองจราจรชีวิต 7 สี
327323 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 2
3(2-2-5)
Communication for Health Promotion II
การพัฒนาการงานสาธารณสุข การสื่อสาร
สุ ข ภาพ การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสุ ข ศึ ก ษาในงาน
สาธารณสุ ข กระบวนการสื่ อ สารสาธารณสุ ข การ
แพร่ ก ระจายนวั ต กรรมสาธารณสุ ข การรณรงค์ ใ นงาน
สาธารณสุขและสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณสุข การชี้นา
ด้านสุขภาพ การวางแผนการสื่อสารสาธารณสุขและการ
ประเมินผลการสื่อสารสาธารณสุข ในชุมชน สถานศึกษา
สถานพยาบาล และสถานประกอบการ ให้เกิดประสิทธิผล
และยั่งยืน โดยเน้นการใช้ทักษะทางภาษาอัง กฤษในการ
สื่อสาร
327324 การส่งเสริมสุขภาพ 2
3(2-2-5)
Health Promotion II
ความหมาย ความสาคัญ กลยุทธ์และกลวิธี
ทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นโยบายและขอบเขต
ของงานอนามัยวัยทางาน อนามัยวัยทอง อนามัยผู้สูงอายุ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากร วัยทางาน วัย
ทอง วัยผูส้ ูงอายุ ปัญหาและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของวัย

ท างาน วั ย ทอง วั ย ผู้ สู ง อายุ ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ดาเนินชีวิตของวัยทางาน วัยทอง วัยผู้สูงอายุ การเตรียม
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หลักการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุ ข ภาพ
ผู้ สู ง อายุ นวั ต กรรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในท้ อ งถิ่ น ที่
สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต แบบองค์ ร วม ประโยชน์ ข องการใช้
นวั ต กรรมต่ อ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน อั น น าไปสู่ ก าร
ส่ ง เส ริ ม สุ ข ภาพ ในชุ ม ชน โรงพย าบาล แล ะส ถาน
ประกอบการ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและยั่ ง ยื น การประยุ ก ต์ ใ ช้
นวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
327331 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
2(1-2-3)
Primary Health Care
ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ของการ
ดู แ ลสุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรม
สุขภาพ ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์และการสื่อสารสุขภาพ
โดยใช้ ภ าษาอั ง กฤษ การประเมิ น สภาพผู้ ป่ ว ย การ
รั ก ษาพยาบาลเบื้อ งต้น การจั ด หายาที่ จาเป็ น การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เทคนิคการให้
ค าปรึ ก ษาและค าแนะน าด้ า นสุ ข ภาพ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพเบือ้ งต้น
327332 สารสนเทศสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Information
แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
องค์ ป ระกอบและโครงสร้ า งของระบบสารสนเทศทาง
สุขภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารด้าน
สุขภาพ การสืบค้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
การนาวิธที างสถิติไปใช้ในการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
การเก็บข้อมูล การเลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์การกระจาย
การวิเคราะห์ส หสั มพัน ธ์และการถดถอยอย่า งง่ าย การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Z-test, t-test, F-test, Wilcoxon
test, Mann- Whitney test, Kruskall- Wallis test ก า ร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ χ2 การหาความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรด้ า น
สาธารณสุขและการประมาณค่าความเสี่ยง การนาเสนอ
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานสาธารณสุข
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ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพปฐมภูมิ
3(2-2-5)
System of Primary Health Promotion
Services
ความหมาย ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพอดี ต ถึ ง
ปัจจุบัน การวิเคราะห์และการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
การบริ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพปฐมภู มิ หลั ก การส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพและการดู แ ลสุ ข ภาพแบบผสมผสาน หลั ก การ
ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การดูแล
ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง การดูแลสุขภาพแบบต่อเนื่อง การส่งต่อผู้ป่วย
การดู แ ลสุ ข ภาพที่ บ้ า น การบริ ก ารเชิ ง รุ ก แบบองค์ ร วม
เทคนิคการให้คาปรึ กษาและคาแนะนาด้านสุข ภาพ การ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุข ภาพ มาตรฐานงานสุ ข
ศึกษาและการพั ฒนาพฤติ ก รรมสุ ขภาพในหน่ วยบริ ก าร
ปฐมภูมิ การวางแผนและประเมิน ผลโครงการสุ ข ศึ ก ษา
และส่งเสริมสุขภาพ
327335 การวางแผนและประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
Program Planning and Project
Evaluation in Health Promotion
แนวคิดพื้นฐานทางด้านการวางแผนและการ
ประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพ ความหมาย ความสาคัญ
ประเภท รู ป แบบ กระบวนการ การวางแผนและการ
ประเมินผลงานส่ง เสริ มสุ ข ภาพ มาตรฐานงานสุ ข ศึ ก ษา
และการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หลักการวางแผนและ
การประเมินผล การวางแผนและการประเมินผลโครงการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ เมื่ อ สถานการณ์ โ ลกเปลี่ ย นแปลงไป
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การวางแผนและการประเมิ น ผล
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
327336 นโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผนงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Promotion Policy, Strategy and
Planning
วิเคราะห์นโยบายการส่ง เสริมสุขภาพตามกฎ
บั ต รออตตาวาในต่ า งประเทศ กลยุ ท ธ์ ข องการส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพในต่ า งประเทศ การคาดการณ์ แ นวโน้ ม และทิ ศ

ทางด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ในอนาคต ทิ ศ ทางแนวโน้ ม
โครงสร้ า งประชากรกั บ การพั ฒ นาในอี ก 20 ปี ข้ า งหน้า
ของโลกและของประเทศไทย นโยบายสุขภาพของประเทศ
ไทยใน 2 ทศวรรษหน้า จากสาธารณสุขมูลฐานสู่เมืองไทย
แข็ ง แรง มาตรการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ แนวใหม่ สู่ อ นาคต
มาตรฐานงานสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุ ข ภาพ
บริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ใช้พื้นที่เป็นฐานบูรณา
การทุกภาคส่วน การส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยอายุยืน การ
วางแผนและประเมิ น ผลโครงการสุ ข ศึ ก ษาและส่ง เสริม
สุขภาพ การสร้างคุณค่าและความตระหนักในการส่งเสริม
สุ ข ภาพทั้ ง 4 มิ ติ 17 เป้ า หมายกาย ใจ สั ง คม และจิ ต
วิญญาณ เศรษฐกิจพอเพียง หลักการประชาสังคม การ
ประยุกต์ทฤษฎีส่งเสริมสุขภาพ
327337 ระบบสุขภาพกับเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5)
Health System and Economics
ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพ การปฏิ รู ป ระบบ
สุขภาพไทย แนวคิด หลักการพื้นฐาน ด้านเศรษฐศาสตร์
กลไกเศรษฐกิ จ พื้ น ฐาน ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาตรฐานงานสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคล้ อ งกั บ ระเศรษฐกิ จ , อุ ป สงค์ อุ ป ทานของระบบ
สุขภาพต้นทุนของบริการสุขภาพ การบริการสุขภาพเชิ ง
ธุรกิจ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ อุปสงค์ อุปทานของระบบ
สุขภาพ
327433 การศึกษาเฉพาะทางสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ
2(1-2-3)
Special study in Health Education and
Health Promotion
ศึกษาปัญหาและงานวิจัยในขอบเขตงานสุ ข
ศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ นวั ต กรรมทางสุ ข ศึ ก ษาและ
ส่งเสริมสุขภาพตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน
ภายใต้ ก ารควบคุ ม และการแนะน าของอาจารย์ การ
นาเสนอการศึกษาและผลงานวิจัยในประเด็นที่สนใจ
327491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ ใ นงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
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การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ การวางแผนงาน จัดทา
โครงการ ฝึกทักษะการให้สุขศึกษารายบุคคล/กลุ่ม และ
ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ชุมชน
โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานประกอบการ
327492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การอภิ ป ราย การท า
โครงการในหัวข้อทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ
327493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co – operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัด ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
328210 ภาษาจีนสาหรับการแพทย์แผนจีน
3(2-2-5)
Chinese Language for Traditional
Chinese Medicine
การฟั ง ค าศั พ ท์ การพู ด ค าศั พ ท์ การอ่ า น
ค าศั พ ท์ การเขี ย นค าศั พ ท์ แ ละรู ป ประโยคภาษาจี น ใน
สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แพทย์ แ ผนจี น ประวั ติ
การแพทย์แผนจีน แพทย์จีนที่มีชื่อเสียง แพทย์จีนพื้นบ้าน
ยาจีน การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
328220 พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน
4(3-3-8)
Fundamental of Traditional Chinese
Medicine
แนวคิ ด แล ะทฤษฏี พื้ น ฐาน ขอ งศ า ส ต ร์
การแพทย์ แ ผนจี น ทฤษฎี ห ยิ น หยาง คุ ณ สมบั ติ และ
ความสั ม พั น ธ์ ข องธาตุ ห ยิ น และหยาง ทฤษฎี ปั ญ จธาตุ
คุณสมบัติของธาตุทั้ง 5 ในธรรมชาติ คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง
น้ า และทฤษฎี อ วั ย วะใน (จั้ ง ฝู่ ) อวั ย วะในร่ า งกายตาม
แนวคิดของแพทย์จีน ซึ่งแบ่งออกเป็น อวัยวะตัน อวัยวะ
กลวง และอวัยวะพิเศษ หน้าที่และความสัมพันธ์ ของสาร
จาเป็น จิง ซี่ เลือด และสารน้า จินเย่ ในร่างกาย สาเหตุ

การเกิ ด โรค กลไกการด าเนิ นโรค หลั ก การป้ อ งกั นและ
รักษาตามแนวคิดของแพทย์จีน
328310
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก
3(2-2-5)
Clinical Medicine Chinese Language
คาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ที่เกี่ยวข้อง
กับเวชศาสตร์คลินิ กทั้ งแผนจีนและแผนปัจ จุ บัน ประวั ติ
และความส าคั ญ ของเวชศาสตร์ ค ลิ นิ ก ความรู้ ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับสถานพยาบาล ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
328311 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย
2(2-0-4)
Traditional chinese Medicine and
Health system in Thailand
ประวั ติ ค วามเป็ น มาการแพทย์ แ ผนจี น ใน
ประเทศไทย งานบริการแพทย์แผนจีน ในโรงพยาบาล และ
ระบบสาธารณสุข ประกันสุขภาพกฎหมายการประกอบ
โรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนจรรยาบรรณแพทย์
328320 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน
4(3-3-8)
Diagnosis of Traditional Chinese
Medicine
การตรวจวินิจฉัยโดยการมอง การดม การฟัง
การถาม และการสั ม ผั ส วิ ธี วิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม อาการ การ
วิเคราะห์กลุ่มอาการ 8 หมวด การวิเคราะห์กลุ่มอาการ
จากลักษณะของโรค กลุ่มอาการของอวัยวะภายใน กลุ่ม
อาการของระบบเส้นลมปราณ
328321 เภสัชวิทยาจีน 1
4(3-3-8)
Chinese Pharmacology I
ทฤษฎีเภสัชวิทยาจีน คุณสมบัติ สรรพคุณ ข้อ
บ่งใช้ของ กลุ่มยาสมุนไพรรักษา กลุ่มอาการภายนอก ยา
ขั บ ความร้ อ น ยาระบาย ยาขั บ ความชื้ น และลม ยาห้ าม
เลือด ยากระตุ้น การไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ยา
ช่วยย่อย
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328322

เภสัชวิทยาจีน 2
3(2-3-6)
Chinese Pharmacology II
คุณลักษณะ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของกลุ่ ม ยา
ปรั บ การไหลเวี ย นชี่ ยาช่ ว ยนอนหลับ ยาสงบลมตับ ยา
บ ารุ ง ยาขั บ เสมหะแก้ ไ อ ยาขั บ พยาธิ ยาสมาน ยาอุ่ น
ภายใน
328410 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการทาวิจัยทางการแพทย์แ ผนจีน การ
กาหนดปัญหา การตั้งวัตถุ ป ระสงค์และสมมติฐาน การ
กาหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การเขียนโครงการ การสร้าง
และทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการเลื อ กใช้ ส ถิ ติ ส าหรั บ
วิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล รายงานการวิจัย และ
การประเมินโครงการวิจัย
328411 บทนาเวชศาสตร์คลินิก
3(2-2-5)
Introduction to Clinical Medicine
การซั ก ประวั ติ การตรวจร่ า งกาย ลั ก ษณะ
คลินิกปกติและผิดปกติ อาการและอาการแสดงของโรคใน
ระบบต่างๆ การวินิจฉัย แยกโรคหรือ ภาวะผิ ดปกติ ท่ี พ บ
บ่อยทางศัลยศาสตร์ การฝึกปฏิบัติในการตรวจร่างกาย
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติการรวมทั้งภาพทางการแพทย์
328412 กฎหมาย จรรยาบรรณ และจิตวิทยา
ทางการแพทย์
2(2-0-4)
Laws Ethics and Medical Phychology
แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ หลักกฎหมายวิชาชีพ กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการนาไปใช้ในวิชาชีพ และการ
ประยุกต์หลัก การจิตวิ ทยา เข้าไปในเวชปฏิ บัติ เป็น การ
ผสมผสานการบ าบั ด เพื่ อ จั ด การความเจ็ บ ป่ ว ยทางจิ ต
ภาวะผิ ด ปกติ ด้ า นอารมณ์ การรั บ รู้ พฤติ ก รรม เพื่ อ
ปรับปรุงสุขภาพกายและจิตใจ

328413

การอ่านบทคัดสรรหวงตี้เน่ยจิง 2(2-0-4)
Selected Reaging of HuangDiNeiJing
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีองค์ประกอบหยินห
ยางและทฤษฎีปัญจธาตุทั้ง 5 ในธรรมชาติ ตามหวงตี้เน่
ยจิงและทฤษฎี จิง ชี่ รวมถึงมุมมองที่เป็นรูปธรรมของชีวิต
รูปแบบของจิตวิญญาณ มุมมองแบบองค์รวม มุมมองโรค
และการรั ก ษาสุ ข ภาพตามหลั ก พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ทาง
การแพทย์แผนจีน
328414 อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
3(3-0-6)
Internal Medicine
เวชกรรมของแพทย์ เ วชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป เพื่ อ
วินิจฉัยและรักษาความเจ็บป่วยหลากหลายและโรคเรือ้ รัง
ได้แก่ หทัยวิทยา วิทยารูมาติก ปอดวิทยา ไตวิทยา เวช
ศาสตร์ ก ารกี ฬ า เวชศาสตร์ วั ย รุ่ น ภู มิ แ พ้ แ ละภู มิ คุ้ ม กั น
วิทยา วิทยาทางเดินอาหาร โรคติดเชือ้ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
มะเร็งวิทยา โลหิตวิทยา และวิทยาต่อมไร้ท่อ
328420 ตารับยาจีน 1
3(2-3-6)
Chinese Medicine Formulary I
องค์ประกอบของการตั้งตารับยา กฎเกณฑ์การตั้งตารับยา
ส่ ว นประกอบ สรรพคุ ณ ข้ อ บ่ ง ใช้ ข องต ารั บ ยาแก้ ก ลุ่ ม
อาการภายนอก ตารับยาขับความร้อน ตารับยาอุ่นภายใน
ต ารั บ ยาปรั บ การไหลเวี ย นของชี่ ต ารั บ ยากระตุ้ น การ
ไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ตารับยาบารุง
328421 ตารับยาจีน 2
3(2-3-6)
Chinese Medicine Formulary II
ส่วนประกอบ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของตารับยา
แก้ไอขับเสมหะ ตารับยาระบาย ตารับยาสมาน ตารับยา
ช่ ว ยนอนหลั บ ต ารั บ ยาขั บ ลม ต ารั บ ยารั ก ษาความแห้ง
ตารับยาช่วยย่อย
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328422

ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา
การแพทย์แผนจีน
3(2-2-5)
Classical Chinese for Traditional
Chinese Medicine study
ประวั ติ วิ วั ฒ นาการการก าเนิ ด ภาษาจี น
โบราณ วรรณกรรมจีนโบราณ ไวยากรณ์จีนโบราณ และ
พืน้ ฐานภาษาจีนทางการแพทย์แผนจีน
328423 ฝังเข็มและการรมยา 1
3(2-3-6)
Acupuncture and Moxibustion I
เส้ น ลมปราณและจุ ด ฝั ง เข็ ม ในระบบเส้ น
ลมปราณ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้และความลึก ในการแทง
จุดฝังเข็ม.
328424 ฝังเข็มและการรมยา 2
3(2-3-6)
Acupuncture and Moxibustion II
เทคนิ ค การแทงเข็ ม เทคนิ ค การครอบแก้ ว
เทคนิคการรมยา ข้อห้ามและข้อควรระวัง ในการแทงเข็ม
การครอบแก้วและการรมยา
328425 อายุรกรรมแพทย์จีน 1
4(3-3-8)
Chinese Internal Medicine I
ค านิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
อาการทางปอด กลุ่มอาการทางหัวใจ กลุ่มอาการทางตับ
328426 อายุรกรรมแพทย์จีน 2
4(3-3-8)
Chinese Internal Medicine II
ค านิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
อาการทางม้ามและกระเพาะอาหาร กลุ่มอาการทางไต
กลุ่ ม อาการทางชี่ เลื อ ดและสารน้า
ในร่ า งกาย
กลุ่มอาการทางแขนขา
328510 ทฤษฎีเวินปิ้ง
2(2-0-4)
Wenbing Theory
ลักษณะและขอบเขตของโรคตามทฤษฎี เ วิ น
ปิ้ ง สาเหตุ ข องโรค การเกิ ด และการด าเนิ น ไปของโรค
ความแตกต่างที่สาคัญระหว่างชนิดของโรคที่เกิดจากความ
ร้อนอบอุ่นและความร้อนชื้นกั บลัก ษณะของกลุ่ม อาการ
หลักนั้นๆ ความแตกต่างของกลุ่มอาการของโรคและการ

รักษา กระบวนการตามทฤษฎี ชี่ เลือด สารจาเป็นสารน้า
และการวิเคราะห์โดยหลักซานเจียว จุดวิภาษการเกิดโรค
และเข้าใจความแตกต่างและการเชื่อมต่อระหว่าง ทฤษฎีชี่
เลือด สารจาเป็นสารน้า และการวิเคราะห์ โดยหลักซาน
เจียว ทฤษฎีความแตกต่างของกลุ่มอาการของโรค การ
วิ นิ จ ฉั ย และความส าคั ญ ทางคลิ นิ ก ของโรคและการ
ควบคุมการรักษาโรคตามหลักทฤษฎีเวินปิ้ง ข้อบ่งชี้ของ
โรคและการใช้ยา
328511 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นที่สอดคล้องทางการแพทย์แผนจีน
328512 การอ่านบทคัดสรรซางหานลุ่น 2(2-0-4)
Selected Reaging of ShangHanLun
แนวคิ ด ความหมายพื้ น ฐานของลิ่ ว จิ ง และ
ทฤษฎี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ ลิ่ ว จิ ง อย่ า งเป็ น ระบบ เข้ า ใจ
ความสัมพันธ์ ระหว่า งการแยกกลุ่ มอาการของโรค การ
รักษากลุ่มอาการของโรค (แบบปากัง) และการแยกกลุ่ม
อาการของโรคตามอวั ย วะต่ า งๆ ทั้ ง อวั ย วะกลวงและ
อวัยวะตัน การแยกกลุ่มอาการของเส้นจิงลั่ว การแยกกลุ่ม
อาการตามชี่ เลือด สารน้าจินเย่ว สาเหตุ โรค การเกิดโรค
การรักษา และการใช้ยาจีน
328513 การอ่านบทคัดสรรจินคุ่ยเย่าเลว่
2(2-0-4)
Selected Reaging of JinKuiYaoLue
ต้นแบบระบบการแพทย์ของบทคัดสรรจินคุย่
เย่าเลว่ การรวมกันของความแตกต่าง ของโรคและความ
แตกต่างของโรคในการวินิจฉัยและรักษาโรคอื่นๆ วิธีวิภาษ
วิธีรวม ความแตกต่าง ของอวัยวะภายในและแปดกลุ่ ม
อาการของโรค (ปากัง) เรียนรู้หลักการของการป้องกันและ
การรักษา สาเหตุการเกิดโรคการวินิจ ฉัยและการรั ก ษา
ส่วนประกอบยาในตารับยาจีน ประสิทธิภาพของการรักษา
หลักในการใช้ยา และวิธกี ารต้มยาเป็นต้น
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328514

ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนในสานักต่างๆ
2(2-0-4)
Theories of Various Schoola and
Academic Ideology History
ก า ร ก า เ นิ ด แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ท ฤ ษ ฎี ท าง
การแพทย์แผนจีนในแต่ละช่วงยุคสมัยต่างๆของจีน หลัก
ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยโรค หลักการการเกิด
โรค การรั ก ษาโรคด้ ว ยต ารั บ ยา และประสบการณ์ ก าร
รักษาโรคของแพทย์จีนในสานักต่างๆ ที่สาคัญ
328520 ฝังเข็มและการรมยา 3
3(2-4-6)
Acupuncture and Moxibustion III
การฝั ง เข็ ม และรมยาในการรั ก ษาโรคที่ พ บ
บ่อย เช่น ไข้หวัด ปวดศีรษะ อัมพฤกษ์อัมพาต นอนไม่หลับ
ปวดประจ าเดื อ น ปวดเอว เป็ น ต้ น การเลื อ กจุ ด ให้
เหมาะสมจากการวิเคราะห์กลุ่มอาการ
328521 ทุยหนา 1
2(1-2-3)
Tuina I
ท่าและเทคนิคการนวดทุยหนา ข้อห้ามและ
ข้อพึงระวังในการนวดทุยหนา
328522 ทุยหนา 2
3(2-2-5)
Tuina II
นวดทุยหนารักษาโรคที่พบบ่อย เช่น ปวดเอว
ข้อหัวไหล่อักเสบ ปวดประจาเดือน ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ
วิธีและตาแหน่งการนวดให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์กลุ่ม
อาการ
328523 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน
2(2-0-4)
Pediatric of Traditional Chinese
Medicine
ค านิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
อาการ ของไข้หวัด ปอดอักเสบ ไอ หืดหอบ เบื่ออาหาร
ตานขโมย ลมชัก หัด อีสุกอีใส

328524

โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน
3(2-2-5)
Osteopathy of Traditional Chinese
Medicine
ค านิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
อาการของอาการกระดูกหัก ข้อหลุด เส้นเอ็นเคล็ด
328525 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์
แผนจีน
3(3-0-6)
External Medicine of Traditional
Chinese Medicine
ค านิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
อาการทางแผล โรคผิวหนัง กามโรค โรคทรวงอก ริดสีดวง
328526 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน
3(3-3-8)
Gynecology Obstetrician of Traditional
Chinese Medicine
ค านิ ย าม สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
อาการเกี่ ย วกั บ ความผิ ด ปกติ ข องประจ าเดื อ น ตกขาว
อาการเมื่อมีครรภ์ และหลังคลอด ถุงน้า เนือ้ งอกที่มดลูก
328529 จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยาทางการแพทย์
แผนจีน
2(2-0-4)
Ophthalmology and Otolaryngology of
Traditional Chinese Medicine
ทฤษฎีห้าล้อ คานิยาม สาเหตุและกลไกการ
เกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วย การวิเคราะห์
กลุ่มอาการทางโรคตา เช่น ตาแดง ต้อกระจก ต้อหิน ตา
บอดสี จอประสาทตาเสื่อม คานิยาม สาเหตุและกลไก
การเกิ ด โรค หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการ
วิเคราะห์ กลุ่มอาการของโรคหูอักเสบ หูอือ้ หูหนวก แมลง
เข้าหู คออักเสบ ไซนัส ภูมิแพ้ มะเร็งโพรงจมูก
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328630

ฝึกงานทางคลินิก 1
15 หน่วยกิต
Clinical Work Practice I
การตรวจรักษาผู้ปว่ ยโดยหลักการแพทย์แผน
จีนภายใต้การดูแลของแพทย์ ในแผนกอายุรเวท กุมารเวช
นรี เ วชโดยการจ่ า ยยาสมุ น ไพรจี น ฝั ง เข็ ม นวดทุ ย หนา
รักษาโรค จัดสมุนไพรจีน ตามใบสั่งของแพทย์
328631 ฝึกงานทางคลินิก 2
15 หน่วยกิต
Clinical Work Practice II
การตรวจรักษาผู้ปว่ ยโดยหลักการแพทย์แผน
จีนภายใต้การดูแลของแพทย์ ในแผนกอายุรเวท อายุรเวท
ภายนอก หู ตา คอ จมู ก โดยการจ่ า ยยาสมุ น ไพรจี น
ฝังเข็ม นวดทุยหนารักษาโรค
329101 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Health
หลักการและแนวคิดของอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบของมลพิษทางน้า อากาศ และ ของเสียอันตราย
ที่มีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้าสะอาด
การบาบัดน้าเสีย และ สิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย และ
ของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบ าลที่
อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ การควบคุมสัตว์
แทะ สัตว์ และแมลงนาโรค พาหะนาโรค การจัดการเหตุ
ร าคาญ การจั ด การอนามั ย สิ่ ง แวด ล้ อ มใน ชุ ม ช น
ความส าคั ญ ของงานอนามั ย สิ่ง แวดล้อ มในสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ปรากฎการณ์เรือนกระจกและภาวะโลก
ร้อน
329202 การจัดการและควบคุมระบบกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3(2-2-5)
Solid waste and sewage management
หลักการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
และอุตสาหกรรม แหล่งกาเนิด และองค์ประกอบของมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์มูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล หลักการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นวั ต กรรมในการจั ด การขยะในชุ ม ชนและอุ ต สาหกรรม
งานวิจัย/โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม

329203

การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และกฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental quality control and
environment laws
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
มาตรการควบคุ ม และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อม
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม
329304 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
และโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Environmental Sanitation in Community
and Industrial
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการสนั บสนุน
ด้ า นสุ ข ภาพ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสิ่ ง แวดล้ อ มและ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในชุ ม ชนและในโรงงานอุ ต สาหกรรม การ
สุ ข าภิ บ าลเพื่ อ ความปลอดภั ย ในชุ ม ชนและโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งในด้านการจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล
การควบคุมเหตุราคาญ การควบคุมแมลงและพาหะนาโรค
329305 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
ของอาหาร
2(1-2-3)
Food Sanitation and Food safety
การสุขาภิบาลอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร
โรคที่ เ กิ ด จากอาหารและน้ าเป็ น สื่ อ อั น ตรายจากการ
ปนเปื้อนในอาหาร การจัดการและการตรวจสอบสถานที่
ผลิตและจาหน่ายอาหาร วิกฤติกรมอนามัยที่ถูกต้องของผู้
สั ม ผั ส อาหาร การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอาหารทาง
ห้องปฏิบัติการ การทดสอบความสะอาดของภาชนะ และ
อุ ป กรณ์ ใ นการปรุ ง อาหาร มาตรฐานการผลิ ต ทาง
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) มาตรฐานหลักเกณฑ์
วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต อาหาร (GMP) การวิ เ คราะห์ แ ละ
ควบคุมจุดวิก ฤติ (HACCP) ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภท
ต่าง ๆ
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329306

การควบคุมพาหะนาโรค แมลง
และสัตว์ฟันแทะ
2(1-2-3)
Insects Vectors Control and Rodent
หลักการในการควบคุมแมลงและสัตว์ฟันแทะ
ความสาคัญของแมลงและสัตว์ฟันแทะ ในฐานพาหนะนา
โรค วงจรชีวิตและพฤติกรรมของแมลงและสัตว์ฟั น แทะ
โรคที่เกิดจากแมลงและ สัตว์ฟันแทะ วิธีการควบคุมแมลง
และสัตว์ฟันแทะ
329307 การจัดการน้าสะอาดและการจัดการ
คุณภาพน้า
3(2-2-5)
Water Supply and Water Quality
Management
ความส าคั ญ ของการจั ด การน้ าส ะอาด
คุ ณ ลั ก ษณะของน้ าผิ ว ดิ น และน้ าใต้ ดิ น กฎหมายและ
มาตรฐานของน้าดื่ม น้าใช้ แหล่งน้า การจัดการคุณภาพ
น้ ากระบวนการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ าใน ชุ ม ช น แล ะ
อุ ต ส าหกรร ม ระบบการ จ่ าย น้ าใ ห้ แ ก่ ชุ ม ช น แ ล ะ
อุตสาหกรรม
329308 มลพิษทางน้าและเทคโนโลยี
การบาบัดน้าเสีย
3(2-2-5)
Water pollution and Waste water
treatment technology
ปั ญ หา ความส าคั ญ และผลกระทบของน้า
เสี ย การจั ด การน้ าเสี ย ในชุ ม ชน และอุ ต สาหกรรม
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การและควบคุ ม น้ าเสี ย
แนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการป้ อ งกั นมลพิษ ทางน้ าและการ
ผลิ ต ที่ ส ะอาดเพื่ อ ลดน้ าเสี ย การด าเนิ นการและพัฒนา
โครงการป้องกันมลพิษทางน้าและ การผลิตที่สะอาดใน
สถานประกอบการ การควบคุ ม ตรวจสอบ แก้ ไ ขและ
บารุงรักษาระบบรวบรวมน้าเสีย เทคโนโลยีการบาบัดน้า
เสีย วิธีการและการดาเนินการควบคุม ตรวจสอบแก้ไข
และบารุงรักษาระบบบาบัดและกาจัดน้าเสียทางกายภาพ
เคมี และชีวภาพ

329309

การวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
3(1-6-5)
Water and Wastewater Analysis
หลั ก การและปฎิ บั ติ ก ารตรวจวิ เ คราะห์
คุณภาพน้าและน้าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การ
เก็ บ และรั ก ษาตั ว อย่ า งน้ า วิ ธี ม าตรฐานส าหรั บ การ
วิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสีย ทางห้องปฎิบัติการ การ
แปลผลข้ อ มู ล คุ ณ ภาพน้ า การจั ด ท ารายงาน งานวิ จั ย /
โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม
329310 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
3(2-2-5)
Risk Assessment in Environmental and
Health
แนวคิ ด ขอบเขต และประโยชน์ ข องการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งทางสุ ข ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ ม และความ
ปลอดภัย หลักความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม กิจการที่
เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ การประเมิ น ความเสี่ ย งทาง
สิ่งแวดล้อม มีทั้งเชิงคุณ ภาพและเชิง ปริ มาณ เครื่อ งมื อ
การประเมินความเสี่ยง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การระบุ
เหตุการณ์อันตราย การวิเคราะห์ปริมาณการรับและการ
ตอบสนอง การประเมินการแพร่ กระจายของผลกระทบ
และการระบุระดับความเสี่ยง การรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง
การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงทาง
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โครงการประเมิน
และการจัดการความเสี่ย งทางสุข ภาพสิ่ งแวดล้อ ม และ
ความปลอดภัย
329411 การจัดการและควบคุมมลพิษเสียง
และความสั่นสะเทือน
3(2-2-5)
Noise and Vibration management and
control
ทฤษฎีของเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน
จากกิจกรรมต่างๆ การจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียง
และความสั่นสะเทือน มาตรการลดมลพิษทางเสีย งการ
ความสั่ น สะเทื อ น การตรวจวั ด และติ ด ตามตรวจสอบ
มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
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329412

การจัดการและควบคุมระบบบาบัด
ของเสียอันตราย
3(2-2-5)
Hazardous waste management and
control
ความหมายของของเสียอันตราย แหล่งกาเนิด
ของเสียอันตราย ชนิดของของเสียอันตราย ปัญหาของเสีย
อันตราย ผลกระทบจากของเสียอันตราย การจัดการของ
เสียอันตราย การเก็บกักของเสียอันตราย การบาบัดของ
เสียอันตราย การวางแผนปฏิ บัติ การ การควบคุม ระบบ
บาบัดของเสียอันตราย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ของเสียอันตราย
329413 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(2-2-5)
Air pollution management and control
ความรู้พื้นฐานมลภาวะทางอากาศ มลสาร
ทางอากาศ แหล่งกาเนิดมลภาวะทางอากาศ มลพิษทาง
อากาศภายในอาคาร ผลจากมลพิ ษ ทางอากาศที่ มี ต่ อ
สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาด้ า นมลพิ ษ ทาง
อากาศ แบบจ าลองการแพร่ ก ระจายด้ า นมลพิ ษ ใน
บรรยากาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุม
มลพิษทางอากาศ การดาเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจ
วิเคราะห์มลพิษ ทางอากาศ การจัดการมลพิษทางอากาศ
และการควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ งานวิจัย /
โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม
329414 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
3(2-2-5)
Environmental and Health Impact
Assessment
ห ลั ก ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ การประเมิน ความเสี่ ย งต่ อ
สุ ข ภาพ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละการรายงานการศึ ก ษา
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มด้านทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มและการประเมิ น โครงการ มาตรการลด
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมสั งคม

ด้ า นเศรษฐศาสตร์ และด้ า นโครงสร้ า งประชากร การ
ติดตามตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ การมีส่วน
ร่ ว มของชุ ม ชน มาตรฐานเกณฑ์ แ ละดั ช นี ชี้ วั ด ทาง
สิ่งแวดล้อม องค์กรด้านสิ่งแวดล้ อ ม งานวิจัย /โครงการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการการจัด การผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
329415 การจัดการเหตุราคาญ กลิ่นและเสียง
3(2-2-5)
Control for Nuisance Odor and Noise
บทบาทอ านาจหน้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขในการควบคุมเหตุราคาญ กลิ่น เสียง และของ
เสี ย อั น ตรายตามที่ ก ฎหมายก าหนด การร่ า งข้ อ ก าหนด
ท้ อ งถิ่ น ระบบและกลไกในการควบคุ ม เหตุ ร าคาญ
มาตรฐานที่ใช้ควบคุมเหตุราคาญ
329416 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย การตอบข้อ
ซั ก ถาม โครงงาน ปั ญ หาพิ เ ศษในประเด็ น ด้ า นการ
สาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สนใจและทันสมัย
329417 ระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Epidemiology
แนวคิด หลักการวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม
การค้นหาสาเหตุ และปัจจัยที่ทาให้เกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยด้านสิ่งที่ทาให้เกิดโรค ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัย
บุคคล การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยา เพื่อการควบคุมปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้ซอฟต์แวร์
การวิ เ คราะห์ แ ละน าเสนอข้ อ มู ล และกรณี ศึ ก ษาที่
เกีย่ วข้อง
329418 เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์
ใช้ในการจัดการ สิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Information technology system for
Environmental Health Management
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และอนามัยสิ่งแวดล้อม การ
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ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล การสื่อสาร
ข้อมูลบนระบบเครือข่ายระบบฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล
ต่างๆ การใช้ระบบภู มิศาสตร์ส ารสนเทศส าหรั บจั ด การ
สิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม
329491 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงานการนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านสาธารณสุข การสัมมนาเชิงวิชาการ การ
สื่อสารในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
329492 การฝึกงานวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานสาธารณสุ ข ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน การสัมมนา
ผล การฝึ ก งานวิ ช าชี พ การสื่ อ ส ารใน งาน อนามั ย
สิ่งแวดล้อม
329493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขในฐานะพนักงานฝึกหัดใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน การสัมมนา
เชิงวิชาการ การสัมมนา ผลปฏิบัติสหกิจศึกษา การสื่อสาร
ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
341121
บทนาทางเภสัชกรรม
1(1-0-2)
Introduction to Pharmaceutics
การแนะนาหนังสือและเภสัชตารับที่จ าเป็น
ต่ อ การค้ น ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ในทางเภสั ช กรรม การศึ ก ษา
เกี่ยวกับภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา ศัพท์ทางเภสัชกรรม
และทางการแพทย์ เทคนิ ค พื้ น ฐานและการค านวณ
เบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ สารปรุง
แต่ ง ในทางเภสั ชกรรม พอลิ เ มอร์ ท่ี ใ ช้ ใ นทางเภสัชกรรม
และเภสัชบรรจุภัณฑ์

341141

บทนาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
1(1-0-2)
Introduction to Pharmacy Profession
บทน าเข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม
ปรัชญาแห่งวิชาชีพ วิวัฒนาการและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
หลั ก สู ต ร สถาบั น การศึ ก ษา องค์ ก รวิ ช าชี พ และสาขา
วิชาชีพต่าง ๆ จรรยาบรรณ และบทบาทของเภสัชกรกับ
งานสาธารณสุข
341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1
3(2-3-6)
Pharmaceutical Quality Control I
รายวิชาบังคับก่อน : 242101 หลักเคมี
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในการประกั น คุ ณ ภาพและ
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ข้อกาหนดและหลักการ
ของการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละการ
คานวณปริมาณตัวยาส าคั ญ โดยการไทเทรตกรด-ด่ า ง
การไทเทรตโดยปฏิ กิ ริ ย ารี ด อกซ์ การไทเทรตโดยใช้ วิ ธี
ตกตะกอน การไทเทรตโดยปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ
เชิ ง ซ้ อ น และการไทเทรตโดยวั ด การเปลี่ ย นแปลง
ศักย์ไฟฟ้า
341211
บทนาสู่เภสัชเวท
2(1-3-4)
Introduction to Pharmacognosy
ค าจ ากั ด ความของเภสั ช เวทและผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแหล่ง ที่มาของยาจาก
ธรรมชาติ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ หลั ก พฤกษศาสตร์
เบื้องต้น จุลทรรศน์ลักษณะของผงยาสมุนไพร สมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ การให้คาปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในชุมชน
341212 พฤกษศาสตร์การแพทย์
3(2-2-5)
Medical Botany
คาจากัดความของเภสัชเวท ความรู้พื้นฐาน
เกี่ ย วกั บ แหล่ ง ที่ ม าของยาจากธรรมชาติ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพื ช
อนุกรมวิธานของพืช กายวิภาคของพืช จุลทรรศน์ลักษณะ
ของผงยาสมุนไพร สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน การ
ให้คาปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติในชุมชน
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341221

เภสัชกรรม 1
3(2-3-6)
Pharmaceutics I
รายวิชาบังคับก่อน : 242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
341121 บทนาทางเภสัชกรรม
รู ป แบบและส่ ว นประกอบของยาเต รี ย ม
รูปแบบยาน้าใส เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการเตรียมยาน้ าใส
หลักการทางเคมีฟิสิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับการตั้งตารับ ความ
คงตัวและประสิทธิภาพของยาเตรียมรูปแบบยาน้าใส เช่น
การละลายและวิธีเพิ่มการละลาย จลนศาสตร์และความ
คงตัวของยา ปฏิบัติการเตรีย มและการตั้งตารับยาน้าใส
และการเตรียมยาเฉพาะราย
341222 เภสัชกรรม 2
4(3-3-8)
Pharmaceutics II
รายวิชาบังคับก่อน : 341121 บทนาทางเภสัชกรรม
รู ป แบบ และส่ ว นประกอบของยารู ป แบบ
กระจายตัว เช่น คอลลอยด์ ยาน้าแขวนตะกอน อิมัลชัน
โลชัน ยาทาถูนวด ขี้ผ้ึง ครีม เจลลี่ และยาเหน็บ หลักการ
ทางเคมีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งตารับ ความคงตัว และ
ประสิ ท ธิ ภ าพของยาเตรี ย มรู ป แบบยากระจายตั ว เช่ น
วิทยาศาสตร์การไหล ปรากฏการณ์บนพื้นผิว คอลลอยด์
และการแพร่ ผ่ า นผิ ว หนั ง ของยา ปฏิ บั ติ ก ารการศึ ก ษา
ทฤษฎีพื้นฐาน และการเตรียมยารูปแบบกึ่งแข็ง และการ
เตรียมยาเฉพาะราย
341241 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
1(1-0-2)
Social and Behavioral Aspects in
Pharmacy
แนวคิ ด สุ ข ภาพในมิ ติ สั ง คมและวั ฒ นธรรม
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แนวคิดพื้นฐานและการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดจิตวิทยาสังคม สังคมวิทยาการแพทย์
มนุษยวิทยาการแพทย์ และสังคมศาสตร์อ่นื ๆ เพื่ออธิบาย
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักการเบื้องต้นในการ
วางแผนการให้สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ

341301

การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2
3(2-3-6)
Pharmaceutical Quality Control II
รายวิชาบังคับก่อน : 341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น และปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการ
วิเคราะห์เภสัชภัณฑ์โดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปี โคร
มาโทกราฟี และเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้น
ในการเลือกและประเมินวิธีวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์
341302 เภสัชเคมี 1
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry I
รายวิชาบังคับก่อน : 242141 เคมีอนิ ทรีย์
ความรู้พื้นฐานทางเคมีของยา ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมแทบอลิ
สม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ วิธีการสังเคราะห์ และการ
ดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาชา ยาที่มีผลต่อ
ระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ยาที่มีผลต่อระบบ
หั ว ใจและหลอดเลื อ ด และยาที่ มี ผ ลต่ อ ระบบทางเดิ น
ปัสสาวะและระบบเลือด
341311
เภสัชเวท 1
3(2-3-6)
Pharmacognosy I
วิ ธี ก ารสกั ด แยก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ และ
การตรวจสอบเบื้องต้น ตามกลุ่มขององค์ประกอบทางเคมี
ที่ ส าคั ญ และ กระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นายา ที่ มี
แหล่งที่มาจากธรรมชาติ
341312 เภสัชเวท 2
2(1-3-4)
Pharmacognosy II
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
การควบคุมคุณภาพมาตรฐานและตรวจสอบ
คุณภาพสมุนไพรตามข้อกาหนดตารามาตรฐานสมุนไพร
ไทย ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พิษและ
อาการไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและเครื่ องส าอางจากธรรมชาติ หลักเภสั ช
กรรมแผนไทย การแพทย์ ท างเลื อ ก และสั ม มนาทาง
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
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341321

เภสัชกรรม 3
3(2-3-6)
Pharmaceutics III
รายวิชาบังคับก่อน : 341121 บทนาทางเภสัชกรรม
อนุภาคศาสตร์ แนวคิดการออกแบบและการ
เตรียมยาผง ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ แคปซูล เพลเลท ไมโคร
แคปซูล และระบบนาส่งยาอื่น ๆ การควบคุมคุณภาพยา
ของยาเตรียมรูปแบบของแข็ง เช่น ความแข็ง ความหนา
ความแปรปรวนของน้ าหนั ก การแตกกระจายตั ว การ
ละลาย การปฏิบัติท่ีดีในการผลิตยา ปฏิบัติการการศึกษา
คุณสมบัติของอนุภาค การเตรียมและการควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง
341322 เภสัชกรรม 4
3(2-3-6)
Pharmaceutics IV
รายวิชาบังคับก่อน : 341121 บทนาทางเภสัชกรรม
รูปแบบ ส่วนประกอบ และหลักการเตรียมยา
ปราศจากเชือ้ เช่น ยาฉีด ยาสาหรับตา หู จมูก และคอ ยา
เตรียมชนิดผสมสาหรับให้ทางหลอดเลือดดา กระบวนการ
ท าไร้ เ ชื้อ และการควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าเตรี ย ม
ปราศจากเชื้อ เภสัชภัณฑ์รังสี เภสัชภัณฑ์โปรตีนและเปป
ไทด์ วั ค ซี น ยาชี ว วั ต ถุ ค ล้ า ยคลึ ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฝ อย
ละอองเบือ้ งต้น ปฏิบัติการเตรียมและการควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์ยาปราศจากเชือ้
341331 หลักเภสัชวิทยา
2(1-3-4)
Principle of Pharmacology
รายวิชาบังคับก่อน : 367204 หลักสรีรวิทยา
หลั ก การพื้ น ฐานทางเภสั ช วิ ท ยา เภสั ช
จลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ของยา กลไกการออกฤทธิ์
การเสริ ม ฤทธิ์ แ ละการต้ า นฤทธิ์ กั น ของยาอั น ตรกิ ริย า
ระหว่างยา และอาการไม่พึงประสงค์จากยา หลักการใช้ยา
อย่ า งสมเหตุ ผ ล เภสั ชวิ ท ยาของยาที่ อ อกฤทธิ์ ใ นระบบ
ประสาทประสาทอัตโนมัติ ควบคู่กับปฏิบัติ การทางด้ า น
เภสัชวิทยา

341332

เภสัชวิทยา 1
2(2-0-4)
Pharmacology I
รายวิชาบังคับก่อน :
341331 หลักเภสัชวิทยา
กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่ง
ใช้ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้าม
ใช้ และปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งยาของยาที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ ระบบ
หัวใจ หลอดเลือด และไต ยาที่มีผลต่อระบบเลือด ยาที่มี
ผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ
341333 เภสัชวิทยาทางการพยาบาลและ
ปฏิบัติการฉุกเฉินการเเพทย์ 3(3-0-6)
Pharmacology in Nursing and
Emergency Medical Operation
รู ป แบบยาเตรี ย ม วิ ถี ท างการให้ ย า การ
คานวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา กฎหมายยา
เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้
และปฏิกิริยาระหว่างยาของ ยาทั่วไป และยาที่ใช้ในภาวะ
ฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
ประสาท ระบบประสาทอั ต โนมั ติ ระบบกระดู ก และ
กล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัส สาวะ
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และจิตเวช รวมทั้งยาการ
แก้พิษ
341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
รู ป แบบยาเตรี ย ม วิ ถี ท างการให้ ย า การ
คานวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา กฎหมายยา
เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้
และปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งยาของยาที่ มี ผ ลต่ อ ระบบร่ า งกาย
มนุษย์
341335 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6)
Principles of Medical Pharmacology
หลักการทางเภสั ช วิทยา การใช้ยาอย่ า งสม
เหตุผล เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ กลไกการออก
ฤทธิ์ของยาในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ
ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ของ
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ยา อั น ตรกิ ริ ย าระหว่ า งยาของยาที่ ใ ช้ ใ นระบบต่ า ง ๆ
พิษวิทยา และการใช้ยาในผูป้ ว่ ยกลุ่มพิเศษ
341336 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1
3(3-0-6)
Pharmacology in Dentistry I
รู ป แบบยาเตรี ย ม วิ ถี ท างการให้ ย า การ
คานวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา กฎหมายยา
เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้
และปฏิ กิ ริย าระหว่ างยาของยาที่มี ผ ลต่ อระบบประสาท
อัตโนมัติ ยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาที่มี
ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่มีผลต่อระบบเลือด
341337 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2 3(2-0-4)
Pharmacology in Dentistry II
กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยา
ของยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ยาแก้แพ้ ยาที่ใช้รักษาการ
อักเสบและความเจ็บปวด ยาชาเฉพาะที่ ยาที่มีผลต่อระบบ
ต่อมไร้ท่อ ยาต้านแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ยาต้านมะเร็ ง
สารฆ่าเชื้อและสารระงับเชื้อ ยาที่ใช้ทาภายนอก และการ
ใช้ยาในผูป้ ว่ ยกลุ่มพิเศษ
341338 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ทางเลือก
3(3-0-6)
Pharmacology in Alternative Medicine
บทนาสู่เภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม วิถีทาง
การให้ยา การคานวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา
กฎหมายยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไก
การออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควร
ระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่มีผลต่อ
ระบบต่าง ๆ รวมทั้งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และพิษวิทยาของ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
341339 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3(3-0-6)
Drugs and Health Products
ความรู้เบื้องต้นและหลักการทั่วไปในการใช้ยา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร โทษของบุหรี่และสุรา
สิ่งเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

341341

การจัดการเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Pharmacy Management
หลักการการบริหารจัดการองค์การและการ
ประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวในวิชาชีพเภสัชกรรม บทบาท
หน้ า ที่ ของเภสั ชกร ทิ ศ ทางและแนวโน้ ม ในการพั ฒ นา
วิชาชีพ
341342 เภสัชกรรมปฐมภูมิ
2(2-0-4)
Primary Care Pharmacy
แนวคิดการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ เวชศาสตร์
ครอบครั ว เวชศาสตร์ ชุม ชน ระบบสุ ข ภาพและนโยบาย
สุขภาพ หลักการการสาธารณสุข การวางแผนแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข บริการสุขภาพปฐมภูมิ ระบบยาในชุมชน การ
คุ้มครองผู้บริโภคและระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ
สุ ข ภาพ การจั ด การความเสี่ ย งด้า นยาและสุข ภาพ การ
จั ด การปั ญ หาสุ ข ภาพและยาในชุ ม ชน การดู แ ลโดยเน้น
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคสาหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
บทบาทเภสั ช กรปฐมภู มิ การท างานในที ม สหวิ ช าชี พ
341351 หลักเภสัชบาบัด
2(1-3-4)
Principles of Pharmacotherapeutics
รายวิชาบังคับก่อน : 367204 หลักสรีรวิทยา
หลักการพืน้ ฐานการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
การรับและอ่ านใบสั่ง ยา การตรวจสอบคาสั่ งใช้ย า การ
จัดเตรียมยาเพื่อจ่าย การจ่ายยาและการให้คาแนะนาการ
ใช้ ย า การรวบรวมประวั ติ ก ารใช้ ย าจากการสั ม ภาษณ์
ประวัติผู้ป่วย เวชระเบียน การตรวจร่างกายพื้นฐาน การ
แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ปฏิกิริยาระหว่างยา
การติ ด ตามการใช้ ย า การปฐมพยาบาลและการกู้ ชี พ
เบื้องต้น
341352 เภสัชสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
1(1-0-2)
Basic Pharmacoinformatics
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ การ
เลื อ กแหล่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ การสื บ ค้ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการ วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ การประเมิน
คุณภาพและความน่าเชื่อถือสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
ชี ว สถิ ติ ส าหรั บ การอ่ า นงานวิ จั ย ทางการแพทย์ แ ละ
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สาธารณสุ ข การประเมิ น คุ ณ ค่ า วรรณกรรม การเขี ย น
รายงานและการอ้างอิง
341353 เภสัชบาบัด 1
3(2-3-6)
Pharmacotherapeutic I
รายวิชาบังคับก่อน : 341351 หลักเภสัชบาบัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทาง ระบาด
วิ ท ยา พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาการเกิ ด โรค การแสดงออกทาง
คลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษาของความผิดปกติ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเลือด และความผิดปกติ
ในสู ติ - นรี เ วช โดยเน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ใ นการให้
บริบาลทางเภสั ชกรรมแก่ ผู้ ป่วย การฝึกทัก ษะในการให้
บริบาลทางเภสัชกรรม รวมถึงการสัมภาษณ์และทาประวัติ
การใช้ยาของผู้ป่วย การค้นหาปัญหาและการแก้ไขปัญหา
ของการใช้ยา การติดตามผลการรักษา การประเมินความ
เหมาะสมในการใช้ยาแก่ผู้ปว่ ยแต่ละราย การให้คาปรึก ษา
และให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
การจ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วย การฝึกปฏิบัติโดยใช้
สถานการณ์ จ าลองเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาทาง
คลินิก
341354 เภสัชบาบัด 2
2(1-3-4)
Pharmacotherapeutic II
รายวิชาบังคับก่อน : 341351 หลักเภสัชบาบัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทาง ระบาด
วิ ท ยา พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาการเกิ ด โรค การแสดงออกทาง
คลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษาความผิดปกติของ
ระบบต่ อ มไร้ ท่ อ ระบบขั บ ถ่ า ยปั ส สาวะ โดยเน้ น การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ใ นการให้ บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมแก่
ผู้ป่วย การฝึกทั ก ษะในการให้ บ ริ บาลทางเภสั ชกรรมซึ่ ง
รวมถึ ง การสั ม ภาษณ์ แ ละท าประวั ติก ารใช้ ยาของผู้ป่วย
การค้ น หาปั ญ หาและการแก้ ไ ขปั ญ หาของการใช้ ย าใน
ผู้ ป่ ว ย การติ ด ตามผลการรั ก ษา การประเมิ น ความ
เหมาะสมในการใช้ยาแก่ผู้ปว่ ยแต่ละราย การให้คาปรึกษา
และให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุ คลากรทางการแพทย์
การจ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นในร้านยา การ
ส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณีท่ีจาเป็น การฝึกปฏิบัติโดยใช้
สถานการณ์ จ าลองเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาทาง
คลินิก

341355

เภสัชสนเทศศาสตร์เพื่อการบริบาล
ทางเภสัชกรรม
2(1-2-3)
Pharmacoinformatics for Pharmaceutical
Cares
บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
หน่วยบริการเภสัชสนเทศในด้านการให้บริการตอบคาถาม
ด้านยาอย่างเป็นระบบ การจัดทาข้อมูลยาและเภสัชตารับ
โรงพยาบาล โครงสร้ า งของระบบยาประเทศ นโยบาย
แห่ ง ชาติ ด้ า นยาและการพั ฒ นาระบบยาของประเทศ
โครงสร้ า งระบบยาในสถานพยาบาลการพั ฒ นาแนว
ทางการใช้ยา การประเมินการใช้ยา การจัดทาข้อมูลยา
ส าหรั บ ประชาชน การประสานงานระบบการรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การส่งเสริมการใช้ยาอย่ า งสม
เหตุ ผ ล หลั ก การการรั ก ษาบนพื้ นฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ การ
ตีพิมพ์จดหมายข่าวและวารสาร และสารสนเทศศาสตร์
ทางเภสัชกรรม
341401 เภสัชเคมี 2
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry II
รายวิชาบังคับก่อน : 242141 เคมีอนิ ทรีย์
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและ
การออกฤทธิ์ วิถีเมแทบอลิสม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์
วิธีการสังเคราะห์ และการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยา
ในกลุ่ ม ยาต้ า นจุ ล ชี พ ยาต้ า นมะเร็ ง ยาต้ า นไวรั ส สเตอ
รอยด์ ยาแก้ ป วด ลดไข้ ยาแก้ ไ อ ยาลดกรดยู ริ ค ยาไธ
รอยด์และยาต้านไธรอยด์ ฮีสตามีนและยาต้านฮีสตา
มีน และยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร
341431 เภสัชวิทยา 2
2(2-0-4)
Pharmacology II
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่ง
ใช้ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้าม
ใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยาของยา หรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อ
ระบบประสาทส่ ว นกลาง ยาคลายกล้ า มเนื้ อ ยาต้ า น
แบคที เ รี ย ยาต้ า นไวรั ส ยาต้ า นเชื้ อ รา ยาต้ า นไมโคร
แบคทีเรีย ยาต้านโปรโตซัว สารระงับเชือ้ และสารฆ่าเชือ้
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341432

ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์
2(2-0-4)
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับก่อน :
341331 หลักเภสัชวิทยา
บทนาสู่ชีวเภสัชกรรม กระบวนการทางเภสัช
จลนศาสตร์ (การดู ด ซึ ม การกระจายตั ว เมแทบอลิ ซึ ม
และการกาจัดยา) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการทาง
เภสัชจลนศาสตร์ ชีวประสิทธิผลของยา การประเมินความ
เท่ า เที ย มทางการรั ก ษา ชี ว สมมู ล ของยาและชี ว วั ต ถุ
คล้ายคลึง การใช้แบบจาลองทางเภสัชจลนศาสตร์อธิบาย
การเปลี่ ย นแปลงของระดั บ ยาในร่ า งกายต่ อ เวลาและ
กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ หลักในการคานวณและ
การประยุกต์เภสัชจลนพลศาสตร์ทางคลินิก สาหรับการ
ปรับแบบแผนการให้ยาให้เหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละคนบน
พื้นฐานของค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ และชีว
เภสัชกรรมในการออกแบบยาใหม่
341433 เภสัชวิทยา 3
2(2-0-4)
Pharmacology III
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่ง
ใช้ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้าม
ใช้ และปฏิ กิ ริย าระหว่ า งยาของยาที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ ระบบ
ระบบออตาคอยด์ ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน
ยาต้ า นอั ก เสบ ระบบหายใจ หู ตา จมู ก และคอ ระบบ
ผิวหนัง ยาแก้ปวดที่ไม่ใช่กลุ่มโอปิออยด์ ยาต้านมะเร็ง ยา
ที่ใช้ในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ เภสัชพันธุศาสตร์
341441 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1-3-4)
Professional Communication
หลักการและทักษะในการสื่อสารข้อมูลด้าน
เภสั ช กรรมระหว่ า งบุ ค คล เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงาน
บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยและทีมสหสาขาวิชาชีพ การ
จัดทาสื่อสุขศึกษา ทักษะการคิด เทคนิคการเขียน การพูด
และการฟังอย่างมีประสิทธิผล เน้นการปฏิบัติเพื่อนาไปใช้
จริงสาหรับเภสัชกร

341442

เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น

2(2-0-4)

Basic Pharmacoepidemiology
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ท า ง ร ะ บ า ด วิ ท ย า ที่
ประยุกต์ใช้กับยา รูปแบบการศึกษา หลักการทางสถิติท่ี
เกี่ยวข้องวิธีการวัดผลลัพธ์และสิ่งกระทบ การวิเคราะห์
แบบเมตาและการประยุกต์ใช้หลักเภสัชระบาดวิทยาในงาน
เภสัชกรรม
341443 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมใน
งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
2(0-6-3)
Skill of Pharmaceutical Cares in
Primary Care Pharmacy
รายวิชาบังคับก่อน : 341342 เภสัชกรรมปฐมภูมิ
การฝึกทั ก ษะปฏิ บัติ งานด้ านสาธารณสุ ข ใน
ชุ ม ชน การค้ น หาและวางแผนแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพ การ
จัดการทางยา การดูแลระดับบุคคลและครอบครัว การ
ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การเสริมพลังผู้บริโภคระดับบุคคลและ
ชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน
341444 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
1(1-0-2)
Basic Pharmacoeconomics
หลั ก การของเศรษฐศาสตร์ ทั่ ว ไปและเภสั ช
เศรษฐศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเภสัชเศรษฐศาสตร์
การประยุกต์ใช้หลักเภสัชเศรษฐศาสตร์ในงานเภสัชกรรม
341445 ระบบการจัดการด้านยาเพื่อการรับรอง
คุณภาพร้านยาและโรงพยาบาล 2(1-2-5)
Medication Management System for
Drug Store and Hospital Accreditation
แนวคิ ด เรื่ อ งการจั ด การและประเมิ น ระบบ
คุณภาพ การประเมินและจัดการความเสี่ยง การประเมิน
ตนเองและการประเมินผลลัพธ์ การจัดการระบบยาและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย ความคลาดเคลื่อนทางยา การ
วิเคราะห์สาเหตุแท้จริง การวิเคราะห์โอกาสบกพร่องและ
ผลกระทบ เครื่องมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
และรั บ รองคุ ณ ภาพร้ า นยา มาตรฐานและการรั บ รอง
คุณภาพโรงพยาบาล

คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 1023

341446

กฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม
3(2-2-5)
Laws and Ethics in Pharmacy
หลักกฎหมายเบื้องต้น ประเภทของกฎหมาย
เจตนารมณ์และสาระสาคัญของกฎหมายที่เ กี่ยวข้ อ งกั บ
การประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม พระราชบั ญ ญั ติ ย า
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ วั ต ถุ อ อ ก ฤ ท ธิ์ ต่ อ จิ ต ป ร ะ ส า ท
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติวิ ชาชีพ
เภสัชกรรมและข้อบังคับต่าง ๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพเภสัชกรรม การขึ้นทะเบียนยา การคุ้มครองสิท ธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สิทธิ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามกฎหมายของเภสัชกรในสังคม
341447 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับเภสัชศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology for Pharmacy
กระบวนการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ การเลือก
หัวข้อวิจัย ปัญหางานวิจัย คาถามงานวิจัย วัตถุประสงค์
และ สมมติ ฐ านงานวิ จั ย การวางแผนและออกแบบ
งานวิจัย ตัวแปร การวัด การพัฒนาและ การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บข้อมูล การเขียนโครงร่าง
งานวิ จั ย ชี ว สถิ ติ แ ละการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ด้ ว ย
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป การแปลผลข้ อ มู ล การน าเสนอ
ผลงานวิจัย และจริยธรรมการวิจัย
341451 เภสัชบาบัด 3
2(1-3-4)
Pharmacotherapeutics III
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
341351 หลักเภสัชบาบัด
การบู ร ณาการทางระบาดวิ ท ยา พยาธิ
สรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก หลักการ
วินิจฉัย และการรักษาภาวะอ้วน ความผิดปกติของระบบ
จิตและประสาท การประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาล
ทางเภสัชกรรมแก่ผู้ ป่วย การฝึกทัก ษะในการให้ บริ บ าล
ทางเภสัชกรรม การสัมภาษณ์และทาประวัติการใช้ ยาของ
ผู้ป่วย การหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของการใช้ยาใน
ผู้ ป่ ว ย การติ ด ตามผลการรั ก ษา การประเมิ น ความ
เหมาะสมในการใช้ยาแก่ผู้ปว่ ยแต่ละราย การให้คาปรึกษา

และให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
การจ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นในร้านยา การ
ส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณีท่ีจาเป็น การฝึกปฏิบัติโดยใช้
สถานการณ์ จ าลองเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาทาง
คลินิก
341452 เภสัชบาบัด 4
3(2-3-6)
Pharmacotherapeutics IV
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
341351 หลักเภสัชบาบัด
การแบบบูรณาการทางระบาดวิ ทยา พยาธิ
สรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก หลักการ
วินิจฉัย และการรักษาโรคติดเชื้อ การประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การให้บริบ าลทางเภสั ช กรรมแก่ ผู้ ป่วย การฝึกทัก ษะใน
การให้บริบาลทางเภสัชกรรม การสัมภาษณ์และทาประวัติ
การใช้ยาของผู้ป่วย การหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของ
การใช้ยาในผู้ป่วย การติดตามผลการรักษา การประเมิน
ความเหมาะสมในการใช้ ย าแก่ ผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะราย การให้
ค าปรึ ก ษาและให้ ค วามรู้ ด้ า นยาแก่ ผู้ ป่ ว ยและบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ การจ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้น
ใน ร้านยา การส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณี ท่ีจาเป็น การ
ฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จาลองเพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางคลินิก
341453 เภสัชบาบัด 5
2(1-3-4)
Pharmacotherapeutics V
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
341351 หลักเภสัชบาบัด
การบู ร ณาการทางระบาดวิ ทยา พยาธิ
สรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก หลักการ
วินิจฉัย และการรักษาความผิดปกติของระบบตา หู คอ
จมู ก ทางเดิ น หายใจ ระบบโครงร่ า ง กระดู ก และข้ อ ต่อ
ระบบผิวหนังและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เน้น
การประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วย การฝึกทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การ
สัมภาษณ์และทาประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย การหาปัญหา
และการแก้ไ ขปั ญหาของการใช้ย าในผู้ ป่ วย การติด ตาม
ผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมในการใช้ ยาแก่
ผู้ป่วยแต่ละราย การให้คาปรึกษาและให้ความรู้ด้านยาแก่
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ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การจ่ายยาเพื่อรัก ษา
ภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นในร้านยา การส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์
ในกรณีท่ีจาเป็น การฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จาลอง
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก
341454 เภสัชบาบัด 6
3(2-3-6)
Pharmacotherapeutics VI
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
341351 หลักเภสัชบาบัด
การบู ร ณาการทางระบาดวิ ท ยา พยาธิ
สรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก หลักการ
วิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาความผิ ด ปกติ ข องระบบทางเดิ น
อาหาร โรคมะเร็งและภาวะแทรกซ้อน ระบบภูมิคุ้มกันและ
การปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ใ นการให้
บริบาลทางเภสั ชกรรมแก่ ผู้ ป่วย การฝึกทัก ษะในการให้
บริบาลทางเภสัชกรรม การสัมภาษณ์และทาประวัติการใช้
ยาของผู้ป่วย การหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของการใช้
ยาในผู้ป่วย การติดตามผลการรักษา การประเมินความ
เหมาะสมในการใช้ยาแก่ผู้ปว่ ยแต่ละราย การให้คาปรึกษา
และให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
การจ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นในร้านยา การ
ส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณีท่ีจาเป็น การฝึกปฏิบัติโดยใช้
สถานการณ์ จ าลองเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาทาง
คลินิก
341455 พิษวิทยาคลินิก
2(2-0-6)
Clinical Toxicology
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
341351 หลักเภสัชบาบัด
บทนาและหลักการพื้นฐานทางพิษวิทยา การ
จ าแนกสารพิ ษ กลไกการก่ อ พิ ษ และการตอบสนองต่ อ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เภสัชจลนศาสตร์ข องสารพิ ษ
และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพิษ อาการและอาการแสดง
ของการได้รับสารพิษ หลักการประเมิน ผู้ปว่ ยได้รับสารพิษ
และยาเกิ น ขนาด ยาต้ า นพิ ษ และการบ าบั ด รั ก ษา การ
ป้องกันและการประเมินความปลอดภัยหลังได้รับสารพิษ
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาเป็ น ฐานเพื่ อ พั ฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก

341551

เภสัชบาบัดในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 3(2-3-6)
Pharmacotherapeutic in Special patients
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
341351 หลักเภสัชบาบัด
การบู ร ณาการทางระบาดวิ ท ยา พยาธิ
สรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก หลักการ
วิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาความผิ ด ปกติ ข องผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤต
ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ และเภสัชโภชนศาสตร์ การประยุกต์ ใช้
ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การฝึก
ทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การสัมภาษณ์และ
ทาประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย การหาปัญหาและการแก้ไข
ปั ญ หาของการใช้ ย าในผู้ ป่ ว ย การติ ด ตามผลการรั ก ษา
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาแก่ผปู้ ่วยแต่ละราย
การให้ ค าปรึ ก ษาและให้ ค วามรู้ ด้ า นยาแก่ ผู้ ป่ ว ยและ
บุ ค ลากรทางการแพทย์ การจ่ า ยยาเพื่ อ รั ก ษาภาวะ
เจ็ บ ป่ ว ยเบื้อ งต้ นในร้ า นยา การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยแก่ แ พทย์ใน
กรณีท่ีจาเป็น การฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จาลองเพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก
341552 การทบทวนข้อมูลยาใหม่
2(0-6-3)
Current Drug Review
การทบทวนและน าเสนอข้ อ มู ล โรคและยา
การประเมินและเปรียบเทียบข้อมูล ระหว่างยาใหม่และยา
เก่าที่ใช้แพร่หลายทางคลินิกในด้านคุณสมบัติทางยา เภสัช
วิทยา และการศึกษาทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
341553 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชน
3(0-8-4)
Pharmaceutical Care Skills in Community
Pharmacy
รายวิชาบังคับก่อน : 341452 เภสัชบาบัด 4
341453 เภสัชบาบัด 5
บทน าสู่ ป ฏิ บั ติ ก ารทางเภสั ช ศาสตร์ ใ นการ
ดูแลผู้ป่วย การสร้างความคุ้น เคยกั บ การให้บ ริ บาลทาง
เภสัชกรรมชุมชนให้แก่ผู้รับบริการ บุคลากรสาธารณสุข
และชุ ม ชน ฝึ ก การรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย การวิ เ คราะห์
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ปัญหาจากการใช้ยา การวางแผนในการติดตามการใช้ยา
การให้ข้อมูลและความรู้ด้านยาแก่ผู้รับบริการ และชุมชน
341554 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาล
3(0-9-5)
Pharmaceutical Care Skills in Hospital
รายวิชาบังคับก่อน : 341353 เภสัชบาบัด 1
341354 เภสัชบาบัด 2
341451 เภสัชบาบัด 3
341452 เภสัชบาบัด 4
341453 เภสัชบาบัด 5
341454 เภสัชบาบัด 6
บทน าสู่ ป ฏิ บั ติ ก ารทางเภสั ชศาสตร์ ใ นการ
ดูแลผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล การสร้างความคุน้ เคยกับการให้
บริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ฝึก
รวบรวมข้อ มูลของผู้ ป่วย วิเคราะห์ปัญหาจากการใช้ ย า
และวางแผนในการติ ด ตามการใช้ ย า การให้ ข้ อ มู ล และ
ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
341561 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา
3(3-0-6)
Adverse Drug Reaction Monitoring
การประเมินชนิดและความรุนแรงของอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การประเมินความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ และการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่แพ้ย าข้ าม
กลุ่ม ผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต่อไต
ตับ ระบบเลือด ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด พันธุกรรมและการแพ้ยา การเขียนรายงาน
กรณีศึกษา
341562 เภสัชบาบัดในผู้ป่วยวิกฤต
3(2-3-6)
Pharmacotherapeutics in Critical Ill
Patients
การบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทาง
เภสัชบาบัดสาหรับการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยวิกฤต
การติดตามและประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์เพื่อวาง
แผนการรักษาด้วยยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อ
เตรียมความพร้อมสาหรับการฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม

341563

เภสัชกรรมครอบครัว
3(3-0-6)
Family Pharmacy
แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ า พ ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติก รรม สุขภาพและความเจ็บป่วย ปัจจัย
กาหนดสุขภาพ หลักการของเภสัช กรรมครอบครัว การ
ดู แ ลระดั บ บุ ค คลและครอบครั ว จิ ต วิ ท ยาในการดู แ ล
สุขภาพ การดูแลโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทักษะการ
สื่อสาร แนวคิดการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง การทางานในทีมสหวิชาชีพ
341564 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Consumer Protection
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างสั ง คมศาสตร์ ใ นการ
คุ้มครองผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภค การจัดการความ
เสี่ ย งด้ า นยาและสุ ข ภาพ การสื่ อ สารเพื่ อ การคุ้ ม ครอง
ผู้ บ ริ โ ภค การเสริ ม พลั ง ผู้ บ ริ โ ภคระดั บ บุ ค คลและระดั บ
ชุมชน มาตรการทางสังคม การบังคับใช้กฎหมาย การมี
ส่วนร่วมของชุมชน บทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นในงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้
ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
341565 การจัดการร้านยา
3(3-0-6)
Drugstore Management
บทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรชุมชนในระบบ
สุขภาพ เภสัชกรกับความเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์
เครื่ อ งมื อ การจั ด การส าหรั บ กิ จ การ การเงิ น และการ
ควบคุม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานร้านยา
การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
341566 บทนาสู่วิศวกรรมชีวการแพทย์สาหรับ
เภสัชศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Biomedical Engineering
for Pharmacy
แนวคิ ด และหลั ก การด้ า นวิ ศ วกร ร ม ชี ว
การแพทย์สาหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ ความสาคัญของการ
ใช้ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ และทั ก ษะทาง
เทคโนโลยี ใ นการแก้ ปั ญ หาทางชี ว การแพทย์ และทาง
คลินิก เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
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อุบัติใหม่ สามารถปรับเปลี่ยนและพลิกคานิยามในระบบ
สุขภาพได้อย่างไร เครื่องมือทางการแพทย์ท่ีพัฒนาจาก
ร ะ บ บ ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤ ษ ฎี
ปัญญาประดิษฐ์และทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่องจัก รเพื่อ
แก้ปัญหาเชิ ง เภสั ชศาสตร์ การประยุกต์ ใ ช้เ ทคโนโลยี ใ น
พื้นที่ขาดแคลน เทคโนโลยีอุบัติใหม่สาหรับการให้ค วามรู้
ผู้ ป่ ว ยและเพื่ อ ดู แ ลตั ว เอง และวิ วั ฒ นาการการสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ออกสู่ตลาดโลก
341567 ชีววัตถุและชีวเภสัชภัณฑ์
3(3-0-6)
Biological and Biopharmaceutical Products
แหล่งที่มา รูปแบบ ขนาด ของชีววัตถุและชีว
เภสัชภัณฑ์ ได้แก่ วัคซีน โมโนโคนอลแอนติบอดี เอนไซม์
ชีววัตถุคล้ายคลึง โกรทแฟคเตอร์ ไซโตไคน์ ฮอร์โมน ซีรัม
และ แอนติซีรัม เป็นต้น โครงสร้าง การผลิตชีววัตถุ และ
ชี ว เภสั ชภั ณ ฑ์ การน าไปใช้ ความปลอดภั ย ความเสี่ ย ง
ข้ อ ก าหนดทางกฎหมาย การขึ้น ทะเบี ย นชี ว วั ต ถุ แ ละชี ว
เภสัชภัณฑ์
341568 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์
3(2-3-6)
Pharmaceutical Product Development
กระบวนการพั ฒ นาเภสั ช ภั ณ ฑ์ ท างเภสั ช
กรรม ความรู้ด้านเทคโนโลยีเภสัช กรรม เภสัชเวท เภสัช
เคมี เภสัชวิเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงแนวคิดการ
ออกแบบสูตรตารับและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
341571 เภสัชศาสตร์บูรณาการ
3(2-2-5)
Integrative Pharmacy
การบู ร ณาการความรู้ แ ละทั ก ษะทางเภสั ช
ศาสตร์ด้านเภสัชกรรมคลินิก เภสัชสังคมและบริหารเภสัช
กิจ และวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา ดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตามหลักการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลและปลอดภัย
341572 ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 1
4 หน่วยกิต
Pharmacy Training 1
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทางเภสั ชกรรมในร้ า นยา
กระบวนการสั่งจ่ายยา การประเมินความถูกต้องปลอดภัย
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบสั่งยาสาหรับผู้ป่วยแต่ละราย

เรียนรู้เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์ท่ีมีในสถานบริการสาธารณสุข
การจัดเตรียมยาสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและกระจายยาไป
ยังผูป้ ว่ ย
341573 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 3(0-9-5)
Research Project in Pharmaceutical
Sciences
กระบวนการวางแผนการวิจัย การทาการวิจัย
การวิเคราะห์การแปลผล การอภิปรายผล สรุปผล และ
การนาเสนอผลงานวิจัย
341574 ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2
4 หน่วยกิต
Pharmacy Training 2
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
โรงพยาบาล กระบวนการสั่ง จ่ ายยา การประเมิน ความ
ถูกต้องปลอดภัย การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบสั่งยาสาหรับ
ผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะราย เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ เภสั ช ภั ณ ฑ์ ท่ี มี ใ นสถาน
บริการสาธารณสุข การจัดเตรียมยาสาหรั บผู้ป่วยเฉพาะ
รายและกระจายยาไปยังผูป้ ว่ ย
341671 ปฏิบัติงานการจัดการระบบยา
5 หน่วยกิต
Clerkship: Medication Management
System
การฝึกปฏิบัติการในการจัดการระบบยา ใน
ส ถาน บริ ก ารส าธารณสุ ข องค์ ก รประเภทต่ า ง ๆ
ครอบคลุมการวิเคราะห์ระบบ การวางแผน การนาลงสู่
การปฏิบัติ และการประเมินผลการดาเนินการ
341672 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร์
5 หน่วยกิต
Clerkship: Medicine
การฝึกปฏิ บัติ งานบริบ าลทางเภสั ช กรรมใน
สถานพยาบาลสาหรับผู้ป่วยอายุรกรรม การเข้าร่วมกั บ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่ง
รวมถึงการวางแผนและติดตามการใช้ยา การให้บ ริ ก าร
สารสนเทศทางยา และการให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ผู้ ป่ ว ย การ
พัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
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341673

ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 5 หน่วยกิต
Clerkship: Community Pharmacy
การฝึกปฏิ บัติ งานบริบ าลทางเภสั ชกรรมใน
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประสบการณ์ในการให้
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ ผู้ป่วยหรื อผู้ม ารับ บริ การ การ
ดาเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยา การจ่ายยา การให้ความรู้และ
ค าปรึ ก ษาแก่ ผู้ ป่ ว ยเกี่ ย วกั บ ยา โรค และการดู แ ลรั กษา
ตนเอง การจ่ า ยยาโดยไม่ มี ใ บสั่ ง ยาของแพทย์ เ พื่ อ การ
รักษาโรคที่ไม่ซับซ้อน การติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยเรือ้ รัง
การพั ฒ นาทั ก ษะของการสื่ อ สาร และสั ม พั น ธภาพกั บ
ผูป้ ว่ ยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
341674 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
5 หน่วยกิต
Clerkship: Ambulatory Care
การฝึกปฏิ บัติ งานบริบ าลทางเภสั ชกรรมใน
สถานพยาบาลสาหรับผู้ป่วยนอก การเข้าร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ ในการดูแลผู้ป่วย ประสบการณ์
ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การดาเนินการเกี่ยวกับ
ใบสั่งยาและการจ่ายยา การให้ความรู้และคาปรึกษาแก่
ผู้ ป่ ว ยเกี่ ย วกั บ ยา โรค และการดู แ ลรั ก ษาตนเอง การ
ติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การพัฒนาทักษะและ
การสื่อสาร สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการ
แพทย์สาขาอื่น ๆ
341675 ปฏิบัติงานการให้บริการสารสนเทศทางยา
5 หน่วยกิต
Clerkship: Drug Information Service
การฝึกปฏิ บัติ งานบริบ าลทางเภสั ชกรรมใน
หน่วยให้บริการสารสนเทศทางยา ประสบการณ์ใ นการ
ค้ น หาข้ อ มู ล การประเมิ น คุ ณ ค่ า และการน าเสนอ
สารสนเทศทางยาแก่ผู้สอบถาม การเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยให้บริการ การจัดเตรียมสารสนเทศทางยา
แก่คณะกรรมการเภสั ชกรรมและการบ าบัด การตีพิม พ์
จดหมายข่าวสารและวารสาร การประเมิน ผลการใช้ ย า
และการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การ
บริหารจัดการและการก่อตั้งหน่วยให้บ ริการสารสนเทศ

ทางยาการพัฒนาทัก ษะของการสื่อสารสั มพัน ธภาพกั บ
ผูป้ ว่ ย บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ และประชาชน
341676 ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับ
ผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in
Special Group Patients
การฝึกปฏิบัติงานทางบริบาลทางเภสัชกรรม
ขั้นสูงสาหรับผู้ป่วยพิเศษ (เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก เป็นต้น) การ
วางแผนและการติ ด ตามการใช้ ย า การให้ ค าแนะน า
สารสนเทศทางยา การให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนา
ทักษะและการสื่ อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
341677 ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง
5 หน่วยกิต
Clerkship: Advanced Pharmaceutical
Care
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสั ชกรรมขั้ น
สูงสาหรับผู้ป่วยอาการเฉพาะโรคในการวางแผนและการ
ติดตามการใช้ยา การให้ข้อมูลสารสนเทศทางยา การให้
ค าปรึ ก ษาแก่ ผู้ ป่ ว ย การพั ฒ นาทั ก ษะและการสื่ อ สาร
สัมพันธภาพกับผูป้ ว่ ยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
341678 ปฏิบัตงิ านด้านข้อมูลยาในบริษัทยา
5 หน่วยกิต
Clerkship: Drug Information in
Pharmaceutical Company
การปฏิบัติการจัดเตรียม วิเคราะห์ ประเมิน
ข้อมูลทางยา สาหรับบริษัทยาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติการนี้ร วมถึง การฝึกตอบคาถามทางยาให้ กั บ
บุ ค ลากรทางการแพทย์ และการได้มี โ อกาสศึ ก ษาระบบ
การวิจัยทางคลินิก
341679 ปฏิบตั ิงานเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
5 หน่วยกิต
Clerkship: Clinical Pharmacokinetics
การฝกปฏิ บัติงานบริ บาลทางเภสั ชกรรมใน
หนวยใหบริการทางเภสัชจลนศาสตรคลินิก การประยุกต
ใชหลั ก การทางเภสั ช จลนศาสตรซึ่ ง รวมถึ ง การคานวณ
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ขนาดยาเริ่มต้นและขนาดยาตอเนื่องสาหรับผู ป วยเฉพาะ
ราย การติดตามระดับยาในเลือด และการปรับเปลี่ยนการ
ให ยาอย างเหมาะสมตามค าพารามิ เ ตอร ทางเภสั ช
จลนศาสตรที่ไดจากการคานวณและตามสภาวะทางคลินิก
ของผูปวย การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น
ที่เกี่ยวกับขอควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตรที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการดูแลผู ป วยเปนไปอยางเหมาะสม การพัฒนา
ทั ก ษะของ การสื่ อ สาร และสั ม พั น ธภาพกั บ ผู้ ป วยและ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
341681 ปฏิบัติงานเภสัชพันธุศาสตร์ 5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmacogenomics
การฝึกปฏิบัติ งานบริ บ าลทางเภสั ชกรรม ที่
ประยุกต์ใช้เภสัชพันธุศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ท่ีรวมระหว่าง
เภสัชวิทยาและพันธุศาสตร์ ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามลักษณะของพันธุกรรม
ของแต่ละบุคคล
341682 ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับ
ผู้ป่วยโรคไต
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in
Patients with Kidney Disease
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสั ชกรรมขั้ น
สูงสาหรับผู้ป่วยไตและภาวะแทรกซ้อน การเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย ประเมิ น และแก้ ไ ขปั ญ หาจากการใช้ ย า
วางแผนและการติดตามการใช้ยา การให้คาแนะนาทางยา
การให้คาปรึกษาแก่ผู้ปว่ ยแต่ละราย การพัฒนาทักษะและ
การสื่ อ สารสั ม พั น ธภาพกั บ ผู้ ป่ ว ยและบุ ค ลากรทางการ
แพทย์สาขาอื่น ๆ
341683 ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับ
ผู้ป่วยวิกฤต
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in
Critical Ill Patients
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสั ชกรรมขั้ น
สู ง ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤต การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย
ประเมินและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา วางแผนและการ
ติดตามการใช้ยา การให้คาแนะนาทางยา การให้คาปรึกษา

แก่ ผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะราย การพั ฒ นาทั ก ษะและการสื่ อ สาร
สัมพันธภาพกับผูป้ ว่ ยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
341684 ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับ
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in
Patient with Cardiovascular Diseases
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสั ชกรรมขั้ น
สูงสาหรับผู้ป่ วยโรคหั วใจ การเก็บ รวบรวมข้ อมู ลผู้ ป่ ว ย
ประเมินและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา วางแผนและการ
ติดตามการใช้ยา การให้คาแนะนาทางยา การให้คาปรึกษา
แก่ ผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะราย การพั ฒ นาทั ก ษะและการสื่ อ สาร
สัมพันธภาพกับผูป้ ว่ ยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
341685 ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ทางโรคติดเชื้อ
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in
Infectious Disease
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสั ชกรรมขั้ น
สูงสาหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โดยมุ่งเน้นการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย ประเมิ น และแก้ ไ ขปั ญ หาจากการใช้ ย า
วางแผนและการติดตามการใช้ยา การให้คาแนะนาทางยา
การให้คาปรึกษาแก่ผู้ปว่ ยแต่ละราย การพัฒนาทักษะและ
การสื่ อ สารสั ม พั น ธภาพกั บ ผู้ ป่ ว ยและบุ ค ลากรทางการ
แพทย์สาขาอื่น ๆ
341686 ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านการติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in
Adverse Drug Reaction Monitoring
การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การประยุกต์
ความรู้ด้านเภสัชบาบัดเพื่อดูแลและติดตามผู้ป่วยเฉพาะ
รายที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การพัฒนา
ทักษะด้านการเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จ าก
การใช้ยาโดยทางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
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341687

ปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับ
ผู้ป่วยมะเร็ง
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in
Oncologic Patients
รายวิชาบังคับก่อน : 341554 ทักษะการบริบาลทาง
เภสัชกรรมในโรงพยาบาล
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านบริ บ าลทางเภสั ช กรรม
สาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูป้ ว่ ย การเตรียมยาเคมีบาบัดที่ถูกต้อง ประเมินและแก้ไข
ปั ญ หาจากการใช้ ย า วางแผนและการติด ตามการใช้ยา
การให้คาแนะนาทางยา การให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยแต่ละ
ราย การพั ฒ นาทั ก ษะและการสื่ อ สารสั ม พั น ธภาพกั บ
ผูป้ ว่ ยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
341688 ปฏิบัติงานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ
5 หน่วยกิต
Clerkship: Research in Pharmacy Practice
ปฏิ บั ติ ก ารท าวิ จั ย ในหั ว ข้ อ ที่ นิ สิ ต สนใจด้าน
เภสัชกรรมปฏิบัติ โดยความเห็นชอบและภายใต้การดู แล
ของอาจารย์ประจาวิชา
341689 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมครอบครัว
5 หน่วยกิต
Clerkship: Family Pharmacy
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านบริ บ าลทางเภสั ช กรรม
สาหรับผู้ป่วยและครอบครัวในระดับปฐมภูมิ ซึ่งมุ่งเน้นการ
ดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ บ้ า น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางยาและ
สุ ข ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบประคั บ ประคอง
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้ อ งกั น การคั ด กรองทางสุ ข ภาพ การให้ ค าปรึ ก ษาแก่
ผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา การทางานในทีมสห
วิชาชีพ
341691 ปฏิบัติงานการแพทย์ทางเลือก
5 หน่วยกิต
Clerkship: Complementary and
Alternative Medicine
การค้ น คว้ า ฝึ ก ปฏิ บั ติ อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ
การแพทย์ทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การแพทย์แผน

ไทย การแพทย์จีน การแพทย์อายุรเวทของอินเดีย และ
การแพทย์ทางเลือกของประเทศทางตะวันตก วิเคราะห์
และแปลผลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากวารสารทางการแพทย์ แ ละ
ข้อมูลการใช้การแพทย์ทางเลือกที่เก็บจากสถานให้บริการ
หรือในชุมชน
341692 ปฏิบัติงานวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และเคมียา
5 หน่วยกิต
Clerkship: Natural Products and
Medicinal Chemistry Research
การปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการวิ จั ย ทางผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติ แ ละเคมี ย าขั้ น สู ง เช่ น การหายาใหม่ จ าก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติห รื อจากการสัง เคราะห์ การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของสาร
ที่จะนามาพัฒนาเป็นยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและ
เภสัชวิทยา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและเครื่องสาอาง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
การศึกษาเกี่ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ธ รรมชาติ และเคมีย า และ
การสารวจการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในชุมชน
341693 ปฏิบัติงานยาเตรียมเฉพาะราย
5 หน่วยกิต
Clerkship: Extemporaneous Preparation
ฝึกปฏิบัติการการเตรียมเภสัชภัณฑ์ท่ีเตรีย ม
เพื่อใช้สาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ทั้งในรูปแบบยาเตรียมเพื่อ
รับประทาน และยาเตรียมปราศจากเชื้อ และการศึก ษา
ความคงสภาพเบือ้ งต้น
342210 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางเบื้องต้น
2(2-0-4)
Introduction to Cosmetic Science
ความรู้พื้นฐาน และหลักการของรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภั ณฑ์ เวชส าอาง ได้แก่
อิมัลชัน เจล รูปแบบน้าใส สารแขวนลอย รูปแบบผง ขี้ผ้ึง
ละอองฝอย รูปแบบแท่ง เพสต์ และการนาไปใช้ประโยชน์
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342211

วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องสาอาง
2(2-0-4)
Raw Materials for Cosmetics
หลักการ คุณลักษณะ คุณสมบัติ และหน้าที่
ของวั ต ถุ ดิ บ การน าไปใช้ ใ นเครื่ อ งส าอางดู แ ลผิ ว หนั ง
เส้นผม และเครื่องสาอางแต่งสี
342220 กฎหมายและจริยธรรมทางเครื่องสาอาง
2(2-0-4)
Laws and Ethics in Cosmetics
พระราชบั ญ ญั ติ กฎกระทรวง ระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์
เครื่ อ งส าอาง กฎหมาย เกี่ ย วกั บ ส ารควบคุ ม ทาง
เครื่ อ งส าอาง หลั ก การของกฎหมายคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การจดสิทธิบั ต ร
และเครื่ อ งหมายทางการค้ า แนวคิ ด เรื่ อ งการคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค การจดแจ้ง การขึ้นทะเบียน อย. ของผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ข้อกาหนด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลาก และ
การปรับประสานกฎระเบียบเครื่องสาอางให้สอดคล้องกัน
ในประเทศอาเซียน ความลับทางการค้า พระราชบัญญัติ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การบริ ห าร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
342221 การผลิ ต เครื่ อ งส าอางที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Good and Green Manufacturing in
Cosmetics
กระบวนการผลิตที่ดีในการผลิตเครื่องสาอาง
วิ ธี ก ารตรวจสอบและควบคุ ม ขั้ น ตอนการผลิ ต อาคาร
สถานที่ผลิต อุปกรณ์การผลิต ที่เ หมาะสม การคัดเลื อ ก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การฝึกอบรมบุคลากร สุขอนามัยส่วน
บุ ค คล และการประเมิ น กระบวนการผลิ ต การผลิ ต
เครื่ อ งส าอางที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม การวั ด การ
ตรวจสอบสารพิษในวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
การประเมิ น และการจั ด การความเสี่ ย งของสารพิ ษ ต่ อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

342222

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง
3(2-3-6)
Skin Care Products
โครงสร้างทางเคมี และกายภาพของผิ ว หนั ง
ความรู้ เ บื้อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ผิ ว หนั ง โรคภู มิ แ พ้ ท างผิ ว หนั ง
ผิวหนังอักเสบ บวม คัน ผื่นแพ้ วิทยาภูมิคุ้ ม กัน เซลล์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน
แอนติ เ จนและแอนติ บ อดี การตั้ ง ต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอางสาหรับผิวหนัง เช่น ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ค วามชุ่ ม ชื้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าให้ ผิ ว ขาว
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์สาหรับผิวแพ้แ ละ
อักเสบ ผลิตภัณฑ์ขจัดสิว และผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ผิ ว การเลื อ กใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง การฝึกปฏิบัติเทคนิคการเตรียมและวิ ธีก าร
ทดสอบความคงตั ว ของผลิ ตภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางสาหรับ
ดูแลผิวหนัง
342320 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
3(2-3-6)
Hair Care Products
โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของเส้ น ผม
การตั้ ง ต ารั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางส าหรั บ เส้ น ผม
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเส้นผม ผลิตภัณฑ์นวดเส้นผม
และผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ดัดผม
ยืดผม ป้องกันผมร่วง และขจัดรังแค เทคนิคการเตรี ย ม
และวิธกี ารทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
สาหรับดูแลเส้นผม
342321 สารธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสาอาง
4(3-3-8)
Natural Substances in Cosmetics
การใช้ ส ารจากธรรมชาติ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ทาง
เครื่องสาอาง แหล่งที่มา พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ชนิดและ
ประโย ชน์ ข องพื ช ส มุ น ไพรที่ น ามาใช้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ อ งส าอาง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ จ าก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ฤทธิ์
ทางชี ว ภาพ ความเป็ น พิ ษ การสกั ด สารส าคั ญ จาก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิเคราะห์องค์ ประกอบทางเคมี เ ชิ ง
คุ ณ ภาพและปริ ม าณของสารส าคั ญ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง ด้วยเทคนิคพื้นฐาน เช่น ไตเตรชัน สเปกโตร
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โฟโตเมทรี โครมาโตกราฟฟี เอกลั ก ษณ์ แ ละควบคุ ม
คุณภาพของสารสกัดธรรมชาติ
342322 การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการของ
ธุรกิจเครื่องสาอาง
3(2-2-5)
Marketing and Entrepreneurship of
Cosmetic Business
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร ต ล า ด
เครื่องสาอาง ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ใหม่ อ อกสู่ ต ลาด การโฆษณา การกระจายสิ น ค้ า และ
ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ข น ส่ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง
การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง แนวโน้มการตลาดเครื่องสาอางในประเทศ
ไทย แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
วิธีการเริ่มธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจใหม่ทางเครื่องสาอาง
การบริ ห าร จั ด การการประกอบการธุ ร กิ จ ชุ ม ชน OTOP
SME สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน
342323 ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางแต่งสีผิว
3(2-3-6)
Color Cosmetic Products
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอางแต่งสี ประเภทและคุณลักษณะของสีท่ีใ ช้ใน
เครื่ อ งส าอาง ความส าคั ญ ของสี ท่ี ใ ช้ ใ นเครื่ อ งส าอาง
การใช้ประโยชน์ ทฤษฎีสี และการตรวจสอบสารสี ความรู้
เบื้องต้นและการพั ฒนาตารั บของเครื่องส าอางประเภท
แป้ ง ผั ด หน้ า เครื่ อ งส าอางส าหรั บ ตา เครื่ อ งส าอาง
ใช้ แ ต่ ง แก้ ม เครื่ อ งส าอางใช้ แ ต่ งปาก หรื อ ลิ ป สติ ก และ
เครื่องสาอางสาหรับเล็บ การเตรียมและวิธีการทดสอบ
ความคงตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับแต่งสีผิว
342324 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
กระบวนการทาวิจัยอย่างเป็นระบบ การเลือก
หั ว ข้ อ วิ จั ย ตั ว แปร การวางแผนและออกแบบงานวิ จั ย
การเก็บข้ อ มูล เครื่องมือ เก็บ ข้ อมูล การวิเคราะห์ข้ อ มู ล
การแปลผลข้อมูล การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย และ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

342325

การประเมินคุณภาพและความปลอดภั ย
เครื่องสาอาง
3(2-3-6)
Quality and Safety Assessment of
Cosmetics
สารเคมีต้องห้ามในเครื่องสาอาง ข้อกาหนด
แล ะปริ ม าณการใช้ ส ารประกอบในเครื่ อ งส าอาง
ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง การแพ้
การระคายเคื อ ง และการอั ก เสบของผิ วหนัง ที่ เ กิ ด จาก
สารประกอบที่ ใ ช้ ใ นเครื่ อ งส าอาง หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ อ งส าอาง การวิ ธี ก ารทดสอบทางคลิ นิ ก ข้ อ แนะนา
การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี เ หมาะสม จุ ลิ น ทรี ย์ ท่ี พ บบนผิ ว หนั ง
การปนเปื้ อ นของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นเครื่ อ งส าอาง การใช้ แ ละ
ประสิ ท ธิ ภ าพของสารต้ า นจุ ลิ น ทรี ย์ หลั ก การประเมิ น
คุณภาพและความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางทั้งการ
ทดสอบในห้องทดลอง และการทดสอบทางคลินิ ก การ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ อ งส าอาง การประเมิ น ความปลอดภั ย ทางคลิ นิ ก
จริยธรรมในการทดสอบทางคลินิก และการฝึกปฏิบัติทาง
เทคนิค
342326 สุคนธบาบัด
3(2-3-6)
Aromatherapy
ความเป็ น มา วั ต ถุ ดิ บ กระบวนการผลิ ต
การวิเคราะห์ทางเคมีของน้ามันหอมระเหย การตรวจวัด
ทางประสาทสัมผัสของสุคนธบาบัดและน้าหอม เทคนิค
การใช้น้ามันหอมระเหยในสุคนธบาบัด สุคนธบาบัดเพื่อ
การรักษา สุคนธบาบัดเพื่อความงามและผลิตภัณฑ์ การ
ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร รั บ รู้ ก ลิ่ น ก า ร ส กั ด ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
องค์ประกอบของน้ามันหอมระเหย และการใช้น้ามันหอม
ระเหยในการพัฒนาตารับเครื่องสาอาง
342327 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องสาอาง
3(2-2-5)
Technology in Cosmetic Formulation
เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องสาอาง หลักการ
วิธีการใช้ เครื่องมือ เทคนิคและวิธกี ารใหม่ท่ที ันสมัยในการ
วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบ และการผลิตเครื่องสาอาง
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ความรู้เบื้องต้นทางนาโนเทคโนโลยี เวชสาอาง การนาส่ง
ทางผิวหนังและนวัตกรรมปัจจุบัน
342328 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การอภิ ป ราย ในหั ว ข้ อ
ทางด้ า นงานวิ ช าการครอบคลุ ม เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
งานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
342329 โครงงาน 1
1(0-3-2)
Senior Project I
กระบวนการวางแผนการวิ จั ย แนวคิ ด
การค้นคว้าเบื้องต้นในหัวข้อที่กาหนด การรวบรวมข้อ มูล
และการนาเสนอ
342340 สปาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Spa for Health
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบและ
ประเภทของสปา สมุ น ไพรไทยที่ ใ ช้ ใ นสปา เอกลั ก ษณ์
สปาไทย การนวดเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ท่ใี ช้ในสปา การบริหารจัดการธุรกิจสปา คุณธรรม
และจริ ย ธรรมของผู้ ป ระกอบอาชี พ สปา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
342341 เทคโนโลยีชวี ภาพทางเครื่องสาอาง
3(2-2-5)
Biotechnology in Cosmetics
ค า จ า กั ด ค ว า ม ข อ ง เ ทค โ น โ ล ยี ชี วภาพ
ความส าคั ญ ของเทคโนโลยี ชี ว ภาพต่ อ วิ ท ยาศาสตร์
เครื่ อ งส าอาง เทคโนโลยี ก ารหมั ก พั น ธุ วิ ศ วกรรม
การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างชี ว ภาพและ
การนาไปใช้ในการตั้งตารับทางเครื่องสาอาง การวิเคราะห์
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
342342 อาหารเสริม
3(2-2-5)
Dietary Supplements
ชนิดของอาหารเสริม โครงสร้าง คุณสมบัติ
กระบวนการผลิ ต แนวโน้ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ อาหารเสริ ม ใน
ยุ ค ปั จ จุ บั น และประโยชน์ข องสารอาหารที่ มีต่ อสุขภาพ
การประยุกต์สมุนไพรท้องถิ่นในรูปแบบอาหารเสริม

342343

สุขภาพและความงาม
3(2-3-6)
Health and Beauty
การดูแลสุขภาพองค์รวม อาหารเพื่อสุขภาพ
และความงาม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร และการควบคุม
น้ าหนั ก การปรนนิ บั ติ ดู แ ลผิ ว หน้ า เส้ น ผมและเล็ บ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางให้เหมาะสมกับผิวหน้า
การแต่ ง หน้ า ขั้ น พื้ น ฐาน การออกแบบทรงผม และ
การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคโนโลยีทางด้านความงาม เช่น
ไอออนโต โฟโนโฟเรซีส อินเท็นส์พัลส์ไลท์ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและความงามร่วมกับชุมชน
342430 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
3(2-3-6)
Cosmetic Products Development
การพัฒนาตารับเครื่องสาอาง ให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาตารับเครื่องสาอาง
จากสารธรรมชาติในท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติ และการพัฒนา
สูตรตารับเครื่องสาอางร่วมกับสถานประกอบการ
342431 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง
3(2-2-5)
Labeling and Packaging of Cosmetics
ป ร ะ เ ภ ท ช นิ ด แ ล ะ วั ส ดุ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอาง ฉลาก เอกสารแทรก การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่ เ หมาะสมกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง การควบคุ ม
คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ ข้อกาหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลาก การออกแบบฉลากและ
บรรจุภัณฑ์
342432 โครงงาน 2
1(0-3-2)
Senior Project II
การท างานวิ จั ย การวิ เ คราะห์ แ ละแปลผล
การอภิปรายผล สรุปผล และการนาเสนองานวิจัย
342433 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
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342434

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์
สารอาหาร การเจริ ญ และการสื บ พั น ธุ์ เมแทบอลิ ซึ ม
วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์
ความส าคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นด้ า นอาหาร อุ ต สาหกรรม
สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข
361102 จุลชีววิทยาเบื้องต้น
3(2-3-6)
Introductory Microbiology
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์
สารอาหาร การเจริ ญ และการสื บ พั น ธุ์ เมแทบอลิ ซึ ม
วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์
ความส าคั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นด้ า นอาหาร สิ่ ง แวดล้ อ ม
การแพทย์ และสาธารณสุข
361151 จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introductory Medical Microbiology
จุลินทรีย์ก่อโรคในคน ลักษณะโครงสร้างและ
รูปร่าง การติดเชื้อ โรคติดเชื้อที่ส าคั ญ อาการ ระบาด
วิทยา แหล่งของเชื้อในธรรมชาติ การติดต่อ การป้องกัน
และควบคุม ความปลอดภัยทางชีวภาพ
361201 แบคทีเรียวิทยา
3(2-3-6)
Bacteriology
สั ณ ฐานวิ ท ยา สรี ร วิ ท ยา ระบบการจ าแนก
หมวดหมู่ของแบคทีเรีย วิธีการจาแนกชนิดของแบคที เ รีย
อนุกรมวิธานแบบนิวเมอริคัล หลักการอนุกรมวิธานแบบ
โพลี ฟ าสิ ก การเพาะเลี้ ย ง ประโยชน์ แ ละโทษ และการ
ประยุกต์ใช้

361202

ปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Parasitology
ชีววิทยาของปรสิตทางการแพทย์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างโฮสต์และปรสิต การจาแนก รูปร่าง ลักษณะ วงจร
ชีวิต นิเวศวิทยา ระบาดวิทยา กลไกการติดเชื้อปรสิตและ
การก่อพยาธิสภาพ ผลกระทบของโรคติดเชื้อปรสิตจาก
สัตว์สู่คน ลักษณะอาการทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา
การป้องกันและควบคุม
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิต
ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา การ
ป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเชือ้ และกลไกการต้านทาน
ต่อการติดเชือ้
361204 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สาหรับ
จุลชีววิทยา
3(2-3-6)
Science Communication for Microbiology
คาศัพท์เฉพาะทางจุลชีววิทยา ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทางวิช าการ
ด้านจุลชีววิทยา หลักการในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
เทคนิคการนาเสนอในที่สาธารณะ และการออกแบบสื่อ
การเรียนรู้สาหรับจุลชีววิทยา
361205 ไวรัสวิทยา
3(2-3-6)
Virology
โครงสร้าง การจัดหมวดหมู่ การเพิ่มจานวน
การก่อให้เกิดโรค การเพาะเลี้ยง และการวินิจฉัย ไวรัสใน
คน สัตว์ พืช และแบคทีเรีย ความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสกับ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และการประยุกต์ใช้
361206 ราวิทยา
3(2-3-6)
Mycology
รู ป ร่ า ง สรี ร วิ ท ยา การเจริ ญ การสื บ พั น ธุ์
ว ง จ ร ชี วิ ต อ นุ ก ร ม วิ ธ า น แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง ร า
ความสัมพันธ์ของรากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ประโยชนและโทษ
ของรา ความสาคัญทางเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้
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361281

เทคนิคและการใช้เครื่องมือ
ทางจุลชีววิทยา
3(2-3-6)
Techniques and Instrumentation in
Microbiology
หลั ก การ เทคนิ ค และหลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการใช้
เครื่องมือทางจุลชีววิทยา การเตรียมอุปกรณ์และตัวอย่าง
สาหรับปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา การเตรียมอาหารเลี้ยง
เชื้ อ เทคนิ ค ปลอดเชื้ อ การคั ด แยกเชื้ อ บริ สุ ท ธิ์ การ
เพาะเลีย้ ง และการเก็บรักษาสายพันธุจ์ ุลินทรีย์
361301 ระเบียบวิธีวิจัย
3(1-6-5)
Research Methodology
ห ลั ก ก า ร ท า วิ จั ย ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
จรรยาบรรณการวิ จั ย การทบทวนวรรณกรรม การ
วางแผนการทดลอง การเขียนโครงร่าง การฝึกปฏิบัติ การ
เขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย
361302 ยีสต์และเทคโนโลยียีสต์
3(2-3-6)
Yeast and Yeast Technology
โครงสร้างและหน้าที่ วงจรชีวิต การสืบพันธุ์
เมแทบอลิซึม นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และการเก็บรักษา
สายพันธุข์ องยีสต์ การปรับปรุงสายพันธุ์ กระบวนการหมัก
และผลิตภัณฑ์
361303 สาหร่ายวิทยา
3(2-3-6)
Phycology
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วงจรชีวิต การจั ด
หมวดหมู่ การจาแนกชนิด นิเวศวิทยาของสาหร่ายน้ าจืด
และสาหร่ายทะเล ความสาคัญของสาหร่ายในสิ่งแวดล้อม
ตั ว บ่ ง ชี้ ท างชี ว ภาพ การเพาะเลี้ ย ง สารออกฤทธิ์ จ าก
สาหร่าย ความสาคัญทางเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้
361304 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของเห็ด 3(2-3-6)
Biology and Technology of Mushroom
โครงสร้ า ง การเจริ ญ การสื บ พั น ธุ์ การจั ด
หมวดหมู่ การจ าแนกชนิ ด สรี ร วิ ท ยา พั น ธุ ศ าสตร์ การ
เพาะเห็ด การปรับปรุงสายพันธุ์ ประโยชน์และโทษของเห็ด
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้

361311

พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Genetics
โครงสร้ า งและลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมของ
จุลินทรีย์ การจาลองดีเอ็นเอ การถอดรหัส และการแปล
รหัส การควบคุมการแสดงออกของยีน การถ่ายทอดยีน
การกลายพันธุ์ พันธุวศิ วกรรม และการประยุกต์ใช้
361331 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3(2-3-6)
Microbial Physiology
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง เ ค มี แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง
โครงส ร้ า งของเซล ล์ จุ ลิ น ทรี ย์ การเกิ ด แล ะการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ การเจริญและการสืบพันธุ์
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เมแทบอลิ ซึ ม เอนไซม์ จ าก
จุลินทรีย์ และการควบคุมจุลินทรีย์
361341 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-3-6)
Environmental Microbiology
พืน้ ฐานทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายและ
ความสั ม พั น ธ์ ข องจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระบบนิ เ วศ บทบาทและ
ความส าคั ญ ของจุ ลิ น ท รี ย์ ใ นดิ น น้ า อากาศแล ะ
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การ
ย่ อ ยสลายสารประกอบที่ ย่ อ ยสลายยาก และการฟื้ น ฟู
สภาพแวดล้อม
361342 จุลชีววิทยาการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Microbiology
จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น ดิ น จุ ลิ น ท รี ย์ ก่ อ โ ร ค ท า ง
การเกษตรและปศุสัตว์ การควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีว ภาพ
การบาบัดของเสียจากการเกษตร เทคโนโลยีจุลินทรีย์ทาง
การเกษตร การประยุกต์ใช้ ทรั พยากรจุลินทรีย์ท่ี มี อ ยู่ ใ น
ธรรมชาติทางด้านการเกษตร
361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6)
Immunology
เซล ล์ แ ล ะเนื้ อ เยื่ อ ของระ บบ ภู มิ คุ้ ม กั น
ภู มิ คุ้ ม กั น แบบไม่ จ าเพาะและแบบจ าเพาะ แอนติ เ จน
แอนติ บ อดี คอมพลี เ มนต์ ไซโตไคน์ ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ใน
ภาวะปกติและผิดปกติ ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันทาลาย
ตัวเอง ภูมิคุ้มกันต่อการติด เชื้อ ภูมิคุ้มกันบกพร่ อง การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษา และการประยุกต์ใช้
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361352

แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6)
Medical Bacteriology
แบคที เ รี ย ประจ าถิ่ น ในคน ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งโฮสต์ แ ละแบคที เ รี ย ก่ อ โรค สั ณ ฐานวิ ท ยาของ
แบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์ ระบาดวิทยา โรคและการ
ก่อโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและการ
ควบคุม
361353 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเชื้อ
3(2-3-6)
Microbiology Parasitology and
Infectious Diseases
หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา
ราวิ ท ยา และปรสิ ต วิ ท ยาทางการแพทย์ ระบาดวิ ท ยา
สาเหตุ แ ละปั จ จั ย ก่ อ โรค การก่ อ โรค พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา
อาการและอาการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค การ
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การป้ อ งกั น และการ
ควบคุม
361354 วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์
2(1-3-4)
Applied Immunology
ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ โรคติ ด เชื้ อ ภาวะภู มิ คุ้ ม กั น
บกพร่อง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิ คุ้ มกัน
ภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภูมิคุ้มกัน
บาบัด และการนาไปใช้
361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-6)
Medical Microbiology I
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่
ปกติ ไวรั ส ก่ อ โรค สั ณ ฐานวิ ท ยา การเพาะเลี้ ย ง พยาธิ
สภาพและอาการ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ระบาดวิ ท ยา การ
ป้องกันและการควบคุม
361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 3(2-3-6)
Medical Microbiology II
แบคทีเรียและราก่อโรคที่มีความสาคัญ ทาง
การแพทย์ สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิสภาพและ
อาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา การควบคุมและ
การป้องกัน

361357

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป

2(2-0-4)
General Medical Parasitology
สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การ
ติ ด ต่ อ พยาธิ ส ภาพและอาการ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การ
รักษา การป้องกันและควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์
กับปรสิตและกรณีศึกษา
361358 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Parasitology
รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มีความสาคัญทาง
การแพทย์ วงจรชีวิต กลไกการก่อโรค พยาธิสภาพและ
อาการ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษา ระบาดวิ ท ยา การ
ป้องกันและควบคุม
361359 เทคนิคทางปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Techniques in Parasitology
การเก็บสิ่งส่งตรวจ การเพาะเลีย้ ง การเตรียม
ตั ว อย่ า ง การรั ก ษาสภาพ การย้ อ มสี การเตรี ย มสไลด์
ถาวร การถ่ายภาพปรสิต เทคนิคการตรวจวินิจฉัย ปรสิต
เชิงปริมาณและคุณภาพ
361371 จุลชีววิทยาอาหาร
3(2-3-6)
Food Microbiology
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและเคมี ข องอาหาร
จุลินทรีย์ในอาหาร การปนเปื้อน การถนอมอาหาร การ
เน่าเสียและการควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
มาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการผลิตอาหาร การประกัน
คุณภาพอาหารในระบบมาตรฐาน
361372 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Microbiology
การแยก การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์
ของจุ ลิ น ทรี ย์ เ พื่ อ ใช้ ใ นกระบวนการทางอุ ต สาหกรรม
กระบวนการหมั ก และจลนพลศาสตร์ ก ารเจริ ญ ของ
จุลินทรีย์ การเก็บเกี่ย วผลิต ภั ณฑ์ และการทาให้ บ ริ สุ ท ธิ์
การกาจัดของเสีย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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361401

ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
2(1-3-4)
Introduction to Bioinformatics
การสืบค้นข้อมูลทางจุลชีววิทยาและชีววิทยา
โมเลกุลของจุลินทรีย์ บนเครือ ข่ ายอิน เตอร์ เน็ต ประเภท
ของฐานข้อมูล การจัดเก็บ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์
การแปลผลข้อมูล และการประยุกต์ใช้
361451 จุลชีววิทยาทางการแพทย์วินิจฉัย
3(2-3-6)
Diagnostic Medical Microbiology
การวิ นิ จ ฉั ย จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคในคน การเก็ บ
ตั ว อย่ า ง การเพาะเลี้ ย งเชื้อ ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิทยา
ทางชีวเคมี และทางน้าเหลืองวิทยา ชุดตรวจสอบสาเร็จรูป
เทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ เทคนิคทางชีวโมเลกุล นวัตกรรม
ในการตรวจวินิจฉัย การแปลผลการตรวจวินิจฉัย
361452 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้า
3(3-0-6)
Emerging and Re-emerging Infectious
Diseases
โรคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละอุ บั ติ ซ้ าจากจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละ
ปรสิ ต ก่ อ โรค ประวั ติ ค วามเป็ น มา เชื้อ สาเหตุ ระบาด
วิทยา สถานการณ์ปัจจุบันของโรคอุบัติใ หม่และอุ บั ติ ซ้ า
อาการ การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุม
361481 การจัดการและการประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
2(2-0-4)
Management and Laboratory
Assessment
หลักการและการจัดการห้องปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยา มาตรฐานระบบการจัดการห้องปฏิบัติการและ
เกณฑ์การตรวจประเมิน ระบบการจัดการความปลอดภัย
มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร ระบบและแนว
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และระบบประกัน
คุณภาพ

361491

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปรายและการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านจุลชีววิทยา
361492 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง)
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยาในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
361493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยาในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครั ฐหรือ
เอกชน
361494 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านจุลชีววิทยา
363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 3(2-3-6)
Human Anatomy I
กระดูกหลังส่วนตื้นและส่วนลึก บริเวณท้าย
ทอย ด้านหลังของหัวไหล่ หน้าอก รักแร้ รยางค์บน ช่องอก
และปอด ประจันอก หัวใจและหลอดเลือด ผนังหน้าท้อง
และขาหนีบ อวัยวะภายในช่องท้อง ผนังด้านหลังช่องท้อง
และอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ
363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 3(2-3-6)
Human Anatomy II
ศีรษะและกะโหลกศีรษะ ช่องปาก โครงสร้าง
ทางด้านนอกของช่องปาก ดวงตา หู จมูก ข้อต่อขากรรไกร
และกล้ามเนือ้ บดเคี้ยว คอ
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363231

จุลกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
Histology
เซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะ
รับความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เลือดและ
ระบบน้ าเหลื อ ง ระบบหายใจ ระบบย่ อ ยอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย
และระบบสืบพันธุเ์ พศหญิง
363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Neuroanatomy
บทน าสู่ วิ ชาประสาทกายวิ ภ าคศาสตร์ ข อง
มนุษย์ ไขสันหลัง ก้านสมอง สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน
ระบบประสาทรั บ กลิ่ น และระบบลิ ม บิ ก สมองใหญ่
เส้นประสาทสมอง เบซอลแกงเกลีย หลอดเลือดในสมอง
และไขสั นหลัง ระบบประสาทสั่ง การ ระบบประสาทรับ
ความรู้ สึ ก การได้ ยิ น และการทรงตัว การมองเห็ น และ
ระบบประสาทอัตโนมัติ
363251 คัพภวิทยา
1(1-0-2)
General Embryology
กระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย์ เริ่มตั้งแต่
การสร้างและพัฒ นาการของเซลล์สืบ พันธุ์ การปฏิ ส นธิ
การเจริญขั้นต้นของเอ็มบริโอ การเจริญและพัฒนาของ
อวั ย วะในทุ ก ระบบ ดั ง นี้ ระบบปกคลุ ม ร่ า งกาย ระบบ
ไหลเวี ย นโลหิ ต หลอดเลื อ ดและหั ว ใจ ระบบกล้ า มเนื้ อ
ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบ
ประสาท รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่ควบคุมการเจริญเติบโต และ
ความผิดปกติที่มีมาแต่กาเนิด
364311 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-6)
Medical Microbiology l
ระบบภู ม คุ้ ม กั น ของร่ า งกายในสภาวะปกติ
และผิดปกติ และศึกษาเกี่ยวกับไวรัสที่มีความ สาคัญทาง
การแพทย์ในด้านสัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง สรีรวิทยา
การจัดจาแนกและการบ่งชี้ชนิด การทาให้เกิดโรคระบาด
วิทยา การควบคุมและป้องกัน

364312

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 3(2-3-6)
Medical Microbiology ll
เกี่ยวกับแบคทีเรียและราที่มีความสาคัญทาง
การแพทย์ ในด้านสัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง สรีรวิทยา
พันธุกรรม การจัดจาแนกและการบ่งชี้ชนิด การทาให้เกิด
โรค ระบาดวิทยา การควบคุมและการป้องกัน
364316 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป 2(2-0-4)
General Medical Parasitology
รู ป ร่ า งลั ก ษณะของปรสิ ต ชนิ ด ต่ า งๆ ที่ มี
ความสาคัญซึ่งก่อโรคในคน วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การ
ติดต่อ พยาธิวิทยาและอาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา
การป้องกันและควบคุม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์
กับปรสิตชนิดต่างๆ และกรณีศึกษา
365210 ชีวเคมีเบื้องต้น
3(2-3-6)
Fundamental Biochemistry
คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์
โบโฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและ
การทางานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม
เทคนิ ค ทางอณู ชี ว วิ ท ยา การควบคุ ม ทางชี ว เคมี ข อง
ฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถี เ ม
แทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ
ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติ
ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
365211 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
คุณสมบัติทางเคมีของคาร์โบโฮเดรต เนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและ
การทางานของเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออก
ของยีน อณูชีววิทยาและเทคนิ คทางพัน ธุวิศวกรรม โรค
และความผิดปกติ ทางชี วเคมี ชีวเคมีของเลือด ฮอร์โมน
และการส่งสัญญาณทางชีวภาพ กลไกการเกิดมะเร็ง และ
การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
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365212

ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
หลั ก การของชี ว เคมี ชนิ ด โครงสร้ า งและ
คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน
ลิ พิ ด และนิ ว คลี โ อไทด์ คุ ณ สมบั ติ แ ละการท างานของ
เอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณู
ชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงาน
ศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับ
ภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการ
ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
365213 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1
3(2-3-6)
Basic Medical Biochemistry I
โครงสร้ า ง และคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ข อง
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด นิวคลีโอไทด์ วิตามินและแร่
ธาตุ ชี ว เคมี ข องเลื อ ด คุ ณ สมบั ติ แ ละการท างานของ
เอนไซม์ การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน การถ่ายทอด
ข้อมูลทางพันธุก รรม การควบคุม การแสดงออกของยี น
เทคนิคทางอณู ชีววิ ทยา และการทดสอบคุณสมบั ติ ท าง
ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
365214 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Basic Medical Biochemistry II
ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมและความ
ผิ ด ปกติ ข องคาร์ โ บไฮเดรต โปรตี น ลิ พิ ด นิ ว คลี โ อไทด์
วิตามินและแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม
การส่งสัญญาณของเซลล์ ชีวเคมีของการเกิดมะเร็งและเม
แทบอลิ ซึ ม ของซี โ นไบโอติ ก ชี ว เคมี ข องภาวะเครี ย ด
ออกซิเดชัน
365215 ชีวเคมีทั่วไป
4(3-3-8)
General Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทาง
เคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทางาน
ของเอนไซม์ การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอด
ข้อมูลทางพันธุก รรม การควบคุม การแสดงออกของยี น
เทคนิ ค ทางอณู ชี ว วิ ท ยา ชี ว พลั ง งานศาสตร์ และการ
ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล

365216

ชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2(1-2-3)

Biology of Cells and Tissues
ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ กลไกและการควบคุม
การทางานของเซลล์แ ละเนื้ อ เยื่อ การขนส่งผ่า นเยื่ อ หุ้ ม
เซลล์ และศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ วัฏจักรเซลล์ การ
ตายของเซลล์ และเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเซลล์ แ ละ
เนือ้ เยื่อ
365217 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 4(3-3-8)
Biochemistry and Molecular Biology
คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิซึม
ของสารชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และ
นิวคลีโอไทด์ การเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลในภาวะปกติ
แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ภ า ว ะ ก า ร เ กิ ด พ ย า ธิ ส ภ าพ
การแสดงออกของยี น เทคนิ ค ทางชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล
และการประยุกต์ใช้ชีวเคมีในการแพทย์
365219 ชีวเคมีการแพทย์ทั่วไป
4(3-3-8)
General Medical Biochemistry
คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี แ ละเมแทบอลิ ซึ ม ของ
ค า ร์ โ บ โ ฮ เ ด ร ต โ ป ร ตี น ลิ พิ ด แ ล ะ นิ ว ค ลี โ อ ไ ทด์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ถี เ มแทบอลิ ซึ ม ยี น และการ
แสดงออกของยีน คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์
อณูชีววิทยาและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรคและความ
ผิดปกติทางชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด ฮอร์โมนและการส่ง
สัญญาณทางชีวภาพ ชีวเคมีของการเกิดมะเร็ง และการ
ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
365222 หลักการของชีวเคมี
4(3-3-8)
Principles of Biochemistry
องค์ประกอบทางชีวเคมีของเซลล์ โครงสร้าง
และหน้าที่ของน้า สารละลายบัฟเฟอร์ โครงสร้าง สมบัติ
และหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์
วิตามินและแร่ธาตุ คุณสมบัติและการทางานของเอนไซม์
การถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรม การควบคุ ม การ
แสดงออกของยี น เทคนิ ค ทางอณู ชีว วิ ท ยา ชี ว พลั ง งาน
ศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด
และนิวคลีโอไทด์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิ ซึ ม
การควบคุ ม การท างานของฮอร์ โ มน คุ ณ สมบั ติ ข องเยื่อ
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ชีวภาพและการขนส่งผ่านเยื่อเซลล์ การสื่อสัญญาณของ
เซลล์ และการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท างชี ว เคมี ข องสาร
ชีวโมเลกุล
365323 เครื่องมือพื้นฐานทางชีวเคมี 3(1-6-5)
Basic Biochemical Instruments
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และอุป กรณ์ ท่ี เ กี่ ยวข้ อ งกับ
ชี ว เคมี : ปิ เ ปต เครื่ อ งนึ่ ง ฆ่ า เชื้อ โครมาโทกราฟี เครื่ อ ง
กรอง เครื่องสกัด เครื่องทาแห้งแบบสุญญากาศ เครื่อง
กลั่นระเหยสุญญากาศ เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเหวี่ยง
ความเร็วสูง ความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ ดี ใ นการผลิ ต (จี เ อ็ ม พี ) ระบบมาตรฐานไอเอสโอ การ
จัดการและการบาบัดของเสีย
365324 โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี
3(2-3-6)
Biochemical Disorders and Diseases
ความสัมพันธ์ทางคลินิคของสารชีวโมเลกุ ล
กั บ โรคและความผิ ด ปกติ ท างเมแทบอลิ ซึ ม ได้ แ ก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด นิวคลีโอไทด์ กลไกทางชีวเคมี
เชิงสรีรวิทยา ความผิดปกติในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ การ
แสดงออกของยีน ฮีโมโกลบิน ภูมิคุ้มกัน ต่อมไร้ท่อ และ
เอนไซม์เพื่อการวินิจฉัย
365331 ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Biochemistry
กระบวนการทางชี ว เคมี ในธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สารชีวโมเลกุลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประยุกต์ใช้ชีวเคมีในวิถีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ ชีวเคมี
ของโรคไม่ ติ ด ต่อ เรื้อ รั ง พื ชสมุ น ไพรท้ องถิ่ นเพื่ อสุ ขภาพ
และความงาม การป้องกันโรคจากอาหารและสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบจากสารเคมี ส ารพิ ษ ที่ ป นเปื้ อ นในอาหาร
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
365332 ชี ว เคมี ข องสุ ข ภาวะและการมี อ ายุ ยื น
3(2-3-6)
Biochemistry of Wellness and Longevity
สารชีวโมเลกุล โมเลกุลแห่งชีวิต สาเหตุของ
ความชรา กลไกทางชีวเคมีของความชราและการมีอายุยืน
ในมนุษย์ การเกิดไกลเคชั่น ภาวะเครียดออกซิเดชั่น และ

ยีนที่เกี่ยวข้องกับความชรา ความเสื่อมสภาพของมนุษย์
การปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต เพื่ อ สุ ข ภาวะและการมี อ ายุ ยื น
อาหารและสมุนไพรเพื่อชะลอวัย
365333 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Biochemistry
องค์ประกอบและคุณสมบัติ ของสารอาหาร
หลักและสารอาหารรอง ความต้องการพลังงานและธาตุ
อาหารของร่างกาย ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับ
เมแทบอลิซึมในสภาวะปกติและผิดปกติ การประยุกต์ใน
ด้ า นการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาสุ ข ภาพและการแก้ ปั ญ หา
ทุพโภชนาการในชุม ชน กลไกของพยาธิสภาพที่เกิ ด จาก
การได้รับธาตุอาหารในสัดส่วนที่ไม่สมดุลและสารปนเปื้อน
ที่เป็นพิษในอาหาร
365334 ชีวสารสนเทศศาสตร์พื้นฐาน 3(1-6-5)
Basic Bioinformatics
ฐานข้ อ มู ล ทางชี ว วิ ท ยา โครงสร้ า งของ
ฐานข้อมูล เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล การเรียกหาและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเปรียบเทียบและการจัดเรียงลาดับ
ข้อมูลทางด้านดีเอ็นเอ โปรตีน การทานายโครงสร้างและ
หน้าที่ของโปรตีน จีโนมของโปรคาริโอทและยูคาริโอท
365335 เทคนิคปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา
3(1-6-5)
Laboratory Techniques in Molecular
Biology
หลั ก การ ทฤษฎี วิ ธี ก ารทางอณู ชี ว วิ ท ยา
กระบวนการสกัดแยก การทาบริสุทธิ์และวิเคราะห์ อาร์เอ็นเอ
ดี เ อ็ น เอ และโปรตี น การท าปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ โ พลี เ มอเรส
การหาลาดับเบสของดีเอ็นเอ การวิเคราะห์การเกิดมิ วเตชั น
การเตรียมดีเอ็นเอพาหะจากแบคทีเรีย การตัดต่อดีเอ็นเอ
การทาโคลนนิ่ง การผลิตโปรตีนลูกผสมและอีไลซา
365341 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
3(1-6-5)
Techniques in Cell Culture
เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์ปฐมภูมิ เซลล์เกาะ
พืน้ ผิว และเซลล์แขวนลอย การนับจานวนเซลล์ การเจริญ
และการทดสอบความเป็ น พิ ษ ของเซลล์ การปฏิ ส นธิ ใ น
หลอดทดลอง การเก็บรักษาเซลล์และการประยุกต์ใช้
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365351

ชีวเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
3(2-3-6)
Biochemistry of Natural Products
โครงสร้างและคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ ท่ี
พบในสมุ น ไพรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ บทบาทในวิ ถี
เมแทบอลิซึม กลไกการออกฤทธิ์เชิงชีวเคมี คุณสมบัติเชิง
ป้องกันหรือบรรเทาความผิดปกติของโรค การเตรียมสาร
การแยกสาร การระบุชนิด และการวิเคราะห์สารชี ว ภาพ
โดยเทคนิคทางชีวเคมี การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ดั้งเดิมในท้องถิ่นเพื่อป้องกันความผิดปกติทางชีวเคมี
365361 ชีวเคมีพันธุศาสตร์
3(2-3-6)
Biochemical Genetics
สารพันธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของสาร
พันธุกรรม กระบวนการจาลองดีเอ็นเอ การซ่อมแซมดีเอ็ นเอ
ยีนและการแสดงออกของยีน กระบวนการถอดรหัสและ
แปลรหัสพันธุกรรม กลไกควบคุมการแสดงออกของยีนใน
โปรคาริ โ อตและยูค าริ โอต เทคโนโลยี ก ารดัด แปลงสาร
พันธุกรรม การกลายพันธุร์ ะดับยีนและการตรวจสอบ
365371 ชีวเคมีเทคโนโลยี
2(2-0-4)
Biochemical Technology
เทคโนโลยี ข องคาร์ โ บไฮเดรต ลิ ปิ ด โปรตีน
เอนไซม์ ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การประยุกต์ใช้ชีวเคมีกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการหมักเบื้องต้น เทคโนโลยี
นาโน ชี ว เคมี ข องกลิ่ น รส และสารหอมเบื้ อ งต้ น นิ ติ
วิ ท ยาศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ ชี ว เคมี
เทคโนโลยี
365390 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
หลักการทาวิจัยด้านชีวเคมี การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวสถิติ การเขียนโครงร่าง
งานวิ จั ย การคิ ด แบบวิ ท ยาศาสตร์ เ ชิ ง วิ เ คราะห์ การ
คัดลอกผลงานทางวิ ชาการ จริยธรรมการวิ จัยในจุ ล ชี พ
สัตว์และมนุษย์ การนาเสนอผลงาน การเขียนรายงาน การ
วิ เ คราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ บ ทความวิ จั ย จากบทความทาง
วิทยาศาสตร์

365436

ชีวเคมีของภาวะเครียดออกซิเดชัน
3(2-3-6)
Biochemistry of Oxidative Stress
โครงสร้ า งและสมบั ติ ข องอนุ มู ล อิ ส ระ การ
สร้างสารอนุมูลอิสระ สารออกซิเจน และสารไนโตรเจนที่
ไวต่ อ การท าปฏิ กิ ริ ย า การวั ด ปริ ม าณภาวะเครี ย ดทาง
ออกซิเดชัน บทบาทของภาวะเครียดทางออกซิเดชันในโรค
ติ ด เชื้อ และโรคไม่ ติ ด ต่ อเรื้ อ รั ง ความเสื่ อ มและชราของ
เซลล์ ชนิด โครงสร้าง สมบัติและการทางานของสารต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระ แหล่ ง สารต้า นอนุมู ลอิ สระจากอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
365437 ชีวเคมีการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(2-3-6)
Biochemistry of Sports and Exercise
บทบาทส าคั ญ ของโครงสร้ า งทางเคมี แ ละ
หน้ า ที่ ท างชี ว ภาพของคาร์ โบไฮเดรต โปรตี น ลิ พิ ด และ
นิวคลีโอไทด์ การทางานของเอนไซม์ ชีวพลังงานศาสตร์
ฮอร์โมน โภชนาการเพื่อสุขภาพและการกีฬา เมแทบอลิซึม
ในการออกกาลังกายและภาวะเครียดออกซิเดชันจากการ
ออกกาลังกาย
365438 พิษวิทยาเชิงชีวเคมีและการเกิดมะเร็ง
3(2-3-6)
Biochemical Toxicology and
Carcinogenesis
การดูดซึม การกระจาย และกลไกการออก
ฤทธิ์ ข องสารพิ ษ การเปลี่ ย นแปลงทางชี ว ภาพของสาร
ซี โ นไบโอติ ก ขบวนการบาดเจ็ บ และการตายของเซลล์
กลไกการเกิดมะเร็ง วงจรเซลล์กับการเกิดมะเร็ง ยีนมะเร็ง
ยี น ต้ า นมะเร็ ง วิ ถี สั ญ ญาณของเซลล์ม ะเร็ ง การอั ก เสบ
การรุกรานและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง โปรตีโอ
มิกส์ในเซลล์มะเร็ง
365442 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี 3(1-6-5)
Biochemical Laboratory Techniques
การปฏิ บั ติ ก ารเทคนิ ค ทางชี ว เคมี ได้ แ ก่
เทคนิ ค การเตรี ย มสารละลาย การสกั ด และวิ เ คราะห์
สารพฤษเคมี จ ากพื ช ท้ อ งถิ่ น การท าปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่

คู่มือนิสติ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 | 1041

โพลีเมอเรสเชิงปริมาณ การวิเคราะห์โปรตีน และเทคนิค
ปัจจุบันทางชีวเคมี
365472 ชีวเคมีของเวชสาอาง
3(2-3-6)
Biochemistry of Cosmeceuticals
ลักษณะ สมบัติของเวชสาอาง การนายาและ
เครื่ อ งส าอางเข้ า สู่ เ ซลล์ เ ป้ า หมาย กลไกการออกฤทธิ์
ระดั บ เซลล์ แ ละโมเลกุ ล ของยาและสารออกฤทธิ์ การ
ตอบสนองของร่ า งกายต่ อ การใช้ ย าและเครื่ อ งส าอาง
ประโยชน์และโทษของยาและเครื่องสาอาง สารธรรมชาติ
และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม สุคนธบาบัด
และเทคโนโลยีการพัฒนายาและเครื่องสาอาง วัตถุท่ีห้าม
ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง
365491 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้ อ ซั ก ถามใน
ประเด็นทางด้านชีวเคมี
365492 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล การรวบรวมข้ อ มู ล การ
ทดลอง การวิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ
อภิปรายและการสรุปหัวข้อทางด้านชีวเคมี
365493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ การเรี ย นรู้ การเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชี ว เคมี ใ น
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน การเขียน
รายงาน การนาเสนอ อภิปรายและการสรุปหัวข้อทางด้าน
ชีวเคมี
365494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมี ในฐานะพนักงาน
ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ อภิ ป รายและการสรุ ป
หัวข้อทางด้านชีวเคมี

367200

สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic physiology
บทบาทหน้ า ที่ แ ละกลไกการท างานของ
ร่างกายมนุษย์ในระบบต่า งๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์
ระบบประสาท ระบบกล้ า มเนื้ อ ระบบหั ว ใจและหลอด
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน อาหาร ระบบขับ ถ่ า ย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุม
อุ ณ หภู มิ ข องร่ า งกาย ตลอดจนการท างานร่ ว มกั น ของ
ระบบเหล่านีใ้ นการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้
อยู่ภาวะปกติ
367201 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ 3(2-3-6)
Basic Human Physiology
หน้าที่ กลไกทางสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์
สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนือ้ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ทอ่ ระบบสืบพันธุ์ และ
การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
367202 สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
Human physiology
บทบาทหน้าที่และกลไกการทางานทั่วไปของ
ร่างกายมนุษย์ในระบบต่า งๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์
ระบบประสาท ระบบกล้ า มเนื้ อ ระบบหั ว ใจและหลอด
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน อาหาร ระบบขับ ถ่ า ย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุม
อุ ณ หภู มิ ข องร่ า งกาย และการท างานร่ ว มกั น ของระบบ
เหล่านี้ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ใน
ภาวะปกติ
367203 สรีรวิทยาเบื้องต้น
2(2-0-4)
Introduction to physiology
สรีรวิทยาเบื้องต้นของร่างกายมนุษย์ในระบบ
ต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ การควบคุมอุณหภูมิกาย
ระบบประสาท ระบบกล้ า มเนื้ อ ระบบหั ว ใจและหลอด
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน อาหาร ระบบขับ ถ่ า ย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และสรีรวิท ยา
การออกกาลังกายและผูส้ ูงอายุ
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367204

หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Principle of Physiology
หน้าที่และกลไกการทางานของระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้
ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
367205 สรีรวิทยา
4(3-3-8)
Physiology
หน้าที่ กลไกการทางานในสรีรวิทยาของเซลล์
ระบบประสาท ระบบกล้ า มเนื้อ ระบบหั ว ใจและหลอด
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน อาหาร ระบบขับ ถ่ า ย
ปั ส สาวะ ระบบต่ อ มไร้ ท่ อ ระบบสื บ พั น ธุ์ การควบคุ ม
อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์
367221 สรีรวิทยาการแพทย์ 1
3(2-3-6)
Medical Physiology I
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ปรากฎการณ์ต่างๆ การทางานของเนื้อเยื่อและอวัยวะของ
ร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ โดยแบ่งศึกษาเป็นระบบต่างๆ
ตามลาดับ คือ สรีรวิทยาระดับเซลล์ ระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนือ้ และระบบหัวใจและหลอดเลือด
367222 สรีรวิทยาการแพทย์ 2
4(3-3-8)
Medical Physiology II
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ปรากฎการณ์ต่างๆ ในการทางานของเนื้อเยื่อและอวัยวะ
ของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ โดยแบ่งศึกษาเป็นระบบ
ต่างๆ ตามลาดับ คือ ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบ
ขั บ ถ่ า ย ปั ส ส าวะ ระบบต่ อ มไร้ ท่ อ ระบบสื บ พั น ธุ์
การควบคุมอุณ หภูมิ และการศึกษาแบบบูร ณาของการ
ทางานร่วมกันของระบบในร่างกายเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่
ในภาวะปกติ
368110 อาหารและโภชนาการพื้นฐาน 2(2-0-4)
Food and Basic Nutrition
ความส าคั ญ อาหารและโภชนาการ แนว
ทางการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู่
อาหารแลกเปลี่ยน มหโภชนาหารและจุลโภชนาหาร ความ

ต้ อ งการพลั ง งานประจ าวั น ฉลากอาหารและฉลาก
โภชนาการ ภาวะทุ พ โภชนาการ โภชนบ าบั ด เบื้ อ งต้ น
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
368111 โภชนาการในวัฏจักรชีวิต
3(3-0-6)
Nutrition in Life Cycle
การเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการในแต่ละระยะ
ของวัฏจักรชีวิต ความต้องการพลังงาน สารอาหาร และ
การจั ด อาหารให้ เ หมาะสมในแต่ ล ะวั ย ประกอบด้ ว ย
วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ภาวะตั้งครรภ์และให้นม
บุตร วัยชรา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระของแต่
ละกลุ่มวัย โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
และโภชนาการการกีฬา และโภชนาการสาหรับนักมังสวิรัติ
368212 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
3(2-3-6)
Science of Cooking
โครงสร้างและสารประกอบทางเคมีในอาหาร
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของ
อาหารก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการประกอบอาหาร
การวิเคราะห์สารอาหาร การทดลองอาหารตามวิ ธี ก าร
ทางวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน
368213 หลักการประกอบอาหาร
3(2-3-6)
Principle of cooking
หลั ก ในการประกอบอาหาร หลั ก การเลื อ ก
และการจัดเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคและวิธีการในการชั่งตวง
อาหาร การใช้เครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ การประกอบ
อาหารจากเนื้อสัตว์ การประกอบอาหารจากผักและผลไม้
การประกอบอาหารจากธั ญ พื ช และแป้ ง การประกอบ
อาหารจากน้ามันและไขมัน เทคนิคการเลือกภาชนะและ
การจัดรูปแบบอาหาร
368214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3(2-3-6)
Food Science and Technology
ทฤษฎี แ ละหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ ก าร
อาหาร ลั ก ษณะความส าคั ญ ของการแปรรู ป อาหาร
วิทยาศาสตร์การอาหารของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
เทคโนโลยี ห ลั ง การเก็ บ เกี่ ย วและขณะประกอบอาหาร
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จุลชีววิทยาทางอาหารและการหมั ก การรักษาคุ ณ ภาพ
ของอาหาร ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพของอาหาร การ
ประเมินคุณภาพของอาหาร เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
การเน่าเสียของอาหาร การใช้สารเคมีในการถนอมและ
การผลิ ต อาหาร การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร และการทดสอบทางประสาท
สัมผัส
368315 โภชนาการมนุษย์และเมแทบอลิซึม
3(3-0-6)
Human Nutrition and Metabolism
หลักการและความสาคัญของโภชนาการเชิง
ชี ว เคมี ใ นมนุ ษ ย์ ความส าคั ญ ของสารอาหารต่ อ การ
ดารงชีวิตของมนุษย์ การย่อย การดูดซึม และใช้สารอาหาร
ในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงเชิงชีวเคมีของมหโภชนาหาร
และจุ ล โภชนาหาร เมแทบอลิ ซึ ม ผสมผสาน ของเหลว
และอิ เ ล็ ก โตรไลต์ ใ นร่ า งกาย สมดุ ล พลั ง งาน ภาวะทุ พ
โภชนาการและความผิ ด ปกติ เ ชิ ง ชี ว เคมี และผลของ
สารอาหารต่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
368316 อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร
2(1-3-4)
Food safety and Sanitation
หลักการสุขาภิบาลอาหาร เส้นทางการผลิต
อาหารให้ ป ลอดภั ย การจั ด การความปลอดภั ย อาหาร
ส าหรั บ งานบริ ก ารอาหาร สุ ข ลั ก ษณะของสถานที่ แ ละ
บุ ค คล การจั ด การของเสี ย การดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ มาตรฐานอาหาร ข้อกาหนดด้านอาหาร

368320

การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-3-6)
Nutritional Assessment
หลั ก การและความส าคั ญ ของการประเมิ น
ภาวะโภชนาการ ปัญหาทุพโภชนาการของสารอาหารหลัก
และสารอาหารรอง วิธีการและเทคนิคการประเมิน ภาวะ
โภชนาการทั้งทางตรงและทางอ้อม เกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมิ น ทางโภชนาการในแต่ ล ะบุ ค คล กลุ่ ม และระดั บ
ชุมชน การประเมินภาวะทางโภชนาการ โดยการวัดสัดส่วน
ร่างกาย การประเมินผลการตรวจทางชีวเคมี การประเมิน
ทางคลิ นิ ก การประเมิ น อาหารที่ บ ริ โ ภคและวิ เ คราะห์
คุณค่าทางโภชนาการของสารอาหาร การแปลผลข้อมูล
จากการประเมินทางโภชนาการ
368321 โภชนาการและการกาหนดอาหาร
3(2-3-6)
Nutrition and Dietetics
หลักการและความสาคัญของโภชนาการและ
การกาหนดอาหาร อาหารทั่วไปในโรงพยาบาล อาหาร
เฉพาะโรค การคานวณรายการอาหารแลกเปลี่ยน การ
ก าหนดพลั ง งานและสารอาหาร การจั ด อาหารส าหรั บ
บุคคล การดัดแปลงอาหารตามภาวะร่างกายและโรค
368322 การจัดการการบริการอาหาร 3(2-3-6)
Food Service Management
แนวคิ ด พื้ น ฐานและหลั ก การบริ ห ารงาน
บริการอาหาร การบริหารงานบุคคล การออกแบบแผนผัง
ครั ว การวางแผนจั ด ท าเมนู การจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ อาหาร
เลือกซือ้ และการจัดเก็บอาหาร การเตรียมอาหาร การปรุง
ประกอบและการควบคุมการผลิตอาหาร การควบคุมบัญชี
การควบคุ ม การจั ด ส่ ง อาหาร และการจั ด การบริ ก าร
อาหารให้ ถู ก หลั ก โภชนาการในโรงพยาบาลหรื อ สถาน
ประกอบการ
368323 การให้คาปรึกษาด้านโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Counseling
หลักการให้คาปรึกษาด้านโภชนาการ ทฤษฎี
การใหค าปรึ ก ษา เทคนิ ค และวิ ธี ก ารใหค าปรึ ก ษาด าน
โภชนาการแกบุคคลและชุมชน การสื่อสารในที่สาธารณะ
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และการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การใหคาปรึกษาทาง
โทรศั พ ท์ การให้ ค าปรึ ก ษาในแต่ ล ะช วงวั ย การให้
ค าปรึ ก ษาส าหรั บ โรคเรื้ อ รั ง และโรคที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ทุ พ
โภชนาการ
368324 จรรยาบรรณทางวิชาชีพนักโภชนาการ
และนักกาหนดอาหาร
1(1-0-2)
Professional Ethics of Nutritionists and
Dietitians
บทบาท สมรรถนะ และความก้ า วหน้ า ใน
วิชาชีพของนักกาหนดอาหาร ขอบเขต ความรับผิด ชอบ
ของนั ก ก าหนดอาหารในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน มรรยาทวิชาชีพ การสร้างทัศนคติท่ดี ีต่อวิชาชีพ
จริ ย ธรรมวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นโภชนาการและการ
ก า ห น ด อ า ห า ร ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ จริ ย ธรรมของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า น
สุขภาพ
368325 โภชนาการชุมชน
3(2-3-6)
Community Nutrition
การวินิจฉัยโภชนาการชุมชนและระบาดวิทยา
การประเมิ น สถานการณ์ ท างโภชนาการโดยรวมของ
ประเทศและชุม ชน ปัจจัยของการเกิดปั ญหาโภชนาการ
และการป้องกัน การประยุกต์ใช้วิธีการทางโภชนาการ เพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโภชนาการ แนวทางสาหรับการ
ให้คาแนะนา ควบคุม ป้องกัน ติดตาม และแก้ไขปั ญ หา
โภชนาการ
368330 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
ความหมายและประเภทการวิ จั ย ในสาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ แนวคิดวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
กระบวนการวิ จั ย การเขี ย นเค้ า โครงการวิ จั ย การใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการวิ จั ย การวิ เ คราะห์ การ
ประเมินผล การอ่านรายงานการวิจัยอย่างเป็นระบบตาม
ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย

368331

การฝึกประสบการณ์โภชนาการชุมชน
ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
Field Experience in Community
Nutrition
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานโภชนบาบัดและให้ความรู้ด้านโภชนาการ
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการในชุมชน
368332 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการ
และการกาหนอาหาร
ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง
Field Experience in Nutrition and
Dietetics
การฝึ ก ปฏิ บั ติ และเรี ย นรู้ ทั ก ษะด้ า นโภชน
คลินิก โภชนาการชุมชน และการบริหารจัดการอาหารใน
โรงพยาบาล
368340 การกาหนดอาหารอาเซียน
3(2-3-6)
Asian Food Dietetics
ค าจ ากั ด ความและแนวคิ ด พื้ น ฐานข อง
วัฒนธรรม วิวัฒนาการอาหารและการรับประทานอาหาร
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มอาเซียน อาหารกั บ
การแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรม อาหารประจ าชาติ อ าเซี ย น
ส่วนประกอบและวิธีการปรุง ประกอบอาหารในอาเซี ย น
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการกาหนดอาหารของอาเซียน
368341 โภชนาการสาหรับนักกีฬา
3(2-3-6)
Sports Nutrition
บทบาทของมหโภชนาหารและจุลโภชนาหาร
ผลกระทบของน้า สารน้า วิตามินและเกลือแร่ต่อสมรรถนะ
ของร่ า งกาย อาหารและโภชนาการในช่ ว งฝึ ก ซ้ อ ม ช่ ว ง
แข่ ง ขั น และช่ ว งการฟื้ น ตั วหลัง ออกก าลัง กาย ข้ อ ค านึง
ทางด้ า นโภชนาการส าหรั บ นั ก กี ฬ าแต่ ละประเ ภท
โภชนาการและวิธีการช่วยเพิ่มสมรรถนะทางการกีฬา และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับการกีฬา
368342 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-3-6)
Health Food Products
ความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใน
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ท้องตลาด ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คุณค่าทางโภชนาการและการ
ให้ความรู้ของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค ผลการใช้ผลิต ภัณฑ์
ต่ อ สุ ข ภาพและผลข้ า งเคี ย ง งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ กฎหมายการใช้ผลิตภัณฑ์
368343 องค์การและการจัดการ
3(2-3-6)
Organization and Management
ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ
เกี่ยวกับองค์การหลัก และวิธีการจัดองค์การ การกาหนด
อ านาจหน้ า ที่ ใ นองค์ ก าร หลั ก การและหน้ า ที่ ข องการ
จัดการ การวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู้นาและการจูง
ใจ การติดตามและควบคุม พฤติกรรมองค์การ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
368344 โภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ
3(2-3-6)
Nutrition for Aging
สถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทย ปัญหา
สุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ ปั ญ หาโภชนาการของผู้ สู ง อายุ
ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับผู้สูงอายุ การดูแลอาหาร
บริโภคในผู้สูง อายุ บทบาทของครอบครัว ชุมชน สถาน
บริ ก ารสาธารณสุ ข เพื่ อ การด าเนิ น งานโภชนาการของ
ผู้สูงอายุ ความต้องการพลังงานและสารอาหารที่จาเป็น
พิเศษสาหรับแต่ละช่วงอายุของวัยชรา การประเมินภาวะ
โภชนาการในผู้สูงอายุ การวิเคราะห์อิทธิพลของวิตามิ น
และอาหารเสริมสาหรับผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์สมุนไพร
เพื่อรักษาโรค อาหารและความเชื่อดั้งเดิม
368426 โภชนาการทางคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Nutrition
ความสมดุ ล ระหว่ า งการได้ รั บ และความ
ต้องการสารอาหารในภาวะเจ็บป่วย ความสัมพันธ์ระหว่าง
โภชน าการกั บ โรคห รื อ ก าร เจ็ บป่ ว ย ภาวะวิ ก ฤ ต
กระบวนการดูแลทางโภชนาการ บันทึกแผนการดูแลทาง
โภชนาการ การให้โภชนบาบัด ทางระบบทางเดิน อาหาร
การให้อาหารทางสายให้ อาหาร การให้โภชนบ าบั ด ทาง
หลอดเลือดดา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับยาที่ให้
ผ่านระบบทางเดินอาหารและหลอดเลือดดา ผลิตภัณฑ์
อาหารทางการแพทย์ โภชนาการทางเลือกที่สัมพัน ธ์ กั บ

โรค ค าศั พ ท์ ท างการแพทย์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาหารและ
โภชนาการ
368427 โภชนบาบัดทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Nutrition Therapy
หลั ก การและความส าคั ญ ของการให้ โ ภชน
บ าบั ด ทางการแพทย์ การให้ โ ภชนบ าบั ด ทางการแพทย์
สาหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคที่สาคัญ ได้แก่ โรคพันธุกรรมเมตา
บอลิก ภาวะขาดสารอาหาร เมตาบอลิกซินโดรม โรคอ้วน
โรคเบาหวาน โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ภาวะความ
ผิดปกติของไขมันในเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าต์
โรคตั บ และตั บ อ่ อ น โรคไต โรคระบบทางเดิ น อาหาร
โรคมะเร็ง โรคเอชไอวี/เอดส์
368433 ปัญหาพิเศษทางอาหารและโภชนาการ
1(0-3-2)
Special Problem in Food and Nutrition
การศึกษาปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ
การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้ อ มูล
การอภิปรายและสรุปผล การเขียนรายงานและนาเสนอ
ผลงานวิจัย
368434 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การน าเสนอและอภิ ป รายผลในประเด็ น
ปัญหาหรือได้รับความสนใจทางด้านโภชนาการหรือการ
ก า ห น ด อ า หา ร จ าก ก า ร สื บ ค้ นจ าก แ ห ล่ ง ข้ อมู ล ที่
หลากหลาย โดยใช้ขั้นตอนและกระบวนการจัดสัมมนา
368435 การฝึกงานด้านโภชนาการและ
การกาหนดอาหาร
6 หน่วยกิต
Professional Training in Nutrition and
Dietetics
(ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง)
รายวิชาบังคับก่อน : 368331 การฝึกประสบการณ์
โภชนาการชุมชน
368332 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพโภชนาการและการ
กาหนอาหาร
Prerequisite
: 368331 Field Experience in
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Community Nutrition
368332Field Experience in
Nutrition and Dietetics
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ เ รี ย น รู้ แ ล ะ เ พิ่ ม พู น
ประสบการณ์ทางวิชาชีพในงานโภชนบริการ โภชนบาบัด
ทางการแพทย์ การให้ ค าปรึ ก ษาและให้ ค วามรู้ ด้ า น
โภชนาการในระดับชุมชนและบุคคล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กั บ โภชนาการในโรงพยาบาลและองค์ ก รภาครั ฐ หรื อ
เอกชน
368436 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การตั้งคาถามวิจัย การค้นคว้า การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และ
การอภิปรายในหัวข้อทางด้านโภชนาการหรือการกาหนด
อาหารทางการแพทย์
368437 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการหรือการกาหนด
อาหารในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
381110 บทนาวิชาชีพกายภาพบาบัด 1(1-0-2)
Introduction Physical Therapy
ประวั ติ แ ละแนวคิ ด พื้ น ฐานของวิ ช า ชี พ
กาย ภาพบ าบั ด บทบาทควา ม รั บ ผิ ด ชอ บ ข อ ง นั ก
กายภาพบาบัด ความรู้เบื้องต้นงานกายภาพบาบัดในระบบ
กระดู ก และกล้ า มเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต เด็ก ชุมชน การฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นพืน้ ฐาน
ในชุ ม ชน การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและการสื่ อ สารทาง
การแพทย์ หลักการนาเสนอผลงาน การสร้างเครือ ข่ า ย
บทบาทของทีมสหวิชาชีพ อัตลักษณ์บัณฑิตกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยพะเยา หลักเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล
หลักการดูแลป้องกันให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนและการ
ช่วยชีวิตขั้นพืน้ ฐาน

381111

การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อ
และช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
3(2-3-6)
Assessment of Muscle Strength and
Joint Range of Motion
กายวิ ภ าคศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น ของข้ อ ต่ อ และ
กล้ า มเนื้อ หลั ก การในการตรวจและทดสอบก าลั ง ของ
กล้ามเนื้อใบหน้า รยางค์บนและล่าง และแกนกลาง การ
วัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ ภายในร่างกาย การ
ประเมินความยาวของกล้ามเนื้อ และการคลาเนื้อเยื่ออ่อน
และปุม่ กระดูก
381211
ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
2(1-2-3)
Biomechanics of Human Movement
การนาหลักการทางชีวกลศาสตร์มาประเมิน
สภาวะของร่ า งกายในขณะอยู่ นิ่ ง และเคลื่ อ นไหว การ
วิเคราะห์การเคลื่อนไหว ท่าทางต่างๆ ในชีวิตประจาวั น
การทรงท่า การเดิน และการเคลื่อนไหวของข้อต่อทั้งใน
ภาวะปกติและผิดปกติ หลักการพื้นฐานทางการยศาสตร์
ในการวิเคราะห์ และประเมินสถานที่ ทางานและท่ า ทาง
ของร่างกายที่เหมาะสม
381212 สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อ
การบาบัด
2(1-3-4)
Physical Performance and Therapeutic
Massage
ความหมาย หลั ก การ องค์ ป ระกอบ และ
วิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ การวัดสัดส่วน
ของร่างกาย ความแข็งแรง ความทนทาน และพลัง ของ
กล้ามเนื้อ ความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลื อ ด
ความอ่อนตัว ความเร็ว ความแคล่วคล่องว่องไว สมดุล
การทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ ทฤษฎี เทคนิค ข้อ
บ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และประโยชน์ของการนวด การ
นวดสวีดิช การนวดไทย การประยุกต์การนวดสาหรับการ
รักษาทางกายภาพบาบัด การนวดน้ามัน สุคนธบาบัด การ
นวดกดจุด การนวดทารก การนวดสตรีมีครรภ์ และการ
ทาสปา
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381213

อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย

2(1-3-4)
Assistive Devices and Transferring
หลักการพื้นฐานและเทคนิคการเคลื่อนย้ า ย
การวั ด การเลื อ กใช้ และวิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยเดิ น และ
รถเข็ น นั่ ง ชนิ ด และประเภทของแขนขาเที ย ม และกาย
อุ ป กรณ์ การใส่ แ ละการประเมิ น สภาพผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งใส่
อุปกรณ์เทียมหรืออุปกรณ์เสริม การพันผ้ายืด
381220 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1
2(1-3-4)
Exercise Therapy I
หลั ก พื้ น ฐานในการออกแบบโปรแกรมการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อป้องกัน
การยึดติดของข้อ กล้ามเนื้อฝ่อลีบและกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
หดสั้ น เพิ่ ม ความแข็ ง แรง ก าลั ง และความทนทานของ
กล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบหายใจ
และไหลเวียนโลหิต เพิ่มความยืดหยุ่น ของร่างกาย เพิ่ม
การประสานสั ม พั น ธ์ ส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า งกาย เพิ่ ม
ความสามารถในการทรงตัว การออกกาลังกายเพื่อความ
ผ่ อ นคลาย การออกก าลั ง กายโดยใช้ อุ ป กรณ์ การออก
กาลังกายแบบกลุ่มโดยใช้กิจกรรม การออกกาลังกายเพื่อ
ป้องกันและรักษากลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรม
381230 การบาบัดด้วยความร้อนและความเย็น
2(1-3-4)
Thermotherapy
การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น คลื่น
เหนือเสียง รังสีอัลตร้าไวโอเลต รังสีอนิ ฟาเรด แสงเลเซอร์
ค ลื่ น ไ ม โ ค ร ค ลื่ น สั้ น แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ไ ฟ ฟ้ า ท า ง
กายภาพบาบัดอื่นๆ การเลือกวิธีการรักษาและเครื่ องมือ
ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพผู้ ป่ ว ย การบ ารุ ง รั ก ษา และการ
ตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือ
381301 สรีรวิทยาการออกกาลังกายสาหรับ
กายภาพบาบัด
2(2-0-4)
Exercise Physiology for Physical Therapy
การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยา
ของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ

ประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้
ท่อ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบอื่นๆ ในร่างกายมนุษย์ท่ีมีต่อ
การออกก าลั ง กาย สารอาหาร การสร้ า งพลัง งาน และ
หลักการฝึกต่างๆ ที่เหมาะสมสาหรับกายภาพบาบัด
381321 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2
2(1-3-4)
Exercise Therapy II
การบ าบั ด ด้ ว ยการออกก าลั ง กายในสตรี มี
ครรภ์ ในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ มี ปั ญ หากระดู ก สั น หลั ง คด ระบบ
ไหลเวียนโลหิตและน้าเหลือง ภาวะปวดคอ ข้อไหล่ และ
หลัง การออกกาลังกายเพื่อปรับปรุงท่าทางที่ผดิ ปกติ เพื่อ
กระตุ้ น การท างานของการประสานสั ม พั น ธ์ ข องระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ เทคนิคเฉพาะและการประยุกต์ใช้
ธาราบาบัดและการออกกาลังกายในน้า
381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า
2(1-3-4)
Electrotherapy
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ที่ ใ ช้ ใ น ท า ง
กายภาพบาบัด การวินิจฉัยด้วยวิธีทางไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ
และเส้นประสาท การป้อนกลับทางชีวภาพ หลักการรักษา
ด้ ว ยกระแสไฟฟ้า ความถี่ ต่ า และความถี่ ป านกลาง เช่ น
การชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ การลดปวด และการ
เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ผลทางสรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อ
ห้ า ม แ ล ะ ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง ใ น ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า เ พื่ อ รั ก ษ า
กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อ
รักษา การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และการตรวจสอบ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องมือ
381340 การบาบัดด้วยการจัด ดัด ดึง 2(1-3-4)
Manipulative Therapy
หลั ก ในการจั ด ดั ด ดึ ง ข้ อ ต่ อ ในผู้ ป่ ว ยระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ ความหมายของสัญลักษณ์และการ
บันทึก ระดับการเคลื่อนไหว ผลการรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม
และข้ อ ควรระวั ง การเคลื่ อ นไหวระบบประสาท การ
ประยุกต์ และเลือกใช้เทคนิคการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วย
ที่มีปญ
ั หาการเจ็บปวด และจากัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
แขน ขา และกระดูกสันหลัง
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381341

กายภาพบาบัดในระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ 1
3(2-2-5)
Musculoskeletal Physical Therapy I
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง
การดาเนินโรค หลักการซักประวัติ ตรวจประเมินและการ
รั ก ษาทางกายภาพบ าบั ด ในผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ของ
กระดูกสันหลัง แขนและขา ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ
ความผิดปกติของข้อจากโรครูมาโตโลยี และภาวะกระดูก
พรุ น กระบวนการใช้ เ หตุ ผ ลทางคลินิ ก เพื่ อ การวิ นิ จฉัย
การวิเคราะห์ ปัญ หา การตั้งเป้าหมายในการรั กษา การ
วางแผนการรั ก ษาโดยวิ ธี ก ารทางกายภาพบ าบั ด การ
พยากรณ์โรค และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคที่
เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนือ้
381342 กายภาพบาบัดในระบบประสาท 1
3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy I
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การ
ดาเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค
การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ผูป้ ว่ ยที่มีพยาธิ
สภาพที่หลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บที่สมอง การฟื้น
ตั ว ของระบบประสาท การควบคุ ม และการเรี ย นรู้ ก าร
เคลื่อนไหว กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการตรวจ
ประเมิ น และวิ นิ จ ฉั ย ทางกายภาพบ าบั ด การวิ เ คราะห์
ปัญหา และการวางแผนการรักษา วิธีการรักษาฟื้นฟูทาง
กายภาพบาบัด
381343 กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจ
และไหลเวียนโลหิต 1
3(2-2-5)
Cardiopulmonary Physical Therapy I
กายวิ ภ าคศาสตร์ สรี ร วิ ท ยา ชี ว กลศาสตร์
และพยาธิสรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ การแปลผล
ทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัยทรวงอก อุปกรณ์สาหรับ
บ าบั ด ด้ ว ยออกซิ เ จน เครื่ อ งช่ ว ยหายใจและการหย่ า
เครื่องช่วยหายใจ การรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ ซัก
ประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยทางกายภาพบาบัด รวมถึง
การวิเคราะห์สรุปปัญหา วางแผนการรักษา และการรักษา

ด้วยเทคนิคทางกายภาพบาบัดด้วยกระบวนตัดสินใจทาง
คลินิก
381344 กายภาพบาบัดในเด็ก 1
3(2-2-5)
Pediatric Physical Therapy I
พัฒนาการและการเจริญเติบโต ก่อน ขณะ
และหลังคลอด พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ปฏิกิริยา
ดั้งเดิม และปฏิกิริยาอัตโนมัติ สาเหตุ พยาธิสภาพของโรค
อาการและอาการแสดงในผู้ ป่ ว ยเด็ ก โรคทางระบบ
ประสาทและระบบโครงร่ า งและกล้ า มเนื้ อ การตรวจ
ประเมิ น และวิ นิ จ ฉั ย ทางกายภาพบ าบั ด ตลอดจนการ
วิเคราะห์และสรุปปัญหา วางแผนการรั กษา และให้การ
รักษาเบื้องต้นทางกายภาพบาบัด โดยใช้กระบวนการคิด
และตัดสินใจทางคลินิก
381345 กายภาพบาบัดในระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ 2
3(2-2-5)
Musculoskeletal Physical Therapy II
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง
การตรวจประเมิน และการรั กษาทางการแพทย์ และทาง
กายภาพบาบัดในผูป้ ว่ ยกระดูกหัก เอ็นขาด ข้อเคลื่อน การ
ตัดแขน ขา และกระดูกสันหลัง คด รวมถึงออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์
และกายภาพบาบัดในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปลี่ยน
ข้อเข่าและข้อตะโพกเทียม ภาวะแทรกซ้อน ข้อห้ามและข้อ
ควรระวังในการรักษา ตลอดจนการแปลผลรังสีวินิจฉัยใน
ผูป้ ว่ ยกระดูกหัก ข้อเคลื่อน และเปลี่ยนข้อเทียม
381346 กายภาพบาบัดในระบบประสาท 2
3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy II
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การ
ดาเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค
การฟื้นตัว การตรวจประเมินวินิจฉัย และการรักษาทาง
ก า ร แ พ ท ย์ ใ น ผู้ ป่ ว ย ที่ มี ก า ร บ า ด เ จ็ บ ที่ ไ ข สั น ห ลั ง
เส้นประสาทส่วนปลาย รอยต่อระหว่างเส้นประสาทและ
กล้ามเนือ้ โรคของกล้ามเนื้อ ความผิดปกติอ่นื ๆ ทางระบบ
ประสาท การอ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีทางรังสีวิทยา
กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก การตรวจประเมินวินิจฉัย
การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา วิธีการรักษา
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และฟื้ น ฟู ท างกายภาพบ าบั ด หลั ก การรั ก ษาทางอรรถ
บาบัด กิจกรรมบาบัด และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ พิ ก าร
โดยชุมชน
381347 กายภาพบาบัดในระบบทางเดินหายใจ
และไหลเวียนโลหิต 2
3(2-2-5)
Cardiopulmonary Physical Therapy II
กายวิ ภ าคศาสตร์ สรี ร วิ ท ยา ชี ว กลศาสตร์
พยาธิสรีรวิทยา การดาเนินโรค การวินิจฉัยโรค การรักษา
ทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคหัวใจและไหลเวียนโลหิต การ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การทดสอบความทนทานของหัวใจ
และปอด การตรวจร่ า งกายและการรั ก ษาฟื้ น ฟู ท าง
กายภาพบ าบั ด ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บผู้ ป่ ว ยทางระบบหัว ใจและ
ไหลเวียนโลหิต ผู้ป่วยหนักในหออภิบาล ผู้ป่วยทางอายุรก
รรม ผู้ป่วยทางศัลยกรรม ผู้ป่วยทางระบบประสาท ผู้ป่วย
เด็ก การทดสอบสมรรถภาพปอด การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ปอดและหัวใจ และการจาลองสถานการณ์ผปู้ ว่ ย
381348 กายภาพบาบัดในเด็ก 2
2(1-3-4)
Pediatric Physical Therapy II
พัฒนาการของระบบหัวใจ หลอดเลือด และ
ระบบหายใจ สาเหตุ พยาธิ ส ภาพของโรค อาการและ
อาการแสดง ของโรคทางระบบหัวใจและหายใจ โรคทาง
พันธุกรรม และความผิดปกติอื่นๆ ที่พบบ่อยในเด็ก การ
ตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด ร่วมกับการ
อ่านบันทึกรายงานทางการแพทย์และการใช้แบบทดสอบ
เพื่อประเมินพัฒนาการ ตลอดจนวิเคราะห์และสรุปปัญหา
วางแผนการรักษา การให้การรักษาเบื้องต้น รวมทั้งการใช้
อุปกรณ์เครื่องช่วยที่เกี่ยวข้ องทางกายภาพบาบัด โดยใช้
กระบวนการคิ ด และตั ด สิ น ใจทางคลิ นิ ก การส่ ง เสริ ม
พัฒนาการทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจภายใต้แนวคิดของการ
ทางานเป็นทีมสหวิชาชีพ
381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 1
1(0-4-2)
Practice in Physical Therapy I
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัดขั้นพื้น ฐาน
สังเกตการณ์งานกายภาพบาบัด ฝึกปฏิบัติศิลปะการเข้า

หาผู้ ป่ ว ยอย่ า งเหมาะสม การสั ม ภาษณ์ และการสื บค้น
ข้อมูลทางการแพทย์ของผูป้ ว่ ย
381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 2
2(0-6-3)
Practice in Physical Therapy II
การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัดขั้นพื้น ฐาน
สังเกตการณ์งานกายภาพบาบัด ฝึกปฏิบัติเทคนิคการเข้า
หาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ การสืบค้นข้ อ มูล
ทางการแพทย์ของผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การวางแผน
การรักษาเบื้องต้น และการเขียนรายงาน
381352 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 3
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง) 3(0-35-18)
Practice in Physical Therapy III
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล โดยเน้ น
กระบวนการทางกายภาพบาบัด อันประกอบด้วย การซัก
ประวัติ รวบรวมข้อมูล ตรวจร่างกาย การประเมินผลการ
ตรวจ การวินิจฉัย การวิเคราะห์ ปัญ หา วางแผนการ
รั ก ษา ให้ ก ารรั ก ษาฟื้ น ฟู ประเมิ น ผลการรั ก ษาและ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น โ ป ร แก ร ม ก า ร รั ก ษ าใ ห้ ผู้ ป่ ว ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้วยกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก
และการเขียนรายงานผูป้ ว่ ย
381360 ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
Research Methodology
ความหมาย หลักการ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้
ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้สถิติ
ในการวิ จั ย จริ ย ธรรมในการวิ จั ย การเขี ย นโครงร่ า ง
งานวิจัยและการนาเสนอโครงร่างงานวิจัย
381370 กายภาพบาบัดในชุมชน 1
2(1-3-4)
Physical Therapy in Community I
หลั ก ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กายภาพบ าบั ด ชุ ม ชน
ระบาดวิทยาเบื้องต้น การตรวจประเมินและการคัดกรองผู้
พิการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบาบัดชุมชน ระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพชุ ม ชนและการควบคุ ม มาตรฐานการ
ให้ บ ริ ก าร การวิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชนโดย ชุ ม ชนมี ส่ ว น ร่ วม
อารยสถาปัตย์ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการดูแล
ผู้ ป่ ว ยในชุ ม ชน เครื่ อ งมื อ ศึ ก ษาชุ ม ชน การเขี ย น การ
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นาเสนอ การดาเนินการ และการประเมินโครงการบริการ
วิชาการในชุมชน การประยุกต์ใช้ทักษะผสมผสานในการ
ปฏิบัติงานกายภาพบาบัดชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 4
(ไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง) 5(0-35-18)
Practice in Physical Therapy IV
การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยเน้ น การตรวจประเมิ น การวิ นิ จ ฉั ย การ
วิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและให้การรักษา การฟื้นฟู
การติดตามผลการรักษาและการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการ
รักษาในผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
กระบวนการคิ ด และตั ด สิ น ใจทางคลิ นิ ก รวมถึ ง การ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะผิดปกติของประชาชน
เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ด้ ว ยจิ ต บริ ก าร และศึ ก ษาการ
บริหารงานทางกายภาพบาบัด
381461 สัมมนาทางกายภาพบาบัด
1(0-3-2)
Seminar in Physical Therapy
การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา การอ่าน
และวิ พ ากษ์ บ ทความทางวิ ช าการหรื อ งานวิ จั ย ทาง
กายภาพบาบัดใหม่ๆ ในเชิงวิเคราะห์ ทักษะในการนาเสนอ
ในที่ประชุมเชิงวิชาการ การมีส่วนร่วมในการฟังและการ
เสนอแนวคิดเชิงอภิปราย นาไปสู่เหตุผลในการเลือกการ
รักษาทางกายภาพบาบัดที่มีประสิทธิภาพ
381462 ภาคนิพนธ์
1(0-3-2)
Term Paper
การเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ผ ล
รายงานผล การอภิปรายและสรุปผล นาเสนอผลงานวิจัย
และการนาเสนองานวิจัย
381471 กายภาพบาบัดในชุมชน 2
1(0-3-2)
Physical Therapy in Community II
ปฏิ บั ติ ก ารส ารวจปั ญ หาชุ ม ชน การใช้
เครื่องมือสารวจชุมชน เวทีประชาคม นาเสนอปัญหา การ
เขี ย นโครงการ การด าเนิ น โครงการ การประเมิ น ผล
โครงการ การเยี่ยมบ้าน การดูแลสุขภาพที่บ้าน และการ
สร้างนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผูป้ ว่ ยในชุมชน

381480

กายภาพบาบัดในการกีฬา
2(1-2-3)
Physical Therapy in Sports
บทบาทของนัก กายภาพบาบัด ทางการกี ฬ า
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ชี ว กลศาสตร์ ท างการกี ฬ า การ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาลข้างสนาม การ
ตรวจประเมินร่างกายทางกายภาพบาบัดในนักกีฬาและ
การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การรักษาและ
การฟื้นฟูสภาพร่างกายนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ เครื่องดื่ม
โภชนาการสาหรับนักกีฬา ยาและสารต้องห้ามในการกีฬา
และกีฬาสาหรับคนพิการ
381481 กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4)
Physical Therapy in Special Conditions
การดูแลทางกายภาพบาบัดในผูท้ ่เี ป็นโรคอ้วน
กลุ่มอาการอ้วนลงพุง ผู้ป่วยโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยโรคไต
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาระบบการทรงตัว ผู้ท่ีมีปัญหาการบาดเจ็บซ้าซาก
จากการทางาน ผูป้ ว่ ยที่ถูกไฟไหม้น้าร้อนลวก ผูป้ ว่ ยจิตเวช
ผูท้ ่สี ูบบุหรี่ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง ผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม เพศศึกษาและ
การดูแลแบบประคับประคองในผู้ปว่ ยระยะสุดท้าย สาเหตุ
พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง และภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ ที่ตามมา
381482 การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2(2-0-4)
Administration and Professional Ethics
นโยบายทางด้านสาธารณสุ ข หลักการและ
ทฤษฎีของการบริหารงานเบื้องต้น การจัดตั้งและบริหาร
หน่ ว ยงานกายภาพบ าบั ด ในองค์ ก รต่ า งๆ ของระบบ
สาธารณสุ ข ทั้ ง ในภาครั ฐ และภาคเอกชน การบริ ห าร
จัดการคลินิกกายภาพบาบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงาน รวมถึ ง การจั ด การความรู้
จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทวิชาชีพ ขอบเขตการทางาน
การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการประสานงาน
ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พระราชบัญญัติวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบริการกายภาพบาบัด คาประกาศสิทธิของ
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ผู้ป่วย ระบบสุขภาพ และนโยบายการประกันสุขภาพของ
ประเทศ
381483 กายภาพบาบัดในสุขภาพสตรี
และผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
Physical Therapy in Woman Health and
Geriatrics
สุขภาพสตรีตลอดช่วงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างการตั้งครรภ์ รูปแบบการคลอด การจัดการและ
ดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะคลอดและหลังคลอด โรค
ทางนรี เ วชเกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษาทางกายภาพบ าบั ด
ทฤษฎี ค วามชรา การปั ญ หาสุ ข ภาพและการทดสอบ
สมรรถภาพในผู้สูงอายุ การให้คาแนะนาและการดูแลทาง
กายภาพบาบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีในสตรีวัยต่างๆ และ
ผูส้ ูงอายุ
381484 กายภาพบาบัดกับความงาม 3(2-2-5)
Aesthetic Physical Therapy
กายภาพบาบัดเพื่อความงาม การดูแลความ
งามแบบองค์ ร วม การใช้ เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ สุ ข ภาพผิ ว ขั้ น
พื้นฐาน การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดี การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ แนวคิดการ
ดูแลสุขภาพและความงามแบบไทย
381485 กายภาพบาบัดในผู้ป่วยเบาหวาน
3(2-2-5)
Physical Therapy in Diabetes Mellitus
สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวิ นั จ ฉั ย
สรีรวิทยา การรักษาทางการแพทย์ การรักษาทางเลื อ ก
โภชนาการ กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ของเท้ า
พยาธิสรีรวิทยาของปัญหาเท้า การตรวจประเมินเท้า เล็บ
หนังแข็ง แผล อุปกรณ์ทาแผล รองเท้า กายอุปกรณ์ การ
ให้ความรู้และการออกกาลังกายในผูป้ ว่ ยเบาหวาน
382101 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิค
การแพทย์
1(0-3-2)
Technology and Instruments in Medical
Technology
ปฏิ บั ติ ก ารและความรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การ
ทางาน องค์ประกอบสาคัญ วิธีการใช้งาน การบารุงรักษา

เครื่องมือตามยุคสมัยปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางเทคนิคการแพทย์
382102 พื้นฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2(1-3-4)
Fundamental of Medical Technology
วิวัฒนาการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์บ ทบาท
และคุ ณ ลั ก ษณะของนั ก เทคนิ ค การแพทย์ การท างาน
ร่ ว มกั บ สหวิ ช าชี พ หลั ก การและเทคนิ ค พื้ น ฐานทาง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เทคนิคปลอดเชื้อ การ
เตรียมน้ายา อันตรายต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ การป้องกัน
และการแก้ไข การป้องกันแบบครอบจักรวาล
382203 เทคนิคพื้นฐานทางอณูชวี วิทยา
2(1-3-4)
Basic Techniques in Molecular Biology
เทคนิ ค พื้ น ฐานทางอณู ชีว วิ ท ยา ได้ แ ก่ การ
แยกสกั ด กรดนิ ว คลี อิ ก การเพิ่ ม จ านวนกรดนิ ว คลี อิ ก
ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ พ อลิ เ มอเรสขั้ น สู ง การวิ เ คราะห์ ด้ ว ย
เอนไซม์ตัดจาเพาะ การโคลนนิ่ง การตรวจหาลาดับดีเอ็น
เอ ชีวสารสนเทศ การแยกกรดนิวคลีอิกและโปรตีนด้วย
กระแสไฟฟ้า เทคนิคไฮบริไดเซชั่นส าหรั บ กรดนิว คลี อิ ก
การตรวจลายพิม พ์ดี เอ็น เอ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
เทคโนโลยีไมโครอะเรย์ โพลิมอฟิซมึ ของยีนมนุษย์และการ
ประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัย และการประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางอณูชีววิทยาเพื่อตรวจวินิจฉัยทางคลินิก
382211 เคมีคลินิก 1
3(2-3-6)
Clinical Chemistry I
เทคนิคพื้นฐานในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
คลินิก เครื่องแก้ว การคานวณเพื่อเตรียมสารละลายและ
บัฟเฟอร์ หลักการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ สเปกโตรโฟโตเมทรี
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณน้าตาลกลูโคส โปรตีน ไขมัน
การทางานของเอนไซม์ โครมาโตกราฟี และไฟฟ้าเคมี
382221 โลหิตวิทยาพื้นฐาน
2(1-3-4)
Basic Hematology
โลหิ ต วิ ท ยาเกี่ ย วกั บ การก าเนิ ด ลั ก ษณะ
ส่วนประกอบ และหน้าที่ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
และเกล็ดเลือด ลักษณะเฉพาะและความสาคัญของเม็ด
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เลือดชนิดต่างๆ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการเจาะเลือ ด
การใช้สารกันเลือดแข็งทางโลหิตวิทยา การใช้เครื่องมื อ
อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา การตรวจนับ เม็ด
เลือดชนิดต่างๆ การวัดความเข้มข้นของเลือดและปริมาตร
เม็ดเลือดแดงอัดแน่น การเตรียมฟิล์มเลือดและการย้อมสี
การจ าแนกเซลล์ ชนิ ด ต่ างๆ ในฟิ ล์ ม เลื อ ดและไขกระดูก
การประเมินปริมาณเกล็ดเลือดและการปรับค่าเม็ดเลื อด
ขาว
382231 จุลชีววิทยาคลินิก 1
3(2-3-6)
Clinical Microbiology I
เชือ้ แบคทีเรียก่อโรคที่สาคัญทางการแพทย์ใน
กลุ่มแอโรบ แอนแอโรบ แบคทีเรียชั้นสูง ริกเก็ตเซีย คลา
มัยเดีย มัยโคแบคทีเรียม และมัยโคพลาสมาระบาดวิทยา
ลักษณะรูปร่าง การเพาะเชื้อ คุณสมบัติทางชีวเคมี พยาธิ
ก า เ นิ ด อ า ก า ร ท า ง ค ลิ นิ ก ก า ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย ท า ง
ห้องปฏิบัติการ การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเ รียต่อ
สารต้านจุลชีพ การป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อจากเชื้อ
แบคทีเรีย
382271 เวชศาสตร์ชันสูตรพื้นฐาน
1(1-0-2)
Basic Laboratory Medicine
ความหมาย ความสาคัญ การอ่านและการ
แปลผลการตรวจในงานเคมี ค ลิ นิ ก จุ ล ชี ว วิ ท ยาคลิ นิ ก
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก
382293 ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6)
Hematologic and Immune System
การเจริญและพัฒนาการของระบบน้าเหลือง
ไขกระดูก การสร้างและการทาลายเม็ดเลือด หน้าที่ กลไก
การท างาน การควบคุ ม การท างานของระบบเลือดและ
ระบบห้ า มเลื อ ด การตอบสนองของระบบภู มิ คุ้ ม กั น
กระบวนการป้องกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมที่ เ ข้ า สู่
ร่างกายโดยระบบภูมิคุ้มกัน วัคซีนและการใช้
382304 ระเบียบวิจัย
1(1-0-2)
Research Methodology
ความหมาย หลักเกณฑ์และวิธกี ารต่างๆ ที่ใช้
ในการวิ จั ย ตามกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ การ

ประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ถิ ติ ใ นการวิ จั ย จริ ย ธรรมในการวิ จั ย การ
พัฒนาโครงร่างวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและ
การนาเสนอผลงานวิจัย
382305 การบริ ห ารจั ด การทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
2(2-0-4)
Laboratory Administration
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น บ ริ ก า ร ท า ง
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ โครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานในหน่วยงาน
ระบบการบริหารห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลภาครัฐและ
เอกชน ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
การแพทย์ สุ่ ก ารรั บ รองมาตรฐาน แผนปฏิ บั ติ ก ารทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การควบคุ ม คุ ณ ภาพและการประกั น
คุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร แนวทางการจั ด ท าเอกสาร
คุณภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
382312 เคมีคลินิก 2
3(2-3-6)
Clinical Chemistry II
สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ตับ ตับอ่อน ไต ระบบทางเดินอาหาร และ
กระดูก ตัวชี้วัดชีวภาพของมะเร็ง วิตามิน เกลือแร่ สมดุล
กรด-ด่างและอิเลคโทรไลท์ ความผิดปรกติของเมตาบอลิ
สมที่มีมาแต่กาเนิด หลักการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ความสาคัญทางคลินิ ก และการแปลผล
การทดสอบต่ า งๆ ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และการควบคุ ม
คุณภาพทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก
382313 เคมีคลินิก 3
2(1-3-4)
Clinical Chemistry III
สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบต่อม
ไร้ท่อ หลักการทดสอบ ความสาคัญทางคลินิ กและการ
แปลผลการทดสอบต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การ
ทดสอบการทาหน้าที่ของต่อมใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ ต่อม
พาราธัยรอยด์ ต่อมหมวกไต และฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสื บ พั น ธุ์ การตรวจสารชี ว เคมี ใ นของเหลวจาก
ร่ า งกายและของเหลวที่ ร่ า งกายขั บ ออกมาได้ หลั ก การ
ทางานและการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ
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ในการตรวจทางห้อ งปฏิ บั ติ การเคมีค ลินิ ก การประเมิ น
ความใช้ได้ของวิธกี ารทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
382314 ฝึกปฏิบัติทางเคมีคลินิก
1(0-3-2)
Practice in Clinical Chemistry
การฝึกปฏิบัติงานประจาวันในห้องปฏิบัติการ
เคมี ค ลิ นิ ก จ าลอง การเก็ บ สิ่ ง ส่ ง ตรวจ การเตรี ย มสิ่งส่ง
ตรวจ การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การรายงานผลการ
ตรวจวิ เ คราะห์ การควบคุ ม คุ ณ ภาพในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการและ
โรงพยาบาล การให้บริ การทางการแพทย์แ ก่ ผู้ ป่ว ยและ
บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
382322 โลหิตวิทยาคลินิก 1
4(2-6-7)
Clinical Hematology I
พยาธิ ก าเนิ ด และพยาธิ ส รี ร วิ ท ยาของเม็ ด
เลื อ ด แด ง อาการทางคลิ นิ ก แล ะการต รว จ ท า ง
ห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการวินิจ ฉัย พยาธิกาเนิดและ
พยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวชนิดที่
ไม่ เ ป็ น มะเร็ ง และที่ เ ป็ น มะเร็ ง รวมถึ ง มะเร็ ง ของต่ อ ม
น้ าเหลื อ ง การจั ด จ าแนกชนิ ด มะเร็ ง เม็ ดเลื อ ดขาว
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและ
เม็ ด เลื อ ดขาว ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ นิ จ ฉั ย แยกชนิ ด มะเร็ ง เม็ด
เลือดขาว การวิเคราะห์ความผิดปกติของไขกระดูก และ
หลักการตรวจนับเม็ดเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ รวมถึงการ
ควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก
382323 โลหิตวิทยาคลินิก 2
2(1-3-4)
Clinical Hematology II
ระบบห้ า มเลื อ ด โครงสร้ า ง คุ ณ สมบั ติ แ ละ
หน้าที่ของหลอดเลือด เกล็ดเลือด และปัจจัยการแข็งตัว
ของเลือด กลไกการทางานและการควบคุมของระบบห้าม
เลือด ความผิดปกติของระบบหลอดเลือด เกล็ดเลือดและ
ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด การตรวจเบื้องต้นเพื่อประเมิน
ความผิดปกติของระบบห้ามเลือดและการตรวจวิเคราะห์
การแข็งตัวของเลือดด้วยวิธีพื้นฐานและเครื่องอัตโนมัติ

382324

การตรวจปัสสาวะและสารน้าร่างกาย
2(1-3-4)
Urinalysis and Body Fluids Analysis
การตรวจปัสสาวะและสารน้าจากช่องต่างๆ
ของร่ า งกาย เพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ นิ จ ฉั ย โรค โดยเน้ น
รายละเอียดเกี่ยวกับการดูตะกอนปัสสาวะ เซลล์ปกติและ
ผิดปกติที่พบได้ในสารน้าต่างๆ และการตรวจหาสารเคมีใน
ปัสสาวะแบบคุณภาพวิเคราะห์และกึ่งปริม าณวิเ คราะห์
รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การ การควบคุ ม คุ ณ ภาพในการ
ตรวจปั ส สาวะและการตรวจสารน้ าในร่ า งกายทาง
ห้องปฏิบัติการ
382325 ฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยาคลินิกและ
จุลทรรศนศาสตร์คลินิก
1(0-3-2)
Practice in Clinical Hematology and
Clinical Microscopy
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโลหิ ต
วิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ค ลินิ ก จาลอง การจัด ระบบ
ห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณ ภาพทางห้องปฏิบั ติ ก าร
ทั ก ษะการตรวจทางโลหิ ต วิ ท ยาและจุ ล ทรรศนศาสตร์
คลิ นิ ก การรายงานผล และการแก้ ปั ญ หาในการตรวจ
วิเคราะห์
382332 จุลชีววิทยาคลินิก 2
3(2-3-6)
Clinical Microbiology II
เชื้ อ ราวิ ท ยาและไวรั ส วิ ท ยาทางการแพทย์
ระบาดวิ ท ยา ลั ก ษณะรู ป ร่ า ง การเพาะเชื้ อ และพยาธิ
ก า เ นิ ด อ า ก า ร ท า ง ค ลิ นิ ก ก า ร ต ร ว จ วิ นิ จ ฉั ย ท า ง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารยาต้ า นเชื้ อ ราและไวรั ส การป้ อ งกั น และ
รักษาโรคติดเชือ้ ราและไวรัส
382333 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพ
ทางห้องปฏิบัติการ
3(1-6-5)
Laboratory Diagnosis of Infectious
Disease
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
และเชื้อราจากสิ่งส่งตรวจ การเก็บและนาส่งสิ่งส่งตรวจ
การเพาะแยกเชื้อการจาแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียประจา
ถิ่ น และก่ อ โรคจากบริ เ วณผิ ว หนั ง ระบบทางเดิ น หายใจ
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ระบบทางเดิ น อาหาร ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต สารน้ าใน
ร่ า งกายระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ และระบบสื บ พั น ธุ์ ก าร
วินิจฉัยเชื้อวัณโรคแบคที เรียดื้อยา การทดสอบความไว
ของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ กลไกการออกฤธิ์และ
การดื้ อ ต่ อ สารต้ า นจุ ล ชี พ การควบคุ ม คุ ณ ภาพทาง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกการตรวจวินิจฉัยเชือ้ ด้วย
เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ เทคโนโลยีก้าวหน้าสาหรับการ
วินิจฉัย รวมถึงการวิเคราะห์ผลกับความสัมพันธ์ทางคลินิก
382334 ปรสิตวิทยาคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Parasitology
รูปร่างลักษณะของปรสิตที่มีความสาคัญทาง
การแพทย์ วงจรชี วิ ต กลไกการก่ อ โรคพยาธิ สภาพและ
อาการ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษา ระบาดวิ ท ยา การ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม เทคนิ ค หลั ก การและวิ ธี ก ารตรวจ
วินิจฉัยโรคติดเชือ้ ปรสิตที่มีความสาคัญทางการแพทย์ทั้งที่
เป็นงานประจาในห้องปฏิบัติการและวิธพี ิเศษต่างๆ รวมทั้ง
การตรวจด้วยเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาและเทคนิคทาง
อณูชีววิทยา
382335 ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาคลินิก 1(0-3-2)
Practice in Clinical Microbiology
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจุ ล
ชี ว วิ ท ยาคลิ นิ ก จ าลอง ทั้ ง ในงานประจ าและการตรวจ
เฉพาะ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ การเตรียมสีย้อม
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย เบื้อ งต้ น การเพาะเลี้ ย งเชื้อ จากสิ่ ง ส่ ง
ตรวจ และการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทัง้ ชนิดแอโรบิก แอน
แอโรบิก และเชือ้ รา การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรีย
ต่อสารต้านจุลชีพ การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติ ก าร
จุลชีววิทยาคลินิก และฝึกบริหารจัดการห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาคลินิก
382341 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Immunology
ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา เซลล์และ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันแอนติเจน แอนติบอดี
การตอบสนองทางระบบภู มิ คุ้ ม กั น ของร่ า งกายมนุ ษ ย์
ภูมิคุ้มกันแต่กาเนิดและภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาภายหลัง กลไก
การเกิดปฏิกิริยาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน กลไกที่ทาให้
เกิดความหลากหลายของแอนติบอดีการผลิตแอนติบอดี

ระบบคอมพลี เ มนท์ ไซโตไคน์ การท างานของระบบ
ภู มิ คุ้ ม กั น ในภาวะต่ า งๆได้ แ ก่ ภาวะติ ด เชื้ อ ภู มิ ไ วเกิ น
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง วิทยาภูมิคุ้มกันมะเร็ง การปลูกภ่ายอ
วัยวะ การควบคุมและการปรับเปลี่ยนการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกัน การให้วัคซีน
382342 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Immunology
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางภู มิ คุ้ ม กั น หลั ก การ
วิธีการทดสอบ การรายงานผลและการแปลผลเพื่ อ การ
วินิจฉัย และ/หรือติดตามการรักษาโรคจากการติดเชื้อ จุล
ชี พ ภาวะหลั ง ติ ด เชื้ อ สเตร็ ป โตคอกคั ส ภาวะภู มิ คุ้ ม กั น
บกพร่องทั้งแบบตั้ งแต่ กาเนิด และการได้รับเชื้อ เอชไอวี
ภาวะภูมิคุ้มกันต่อตัวเอง ภาวะภูมิไวเกิน โรคภูมิแพ้ สาร
บ่งชี้มะเร็ง การตรวจพิเศษเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะระบบ
เอชแอลเอและการตรวจแยกชนิดเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ
ทางภูมิคุ้มกันและเทคโนโลยีใหม่ การควบคุมคุณภาพใน
ห้องปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกัน
382343 ฝึกปฏิบัติทางภูมคิ ุ้มกันวิทยาคลินิก
1(0-3-2)
Practice in Clinical Immunology
การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน
วิทยาคลินิกจาลองทั้งการตรวจประจาวันและการตรวจ
พิ เ ศษ ฝึ ก ทั ก ษะการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภู มิ คุ้ ม กั น
วิ ท ยาคลิ นิ ก การเตรี ย มตั ว อย่ า ง การรายงานผล การ
แก้ ปั ญ หาในการตรวจวิ เ คราะห์ การพิ จ ารณาเลื อ กชุ ด
ตรวจที่ เ หมาะสม การจั ด การและควบคุ ม คุ ณภาพ การ
วิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานการน าเสนอผลงานและ
แนวทางพัฒนางานการค้นหาเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
งานในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
382351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 3(2-3-6)
Transfusion Science I
วิ วั ฒ นาการของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารบริ ก าร
โลหิต วิทยาภูมิคุ้มกันและพันธุศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับระบบหมู่
เลือดและระบบหมู่เลือดของมนุษย์ ปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน
ของเลื อ ดและเทคนิ ค เบื้ อ งต้นในการตรวจหาแอนติเจน
แอนติบอดี การทดสอบแอนติโกลบูลินและการประยุกต์ใช้
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การรับบริจาคโลหิต และการตรวจโลหิตบริจ าค สารกัน
เลือดแข็งและการเก็บโลหิต เลือดและส่วนประกอบของ
เลือดและการเตรียมส่วนประกอบต่างๆ ของเลือด รวมถึง
การเก็บรักษาและการใช้ หลักการบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน
และการประยุกต์ใช้ การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย การตรวจ
ระบุความจาเพาะของแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง ภาวะ
เม็ ด เลื อ ดแดงแตกในทารกแรกคลอด การเตรี ย มเลื อ ด
สาหรับเด็กและทารกแรกคลอด การประกันคุณภาพใน
งานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
382352 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3(2-3-6)
Transfusion Science II
เทคนิ ค การดู ด ซั บ การแยกแอนติ บ อดี จ าก
เม็ดเลือดแดงและการประยุกต์ใช้ ปัญหาความขัดแย้งของ
การตรวจหมู่เลือดเอบีโอระหว่างเซลล์และซีรัมและการ
ทดสอบความเข้ า กั น ได้ ก่ อ นการให้ เ ลื อ ดส าหรั บ กรณี
ปัญหาดังกล่าว ปัญหาในการเตรีย มเลื อดให้ ผู้ป่วย การ
ตรวจระบุความจาเพาะแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงในกรณี
ทีมีแอนติบอดีมากกว่าหนึ่ง ความ จาเพาะ เทคนิคพิเ ศษ
เทคนิคทางเลือ กอื่นและเครื่องวิเ คราะห์อัต โนมัติ ใ นงาน
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต แอนติเจนและแอนติบอดี
ของเม็ ด เลื อ ดขาว เกล็ ด เลื อ ดและพลาสมาโปรตี น การ
ทดสอบกรณีผลไดเรคแอนติโกลบูลินเป็นบวกและผู้ปว่ ยที่
มีภาวะแตกทาลายของเม็ดเลือดแดงแบบมีแอนติบอดีเป็น
ตัวกลาง ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการรับเลือดและการ
ตรวจหาสาเหตุ เมเจอร์ฮิสโตคอมแพตทิบิลิตี้คอมเพล็ กซ์
การปลู ก ถ่ า ยอวั ย วะ เนื้อ เยื่ อ และเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด การ
บริหารจัดการที่ เ กี่ยวข้องกั บ ผู้บ ริ จาคโลหิต การจัด การ
คุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดการข้อมูลในงาน
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารบริ ก ารโลหิ ต และงานวิ จั ย จากงาน
ประจาวัน
382353 ฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การบริการ
โลหิต
1(0-3-2)
Practice in Transfusion Science
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิทยาศาสตร์การบริ การโลหิต จาลองและการแก้ ปั ญ หา
การรั บ บริ จ าคโลหิ ต การเตรี ย ม การทดสอบและการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพส่ ว นประกอบของเลื อ ด การตรวจ

ประจาวันและการตรวจพิเศษสาหรับงานวิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
ของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
382394 หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์
2(1-3-4)
Principle of Medical Laboratory
Investigation
การเก็บและการรักษาสภาพตัวอย่างส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ หลักการทฤษฎีและการแปลผลการ
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การเลือกการ
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการมาใช้ในการสืบค้น ยืนยันการ
วินิจฉัยโรค ติดตามผลการรักษาและป้องกันโรค
382406 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
1(1-0-2)
Medical Technology Law
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายวิ ช าชี พ
เทคนิคการแพทย์ จรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม
382407 สารสนเทศทางสุขภาพ
เพื่อการประยุกต์ใช้
2(2-0-4)
Medical information system and
applications
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ร ะ บ บ
ส ารส น เทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ใ ช้ ใ น
โรงพยาบาลและห้อ งปฏิบั ติ การเวชศาสตร์ ชันสูต ร การ
สารวจ การเก็บ การจัดทาคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล การ
จั ด การข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สุ ข ภาพชุ ม ชน การใช้
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน ส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันและการควบคุมโรค
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382415

พิษวิทยาเบื้องต้น
2(1-3-4)
Basic Toxicology
หลั ก การพื้ น ฐานทา งพิ ษวิ ทย า แ ล ะ นิ ติ
พิษวิทยา หลักการและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ยาและ
สารพิษในห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจสาหรับ
งานด้านพิษวิทยา การตรวจวัดระดับยาในเลือด พิษวิทยา
คลินิกของโลหะหนัก บุหรี่และสารเสพติด ก๊าซพิษและสาร
ระเหย สารพิษและสารปนเปื้อนในพืช สัตว์ อาหาร และน้า
สารก าจั ด ศั ต รู พื ช การควบคุ ม คุ ณ ภาพด้ า นพิ ษ วิ ท ยา
382461 ฝึกงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
(ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต
Clinical Laboratory Practice
การฝึกปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีการตรวจ
วิเคราะห์ และการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ ณ โรงพยาบาลที่ได้รับ การรั บ รองมาตรฐาน
โรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ ครบทุกสาขาได้แก่ งาน
เคมีคลินิก โลหิตวิทยาคลินิกและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์
การบริการโลหิต
382462 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การน าเสนอความรู้ ท างวิชาการใหม่ ๆ จาก
วารสารทางวิ ช าการ ศึ ก ษาค าถามของการวิ จั ย การ
ออกแบบวิจัย การทดสอบทางสถิติ การประเมิน คุ ณ ค่ า
ของผลการวิ จั ย การน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานคลิ นิกและ
งานวิจัย การอภิปรายทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการ
ของการวิจัย
382463 การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ
และคลินิกสัมพันธ์
2(2-0-4)
Laboratory Interpretation and Clinical
Correlation
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย โรค
การตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี ค ลิ นิ ก การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ การตรวจ
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร จุ ล ชี ว วิ ท ยาคลิ นิ ก การตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภู มิ คุ้ ม กั น วิ ท ยาคลิ นิ ก การตรวจทาง

วิ ท ยาศาสตร์ การบริ ก ารโลหิ ต ความส าคั ญ ของการ
วิเคราะห์ผลการตรวจการเลือ กการทดสอบที่ เหมาะสม
เพื่อวินิจฉัยและติดตามการรักษา ความสัมพันธ์และความ
สอดคล้องของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการกับอาการ
แสดง กลไกการเกิดโรคที่นาไปสู่ผลการตรวจ
382464 ภาคนิพนธ์
1(0-3-2)
Term Paper
การวิ จั ย ตามหั วข้ อที่ สนใจในวิ ช าชี พ เทคนิค
การแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ในการวิจัย
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้สถิติกับ
งานวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ วาจาและ
รูปเล่ม
382465 เทคนิคการแพทย์ชุมชน
2(1-3-4)
Community Medical Technology
หลักการการศึกษาชุมชน การประเมินสภาวะ
สุ ข ภาพของชุ ม ชน วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง ชุ ม ชน การค้ น หาความ
ต้องการด้านสุขภาพของชุมชน โดยใช้แนวคิดแบบองค์รวม
การจัดลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาสุขภาพ การ
เลือกวิธีการด าเนิน กิจ กรรมโครงการสุ ข ภาพ การเขี ย น
โครงการ การด าเนิ น โครงการสุ ข ภาพ การประเมิ น ผล
โครงการ การนาเสนอโครงการ โดยศึกษาทั้งทฤษฏีและ
ปฏิบัติการในชุมชน
401218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์
การเจริญและพัฒนาการขัน้ พืน้ ฐานของระบบต่าง ๆ ได้แก่
ระบบห่ อ หุ้ ม ร่ า งกาย และโครงร่ า งของร่ า งกาย ระบบ
กล้ า มเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดิ น หายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบน้าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อย
อาหาร ระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ ระบบสื บ พั น ธุ์ ระบบ
ฮอร์โมน ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก
405213 พยาธิวิทยา
4(3-2-7)
Pathology
การเปลี่ยนแปลงของเซลล์และเนือ้ เยื่อรวมทั้ง
อวั ย วะต่ า งๆ ภายหลั ง ได้ รับ อั น ตรายและเกิ ด โรคทั่ ว ไป
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ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง หรือพยาธิสภาพที่มีผลต่อการ
ทางานของอวัยวะนั้นๆ อันเป็นการแสดงอาการของโรค
405313 พยาธิวิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
General Pathology
ศึกษาสาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิสภาพของ
เนื้อเยื่อที่เห็นด้วยตาเปล่าและด้วยกล้องจุลทรรศน์ การ
เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาภายหลังที่เนื้อเยื่อได้รับ
ความบาดเจ็บหรือเกิดโรคต่างๆ การอักเสบ การหายของ
บาดแผลและเนื้อเยื่อ การติดเชื้อ ความผิดปกติของระบบ
ไหลเวี ย นและเกลื อ แร่ โรคเนื้อ งอก โรคภู มิ แ พ้ โรคอั น
เนื่องจากสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติของการได้รับอาหาร
และวิตามิน
407312 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Parasitology
ศึ ก ษาปรสิ ต ชนิ ด ต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
พวกที่พบและทาให้เกิดโรคในเมืองไทยและทราบถึงรูปร่าง
ลักษณะ วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การทาให้เกิดโรค อาการ
และอาการแสดงของโรค รวมทั้ ง การวิ นิ จ ฉั ย โรค การ
ป้องกันควบคุม และการรักษาโรคต่างๆ ที่เกิดจากปรสิต
411222 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
เรียนรู้นิยามและหลักการของชีว เคมี ศึกษา
สมบั ติ แ ละความส าคั ญ บั ฟ เฟอร์ ศึ ก ษาชนิ ด โครงสร้ าง
และสมบัติของชีวโมเลกุล อันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด ไล
โปโปรตีน กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์และกรดนิวคลีอิก
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรม การสร้ า ง
โปรตีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน รวมไปถึง
ศึ ก ษากลไกการควบคุ ม ทางชี ว เคมี ข องฮอร์ โ มน เรี ย นรู้
บทบาทของโภชนาการต่ อ การด ารงชี วิ ต ศึ ก ษาชี ว พลั ง งานศาสตร์ แ ละความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ถี เ มตาบอลิ ส ม์
รวมไปถึงความผิดปกติของเมตาบอลิสม์ ศึกษาชีวเคมีกับ
กลไกการเกิดโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน หลอดเลือดอุดตัน
ความดัน ฯลฯ และศึกษาชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ

413200

สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Physiology
บทบาทหน้ า ที่ แ ละกลไกการท างานของ
ร่างกายมนุษย์ ในระบบต่า งๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์
ระบบประสาท ระบบกล้ า มเนื้ อ ระบบหั ว ใจและหลอด
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน อาหาร ระบบขับ ถ่ า ย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุม
อุ ณ หภู มิ ข องร่ า งกาย ตลอดจนการท างานร่ ว มกั น ของ
ระบบเหล่านีใ้ นการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้
อยู่ในภาวะปกติ
421150 วิชาชีพทันตแพทย์
1(1-0-2)
Dental Profession
หลั ก การ แนวคิ ด ประวั ติ ข องวิ ช าชี พ ทั น ต
แพทย์ บทบาทและหน้ า ที่ ข องทั น ตแพทย์ ใ นการดู แ ล
สุขภาพช่องปาก ความสาคัญของวิชาชีพต่อระบบสุขภาพ
421151
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
2(1-3-2)
Oral Health Promotion
หลักการ แนวคิด การส่งเสริ มสุ ข ภาพ การ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชนโดยการให้ทันตสุขศึกษา และการจัดทาโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
421250 การเจริ ญ เติ บ โตของศี ร ษะและใบหน้ า
1(1-0-2)
Craniofacial Growth and Development
การเจริญของศีรษะและใบหน้า ประกอบด้วย
รู ป แบบ โครงสร้ า งของการเจริ ญ ผลของยี น และ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อยีนที่สัมพันธ์กับการเจริญปกติและ
ผิดปกติ
421251 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก 3(2-3-4)
Oral Histology
โครงสร้ า ง หน้ า ที่ และความสั ม พั น ธ์ ข อง
เนื้อเยื่ออวัยวะช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัย
การศึกษาจากการใช้กล้องจุลทรรศน์ต่าง ๆ
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421252

ทันตกายวิภาคศาสตร์
2(1-3-2)
Dental Anatomy
รู ป ร่ า ง หน้ า ที่ ข องฟั นแท้ และฟั นน้านม การ
เรียกชื่อ การใช้สัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างรู ป ร่ า ง
ลั ก ษณะของฟั น และอวั ย วะปริ ทั น ต์ ความแตกต่ า งทาง
สัณฐานวิทยาระหว่างฟันแท้และฟันน้านม รวมทั้งฝึกหัด
น าแบบจ าลองยึ ด ติ ด กั บ เครื่ อ งกลอุ ป กรณ์ ข ากรรไกร
จาลองชนิดปรับได้บางส่วน ฝึกหัดแต่งรูปร่างตัวฟันของฟัน
หน้าบนโดยใช้ข้ีผ้ึง และสร้างด้านบดเคี้ยวของฟันบนและ
หลังล่างด้วยขี้ผงึ้ โดยวิธีเติมแต่งทีละส่วน
421310 ทันตกรรมบดเคี้ยว 1
1(1-0-2)
Occlusions I
การท าหน้ า ที่ ข องอวั ย วะของระบบการบด
เคี้ยว ฟัน ขากรรไกร กล้ามเนื้อ ลักษณะการสบฟัน ชนิด
ของการบดเคี้ยว ความสัมพันธ์ของรูปร่างของฟันและทิศ
ทางการเคลื่ อ นไหว ชนิ ด และวิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อจาลอง
ความสัมพันธ์ของขากรรไกร ฟัน และข้อต่อขากรรไกร
421311
ปริทันตวิทยา 1
1(1-0-2)
Periodontology I
ลั ก ษณะทางคลิ นิ ก ของอวั ย วะปริ ทั น ต์ การ
จ าแนกชนิ ด ของโรคปริ ทั น ต์ ปั จ จั ย ต่ า งๆที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการเกิดโรคปริทันต์ พยาธิกาเนิดของโรคปริทันต์
ร่องลึกปริทันต์และลักษณะการทาลายของกระดูกเบ้าฟัน
ลักษณะภาพรังสี ของโรคปริ ทันต์ โรคปริทันต์ชนิด ต่ า งๆ
และฝีปริทันต์
421312 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1(1-0-2)
Oral diagnosis I
วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผู้ป่วยทั้ง
ทางทันตกรรม และทางการแพทย์ การประเมินสุ ข ภาพ
ทั่วไปของผู้ป่ วย วิธีการตรวจร่ างกายทั่ว ไปโดยเน้ น การ
ตรวจ ที่พบได้บริเวณศีรษะ ใบหน้า ลาคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง
และเยื่ อ เมื อ กในช่ อ งปาก การตรวจภายในช่ อ งปาก
โดยเฉพาะการตรวจเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยจะกล่าวถึง
ลั ก ษณะกายวิ ภ าคที่ พ บได้ ใ นช่ อ งปาก ลั ก ษณะ Normal
variation ที่พบได้ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการตรวจ

เนื้อเยื่ออ่อนในแต่ละบริเวณของช่องปาก รวมทั้งสิ่งที่พึง
ต้องสังเกตในแต่ละบริเวณ
421313 พยาธิวิทยาช่องปาก
2(2-0-4)
Oral pathology
การจัดหมวดหมู่ของโรคทางพยาธิวิทยาช่ อง
ปาก วิกลภาพของเนื้อเยื่อในช่องปาก ภยันตรายต่างๆ ที่
แสดงออกทางคลินิก จุลพยาธิวิทยา รวมถึงการรักษาและ
การพยากรณ์ โ รคของรอยโรคที่ มี ภ าวะอั ก เสบของ
ขากรรไกร รอยโรคบริ เ วณรอบปลายรากฟั น การ
แพร่กระจายของการติด เชื้อ จากฟัน โรคถุงน้า และเนื้ อ
งอกของขากรรไกร เนื้ อ เยื่ อ อ่ อ นในช่ อ งปาก ใบหน้ า
ส่วนล่าง คอ และต่อมน้าลาย การติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
และเชื้อราภายในช่องปาก โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อยึดต่อและ
ระบบประสาทที่สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการติดเชื้อ
ปรสิต
421314 ชีววิทยาช่องปาก 1
2(2-0-4)
Oral Biology I
ความสาคัญของชีววิทยาช่องปาก อนูชีววิทยา
โกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญานเข้าสู่เซลล์ ทันสาร
ระหว่างเซลล์ และ อินเทกริน พัฒนาการของศิรษะ และ
ใบหน้า อณูชีววิทยาของการพัฒนาการของฟัน ภาวะภูมิ
ต้ า นทานตั ว เอง และโรคในช่ อ งปาก พั น ธุ ศ าสตร์ ร ะดั บ
เซลล์ พั น ธุ ศ าสตร์ ร ะดั บ อณู พั น ธุ ศ าสตร์ ร ะดั บ คลิ นิ ก
ชีววิทยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง ชีววิทยา
ของเนือ้ เยื่อโพรงประสาทฟัน ไบโออินฟอร์เมติกส์
421315 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก 1(0-3-0)
Oral Pathology Laboratory
ปฏิ บั ติ ก ารทางจุ ล พยาธิ วิ ท ยาของเนื้ อ เยื่ อ
ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่ทางพยาธิวิทยา ที่สัมพันธ์กับ
อาการทางคลินิก ศัพท์ท่ีใช้บรรยายลักษณะต่างๆ ทางจุล
พยาธิวิทยาที่ใช้บ่อยๆ สามารถอ่านผลรายงานการตรวจ
ทางจุลพยาธิวิทยา การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
421316 การยศาสตร์
1(1-0-2)
Ergonomics
ลักษณะทางกายวิ ภาค สรีระ สภาพจิตของ
ทันตบุคลากร และผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทางทันตกรรม
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ความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ เนื่องจากการทางาน
ที่ ไ ม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะการจั ด สภาพแวดล้ อ มให้ สัม พั นธ์ กับ
ต าแหน่ ง และท่ า ทางของทั น ตบุ ค ลากรและผู้ ป่ ว ย วิ ธี
ป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน
421317 ทันตกรรมบดเคี้ยว 2
2(1-3-2)
Occlusions II
หลั ก การขั้ น พื้ น ฐานของระบบการบดเคี้ ย ว
ความผิ ด ปกติ ข องการบดเคี้ ย ว ลั ก ษณะของโรค การ
วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การทาเฝือกสบฟัน การใส่
เฝือกสบฟัน การแก้ไขการสบฟันผิดปกติ ฝึกปฏิบัติวิธีการ
ตรวจ การบันทึกประวัติ การทาแบบจาลอง การใส่และ
การปรับเฝือกสบฟัน
421318 ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
Periodontology II
การตรวจวินิจฉัยและดัชนีท่ีใช้ในทางปริ ทันต์
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทางปริ ทั น ต์ การพยากรณ์ โ รคปริทันต์
การวางแผนการรักษาทางปริทันต์และขั้นตอนการรักษา
ทางปริทันต์ในระยะต่าง โรคปริทันต์ท่ีสัมพันธ์กับโรคทาง
ระบบและความผิดปกติทางพันธุกรรม การปรับพฤติกรรม
อนามัยช่องปากของผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์ทาความสะอาด
ฟันชนิดต่างๆ การขูดหินน้าลายใต้เหงือก การเกลาราก
ฟัน การขูดเหงือก และการจัดการฝีปริทันต์ การแก้ไขการ
กั ด สบเพื่ อ ผลการรั ก ษาทางปริ ทั น ต์ และการประเมิ น
ผลการรักษาผู้ป่วยปริทันต์ในเบือ้ งต้น
421319 ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
1(0-3-0)
Periodontology Laboratory
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการขู ด
หิ น น้ าลาย ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารขู ด หิ น น้ าลายเกลารากฟั น ใน
หุ่นจาลอง และช่องปาก การลับเครื่องมือ ฝึกใช้อุปกรณ์
ทาความสะอาดฟันชนิดต่างๆ
421320 การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นคลินิก
2(1-3-2)
Preclinical Practice
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก่ อ นการปฏิ บั ติ ก ารในคลิ นิ ก
เกี่ยวกับ การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก การซักประวัติ
และตรวจร่างกาย การฝึกตรวจช่องปาก การวัดสัญญาณ

ชีพและการกู้ ชีพ การเขียนใบสั่งยา การถ่ายภาพรั ง สี ใ น
ช่ อ งปาก การควบคุ ม ความชื้ น ในหั ต ถการทั น ตกรรม
รวมถึงการสื่อสารระหว่างแพทย์และผูป้ ว่ ย
421321 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
1(1-0-2)
Oral diagnosis II
ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคที่ พ บได้ ใ นช่ อ งปาก
ลักษณะปกติ ลักษณะแตกต่างที่เป็นปกติ ที่อาจพบได้
และลักษณะผิดปกติ ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการ
การตรวจหาพยาธิสภาพอย่างละเอียดในช่องปากแต่ ล ะ
บริเวณ โดยวิธีตรวจทางคลินิก ทางภาพรังสี การตรวจ
จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย ท านายโรค การ
วางแผนการรั ก ษา รวมทั้ ง การขอค าปรึ ก ษา หรื อ ส่ งต่อ
ผู้ป่วย ข้อควรระวังในการวางแผนการรักษา ผู้ป่วยที่โรค
ทางระบบ
421322 ทันตรังสี 1
1(1-0-2)
Oral Radiology I
การเกิ ด รั ง สี เ อกซ์ คุ ณ ลั ก ษณะของรั ง สี
อันตรายและการป้องกันอันตรายจากรังสี เครื่องเอกซเรย์
และชนิดของฟิล์มและอุปกรณ์รับภาพดิจิตัลที่ใช้ในทางทัน
ตกรรม เทคนิคในการถ่ายภาพรังสี ในและนอกช่อ งปาก
ภาพชนิดอื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม การ
ควบคุมคุณภาพภาพรังสี การป้องกันการติดเชื้อในคลินิก
ทันตรังสี หลักการสั่งถ่ายภาพรังสี การอธิบายอันตราย
ของรังสีต่อผู้ป่วย
421323 ศัลยศาสตร์เบื้องต้น
1(1-0-2)
Basic Surgery
พื้นฐานหลักการศัลยศาสตร์ การตอบสนอง
ของร่างกายมนุษย์ต่อการบาดเจ็บ สารน้าและแร่ธาตุ การ
ให้ ส ารน้ าทดแทน และการให้ เ ลื อ ด การตกเลื อ ดและ
ภาวะช็อค เทคนิคการฉีดยาประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการ
เย็บแผล
421324 ศัลยศาสตร์ช่องปาก
1(1-0-2)
Oral Surgery
การประเมินผู้ป่วยและฟันโดยการตรวจทาง
คลินิกและภาพถ่ายรังสีก่อนการถอนฟัน ข้อบ่งชี้และข้ อ
ห้ามสาหรับการถอนฟัน และผ่าฟันฝังและฟันคุด เครื่องมือ
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และหลักการของเครื่องมือศัลยกรรม หลักการและเทคนิค
การถอนฟันอย่างง่าย และฟันที่มีความยุ่งยากซับซ้อน การ
ผ่าฟันคุดและฟันฝังในฟันกรามซี่สุดท้าย หลักการรักษา
ฟันคุดหรือฟันฝังที่ไม่ใช่ฟันกรามซี่สุดท้าย ภาวะแทรกซ้อน
ที่เกี่ยวข้องกับการถอนฟันและผ่าฟัน
421325 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล
1(1-0-2)
Pain and anxiety Control
สรี ร วิ ท ยาพื้ น ฐานของความเจ็ บ ปวด เภสั ช
วิ ท ยาพื้ น ฐานของยาบรรเทาปวดซึ่ ง ลดการอั ก เสบ ยา
บรรเทาปวดชนิดเสพติด ยาชาเฉพาะที่ ยากล่อมประสาท
ยานอนหลับ และยาคลายกังวล การควบคุมความเจ็บปวด
และความกังวลก่อนการรักษาทางทันตกรรม ได้แก่ การใช้
ยาชาเฉพาะที่ ยากล่อมประสาท ยานอนหลับและยา
คลายกังวล ยาสงบประสาท การดมยาสลบ ข้อบ่งชี้ ข้อ
ห้ามของยาที่ใช้ ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา การเตรียม
ตัวผู้ป่วยก่อนและหลังการใช้วิธีต่างๆ
421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือทางทันตกรรม
2(2-0-4)
Dental Materials and Instrument
หลั ก การ และวิ ธี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการ
ทดสอบหาคุณสมบัติทางด้านทันตวัสดุศาสตร์
421331 ฟันเทียมทั้งปาก 1
1(1-0-2)
Complete Denture I
ความรู้พื้นฐานและศัพท์บัญญัติสาขาทัน ตก
รรมประดิ ษ ฐ์ หลั ก การและล าดั บ ขั้ น ตอนการรั ก ษาฟั น
เทียมทั้งปาก หลักการและวิธีการพิมพ์ปาก ความสัมพันธ์
ของขากรรไกร และการบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร
หลั ก การของกลอุ ป กรณ์ ข ากรรไกร และกลอุ ป กรณ์
ขากรรไกรจาลองสาหรับฟันเทียมทัง้ ปาก
421332 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1 1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory I
การสร้างถาดพิ มพ์ เ ฉพาะบุ คคลบนชิ้ น หล่ อ
วินิจฉัย การสร้างฟันปลอดทัง้ ปากโดยใช้ชิน้ หล่อหลัก การ
สร้างแผนฐานชั่วคราวและแท่นกัดบนชิ้นหล่อหลัก การนา

ชิ้นหล่อติดตั้งบนฐานกลอุ ปกรณ์ ข ากรรไกรจาลอง การ
เรียงฟันหน้าบนและล่าง
421333 วิทยาการโรคฟันผุ
2(2-0-4)
Cariology
บทนาสู่วิทยาการโรคฟันผุ พยาธิกาเนิดของ
โรคฟันผุ บทบาทของเชือ้ จุลินทรีย์ แผ่นคราบจุลินทรีย์และ
น้ าลายในการเกิ ด โรคฟั น ผุ ลั ก ษณะทางคลิ นิ ก และจุ ล
พยาธิวิทยา การตรวจหาฟันผุ การประเมินความเสี่ยงต่อ
โรคฟันผุ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันโรค
ฟันผุ
421334 ทันตกรรมหัตถการ 1
1(1-0-2)
Operative Dentistry I
ขอบเขตงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุและ
รอยโรคบริ เ วณคอฟั น ที่ มี ส าเหตุ อื่ น
ข้ อ ค านึ ง ทาง
ชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การจาแนกและการเรียกชื่อ
ส่วนต่างๆของโพรงฟัน หลักการเตรียมโพรงฟันเพื่อการ
บูรณะฟัน เครื่องมือทางทันตกรรมหัตถการ การเตรีย ม
โพรงฟันเพื่อบูรณะด้ วยอมัลกั มและวัสดุท่ี มีสี เหมื อ นฟั น
การเตรียมโพรงฟันแบบยาก การกาจัดรอยผุในฟัน
421335 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 1(0-3-0)
Operative Dentistry Laboratory I
ฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน (Hand instruments)
และเครื่องกรอ (Rotary engine) ในการเตรียมและตกแต่ง
โพรงฟันสาหรับรองรับวัสดุ บู รณะฟัน ชนิดต่า งๆ ฝึกการ
ก าหนดขอบเขตและการกรอเตรี ย มโพรงฟั น ในรู ป แบบ
ต่ า งๆ ในฟั น หน้ าและฟั นหลัง เพื่ อ รองรั บ วั ส ดุ บู รณะฟัน
ถาวรชนิ ด อมั ล กั ม คอมโพสิ ต เรซิ น และกลาสไอโอโน
เมอร์ซีเมนต์ ฝึกกรอกาจัดรอยผุ
421336 ฟันเทียมทั้งปาก 2
1(1-0-2)
Complete Denture II
หลักการและเทคนิคการเลือกขนาด รูปร่า ง
(รูปแบบ) และสีของซี่ฟันเทียม หลักการและเทคนิคการ
เรี ย งฟั น หน้ า และฟั น หลั ง การแต่ ง ขี้ ผ้ึ ง และเค้ า รู ป
ลอกเลียนแบบลักษณะตามธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยน
แบบขี้ผึง้ เป็นวัสดุฐานฟันเทียม การเลือกกรอ แก้ไขการสบ
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ฟัน การใส่ฟันเทียม การบารุงรักษา และการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นหลังการใส่ฟันเทียมทัง้ ปาก
421337 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2 1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory II
การเรียงฟันหลังบนและล่างชนิดปุ่มให้ได้การ
สมดุล การแต่งขี้ผ้ึงและสร้างเค้ารูป กระบวนการเปลี่ยน
แบบขี้ผ้ึ ง เป็ น วั ส ดุ ฐ านฟั น เที ย ม การสอบติ ด ตั้ ง ซ้ า การ
เลือกกรอแก้ ไ ขสบฟัน การขัดแต่งฟัน เทีย มทั้ง ปาก การ
เรียงฟันบนและล่างสาหรับฟันหลังชนิดแบนราบ และการ
ซ่อมฟันเทียมทัง้ ปาก
421338 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1 1(1-0-2)
Removable Partial Denture I
ศั พ ท์ เ ฉพาะเกี่ ย วกั บ ฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิ ด
ถอดได้ การแบ่ ง ชนิ ด ของสั น เหงื อ ก ส่ ว นประกอบและ
หน้าที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ เครื่องเซอร์ เ วย์
และวิธกี ารใช้งาน
421339 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory I
การทาฟันเทียมบางส่วนชั่วคราวชนิดถอดได้
ทั้งแบบธรรมดาและแบบใส่ทันทีหลังถอนฟัน การทาฟัน
เที ย มบางส่ ว นชนิ ด ถอดได้ ฐ านอคริ ลิ ก แบบมี ต ะขอลวด
การซ่อมฟันเทียมชนิดถอดได้
421350 ทันตกรรมครอบครัว 1
1(1-0-2)
Family Dentistry I
หลั ก การ แนวคิ ด ทั น ตกรรมครอบครั ว
การศึ ก ษาครอบครั ว แฟ้ ม สุ ข ภาพครอบครั ว การตรวจ
สุขภาพครอบครัว โรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เครื่องมือการศึกษาชุมชน
421351 ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-0)
Clinical Practice in Preventive Dentistry
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นคลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ การประเมิ น
สุ ข ภาพช่ อ งปาก และพฤติ ก รรมทั น ตสุ ข ภาพของผู้ ป่ วย
วางแผน และดาเนินการ

421352

ชีวสถิติพื้นฐาน
1(1-0-2)
Basic Biostatistics
บทน าสู่ วิ ช าชี ว สถิ ติ แนะน าการเลื อ ก ชนิ ด
ของชีวสถิติท่ีสาคัญ เหมาะสมกับการนามาใช้ พร้อมทั้ง
เหตุผล แนะนาการเลือก ข้อมูล และชนิดของข้อมูลเพื่ อ
การวิเคราะห์ การคาดหวัง ของผลที่ จะได้รับ จากการใช้
ชีวสถิติ การแบ่งกลุ่มข้อมูล ขนาดของข้อมูล การออกแบบ
การให้ได้มาของข้อมูลที่ถูกต้อง
421353 วิทยาการระบาดช่องปาก
1(1-0-2)
Oral Epidemiology
หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาการเกิดโรค
และโรคในช่ อ งปาก ดั ช นี อ นามั ย ดั ช นี สุ ข ภาพปาก การ
สารวจสุขภาพช่องปาก วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลทาง
ระบาดวิทยา ระบาดวิทยาโรคในช่องปาก ความสัมพันธ์
ระหว่ า งสุ ข ภาพช่ อ งปากกั บ โรคทางระบบ การประเมิ น
ความเสี่ยงของการเกิดโรค ตลอดจนการตรวจคัดกรอง
โรค
421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
Orthodontics I
การเจริ ญ เติ บ โตของกะโหลกศี ร ษะและ
ใบหน้ า ข้ อ ต่ อ ขากรรไกร และอวั ย วะอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พัฒนาการของการสบฟัน ตลอดจนสาเหตุและการจาแนก
การสบฟันที่ผดิ ปกติ
421410 ปริทันตวิทยา 3
2(2-0-4)
Periodontology III
หลักการและวิธีการทาศัลย์ปริทันต์แบบต่างๆ
การหายของแผลปริทันต์ การจัดการกับรอยโรคบริ เ วณ
ช่องแยกรากฟันกราม การปลูกกระดูกและการเหนี่ยวนา
ให้ เ กิ ด เนื้ อ เยื่ อ ใหม่ การจั ด การภาวะความผิ ด ปกติ ข อง
เหงือกและเยื่อเมือก การทาศัลย์ปริทันต์เพื่อแก้ปัญหาด้าน
ความสวยงาม การรั ก ษาคงสภาพอวั ย วะปริ ทั น ต์ การ
วางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสหสาขาในผูป้ ่วยโรคปริ
ทันต์อักเสบ การจัดการกับภาวะเสียวฟันและการมีกลิ่น
ปาก การจัดการโรคปริทันต์ในผู้ปว่ ยเด็ก การยึดดามฟันที่
สู ญ เสี ย อวั ย วะปริ ทั น ต์ การรั ก ษาทางปริ ทั น ต์ โ ดยใช้
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ศัลยกรรมปริทันต์ไฟฟ้าและเลเซอร์ และการใช้ยาเฉพาะที่
ในการรักษาโรคปริทันต์
421411
คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0)
Clinical Pratice in Periodontology I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยาโดย
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ
421412 คลินิกทันตรังสี 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสี
ในผูป้ ว่ ยทัง้ การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ฝึกทักษะ
ในการถ่ายภาพรังสีด้วยอุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพทั้งระบบดิ
จิ ตั ล และฟิ ล์ม การถ่ า ยภาพรั ง สี แ ละเรี ย งฟิล์ม ทั้ ง ปากที่
ถูกต้อง ปฏิบัติการป้องกันรังสีได้ เหมาะสม การควบคุ ม
การติดเชือ้ และการกาจัดขยะที่ถูกต้อง แปลผลภาพรังสีใน
ช่องปากและใบหน้า
421413 ทันตรังสี 2
2(2-0-4)
Oral Radiology II
หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการ
เขียนรายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยายภาพรั ง สี
ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคที่ ป กติ ท างภาพรั ง สี ข องฟั น และ
โครงสร้างรอบๆ ศีรษะและใบหน้า ความผิดปกติของการ
เจริญพัฒนาฟัน ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟัน ผุ โรค
ของโพรงประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การติดเชื้อใน
กระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของถุงน้า และเนือ้ งอก
ในขากรรไกร ภาพรั ง สี ข องการได้ รับ อุ บั ติ เ หตุ ท่ี ฟั น และ
ใบหน้า รวมทั้งโรคทางระบบและโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทาให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงในกระดู ก ขากรรไกร ลั ก ษณะทาง
ภาพรั ง สี ข องรอยโรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ในต่ อ มน้ าลาย ข้ อ ต่ อ
ขากรรไกร โพรงอากาศข้างจมูก การให้การวินิจฉัยแยก
โรค และหลักการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติในช่องปาก
ที่พบในผูป้ ว่ ยที่ได้รับรังสีรักษา
421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล
1(1-0-2)
Oral and Maxillofacial Surgery
ศั ล ยกรรมช่ อ งปากก่ อ นใส่ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท าง
ทันตกรรม หลักศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน การวินิจฉัยสาเหตุ

และการรักษา และจัดการอาการติดเชื้อบริเวณช่องปาก
อันเนื่องมาจากฟัน การวินิจฉัยและจัดการป่วยที่บาดเจ็บที่
ได้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ บ ริ เ วณช่ อ งปาก กระดู ก ขากรรไกรและ
ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหมู่
การดูแลผูป้ ว่ ยในระบบโรงพยาบาล
421415 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 2(0-6-0)
Clinical Practice in Oral Surgery I
ซั ก ประวั ติ และตรวจเพื่ อ ใช้ ใ นการวาง
แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่ซับซ้อนและ
เป็นผู้ช่วยในการถอนฟันแบบซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด
421416 ชีววิทยาช่องปาก 2
2(2-0-4)
Oral Biology II
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ในการวิเคราะห์พยาธิ
สภาพของโรค สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค ลักษณะ
ทางคลินิก และลักษณะจุลพยาธิวิทยา
421417 รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก 1(1-0-2)
Pathological Lesions of Oral Mucosa
สาเหตุ พยาธิกาเนิด อุบัติการณ์ ลักษณะทาง
คลินิก ลักษณะทางจุลพยาธิวิยาของโรคของเยื่อเมือกช่อง
ปาก วิธีการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการจัดการ
รอยโรคของเยื่อเมือก ช่องปาก โดยเน้นการรักษาด้วยยา
421418 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Diagnosis I
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในคลิ นิ ก ท าการตรวจ ซั ก
ประวั ติ ผู้ ป่ ว ย ตรวจทางคลิ นิ ก ในช่ อ งปาก ตรวจทาง
ภาพรั ง สี ให้ ก ารวางแผนการรั ก ษาเบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ป่ ว ย
อธิบายแผนการรักษาให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
รักษา ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาตามความเหมาะสม ทา
การบันทึกประวัติ อาการ ที่ตรวจพบ ตลอดจนผลของการ
ตรวจ การวินิจฉัยเบื้องต้นและการวางแผนการรักษา เขียน
บันทึกเพื่อ ส่งต่อการรักษา หรือเพื่อขอปรึกษาในกรณีจา
เป็นได้อย่างเหมาะสม
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421419

อายุรศาสตร์ทั่วไป
3(2-2-5)
General Internal Medicine
ความรู้ พื้ น ฐานและการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทาง
คลินิกเกี่ยวกับผูป้ ว่ ยทางอายุรศาสตร์ ที่พบได้บ่อย รวมทั้ง
การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา
ต่ อ การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการ
ป้องกันโรคโดยมีทัศนคติท่ดี ีในการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม
ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย
421430 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics I
ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมชนิดติดแน่น การ
ใช้วัสดุและเครื่องมือในการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น การ
เตรียมฟันหลักสาหรับรีเทนเนอร์ชนิดครอบโลหะทั้งซี่ และ
ชนิดครอบด้วยโลหะบางส่วน การทาพอนติกชนิดริดจ์แลป
การท าตั ว เชื่ อ มต่ อ ชนิ ด ติ ด แน่ น การท าถาดพิ ม พ์ ป าก
ชั่วคราว
421431 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1 1(0-3-0)
Fixed Prosthodontics Laboratory I
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ อย่ า งเหมาะสมในการท า
สะพานฟั น สามหน่ ว ยในฟั น หลั ง บนฟั น จ าลอง การท า
ครอบและสะพานฟัน ชั่ วคราวด้ว ยอะคริ ลิก โดยวิธี ทาใน
ปากและนอกปากบนฟันจาลองที่เตรียมไว้แล้ว
421432 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics II
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเตรียมฟันหลักทุกชนิด
การทาครอบอะคริลิก และครอบ พอร์ซเลนที่มีโครงสร้าง
เป็นโลหะ การทาพอนติกชนิดริดจ์แลป การทาตัวเชื่อมต่อ
ชนิ ด ติ ด แน่ น การท าครอบและสะพานฟั น ชั่ ว คราวด้ ว ย
อะคริลิกโดยใช้แบบจาลองที่ เตรียมฟันหลั กไว้ เ รียบร้ อ ย
แล้ว การเตรียมฟันบนฟันธรรมชาติ และการทาฟันเดื อย
ในฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว
421433 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2 1(0-3-0)
Fixed Prosthodontics Laboratory II
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ท าครอบพอร์ ซ เลนที่ มี โ ครงเป็ น
โลหะ การทาครอบและสะพานฟันชั่วคราว การทาพอนติก
ชนิดริดจ์แลป การใช้ตัวเชื่อมต่อชนิดติดแน่น การเตรียม

ฟันหน้าบนฟันธรรมชาติ และการทาฟันเดือยในฟันที่รักษา
คลองรากฟันแล้ว
421434 ทันตกรรมหัตถการ 2
2(2-0-4)
Operative Dentistry II
วัสดุบูรณะฟันชนิดต่าง ๆ วิธีการบูรณะโพรง
ฟันแบบต่าง ๆ รูปร่างและจุดสั มผัส เมทริกซ์และเวดจ์
วั ส ดุ บู ร ณะฟั น ชนิ ด ชั่ ว คราวและวั ส ดุ ท่ี ใ ช้ ใ นการป้ อ งกั น
อั น ตรายเนื้ อ เยื่ อ โพรงประสาทฟั น การบู ร ณะช่ อ งห่ า ง
ระหว่ า งฟั น การกั น ความชื้ น ภายในช่ อ งปาก ปั ญ หา
ภายหลั ง การบู ร ณะฟั น การฟอกสี ฟั น การบ าบั ด รั ก ษา
อาการเสียวฟัน การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์และวีเนียร์
การบูรณะเพื่อความสวยงาม การตรวจพยาธิสภาพของ
ฟันรวมทั้งการวางแผนการรักษา
421435 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry I
ฝึ ก ตรวจ วางแผนการรั ก ษาทางทั น ตกรรม
หัตถการ บูรณะฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัมและ/หรือวัส ดุสี
เหมือนฟัน
421436 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 1(0-3-0)
Operative Dentistry Laboratory II
ฝึ ก การบู ร ณะโพรงฟั น แบบต่ า งๆ ด้ ว ยวั ส ดุ
บู ร ณะประเภทอมั ล กั ม และวั ส ดุ บู ร ณะที่ มี สี เ หมื อ นฟั น
ธรรมชาติ คอมโพสิตเรซิน และกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
ในฟั น หน้ า และฟั น หลั ง ที่ ก รอเตรี ย มโพรงฟั น ไว้ ฝึ ก การ
ป้องกันโพรงประสาทฟันในโพรงฟันลึก และฝึกการบูรณะ
ฟันแบบชั่วคราว และฝึกการใส่แผ่นยางกันน้าลาย
421437 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1(1-0-2)
Endodontics I
ชีวภาพและการตอบสนองของเนือ้ เยื่อในโพรง
ฟัน ขัน้ ตอนการเกิดโรคของเนือ้ เยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อ
รอบปลายรากฟัน เครื่องมือและการทาให้ปราศจากเชื้อ
การตรวจวิเคราะห์และการวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในโพรง
ฟั น และเนื้ อ เยื่ อ รอบปลายรากฟั น หลั ก การและวิ ธี ก าร
รักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา การบูรณะ
ฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน
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421438

ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1(0-3-0)
Endodontic Laboratory
ฝึ ก การรั ก ษาคลองรากฟั น ในฟั น ซี่ ต่ า ง ๆ
ตั้งแต่ข้ึนตอนการเปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน การวัดความยาว
ทางาน การเตรียมคลองรากฟัน การใส่ยาในคลองรากฟัน
การลองแท่งยางหลักและการอุดคลองรากฟัน
421439 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2 1(1-0-2)
Removable Partial Denture II
ข้อบ่งชี้และข้อพิจารณาในการเลือกประเภท
ของฟันเทียมให้แก่ผู้ป่วย ขั้นตอนการทาฟันเทียมบางส่วน
ชนิ ด ถอดได้ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การท าฟั น เที ย ม
บางส่วนชนิดถอดได้ วัสดุท่ีใช้ในการทาฟันเทียมบางส่วน
ชนิดถอดได้
421440 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory II
การวิเคราะห์ชนิ้ หล่อด้วยเครื่องเซอร์เวย์ การ
เขียนแบบฟันเทียมบนชิ้นหล่อ การเตรียมเรสต์ การกรอ
ปรั บ แต่ ง ฟั น การก าจั ด บริ เ วณส่ ว นป่ อ งบนฟั น หลั ก ที่ไม่
ต้องการ การกรอสร้างพื้นที่คอดที่ต้องการสาหรับปลาย
ตะขอ การวางแบบขี้ผ้ึงตามลัก ษณะโครงสร้ างฟัน เที ย ม
ส่วนโครงโลหะบนชิน้ หล่อ
421450 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory I
วิเคราะห์แบบจาลองฟันทางทันตกรรมจัดฟัน
ฝึกปฎิบัติการทาเครื่องมือแก้ไขนิสัยผิดปกติ
421451 วิจัยทางทันตกรรม 1
2(1-3-2)
Research for Dentistry I
รู ป แบบและประเภทของการวิ จั ย ทางทั น ต
กรรม ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การวางแผนการวิ จั ย การเขี ย น
โครงการวิจัย การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้
สถิ ติ ท่ี เ หมาะสม การอภิ ป รายผลการวิ จั ย รู ป แบบการ
นาเสนอผลการวิจัย

421452

ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Field Practice in Family Dentistry
การฝึกภาคสนามร่วมกันระหว่างสหวิช าชี พ
สาขาวิ ชาทางวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ย การ
วางแผนและดาเนินการเก็บข้อมูลแฟ้มสุขภาพครอบครัว
การศึกษาโรคและปั จ จัยที่ เ กี่ยวข้อ ง การเยี่ยมบ้าน การ
วางแผนการรักษาและการดูแลครอบครัว นาเสนอข้อมูล
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
421510 ทันตกรรมบดเคี้ยว 3
1(1-0-2)
Occlusions III
บทนาสู่ความรู้สึกเจ็บปวด อาการปวดบริเวณ
ใบหน้าและช่องปาก การรับความรู้สึก การจาแนกอาการ
ปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก, หลักการวินิจฉัยและการ
จั ด การความเจ็ บ ปวดบริ เ วณใบหน้ า และช่ อ งป าก
ความสั ม พั น ธ์ ข องทั น ตกรรมบดเคี้ ย วกั บ งานทั นตกรรม
สาขาอื่น
421511
คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว
1(0-3-0)
Clinical Practice in Occlusions
ปฏิ บั ติ ก ารในผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข อง
ระบบการบดเคี้ ย ว การท าแบบจ าลอง การให้ ก าร
บาบัดรักษา และการติดตามผลการรักษา
421512 คลินิกปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Periodontology II
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยาโดย
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่มีความรุนแรงระดับ
ต้นและระดับกลาง
421513 คลินิกทันตรังสี 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology II
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสี
ในผู้ ป่ ว ยทั้ ง การถ่ า ยภาพรั ง สี ใ นและนอกช่ อ งปาก การ
ถ่ายภาพรังสีในส่วนของโพรงอากาศข้างจมูก ต่อมน้าลาย
กระดูกขากรรไกร และกระดูก กะโหลกศี ร ษะ การเขี ย น
รายงานภาพรั ง สี ข องผู้ ป่ ว ยทั่ ว ไปและผู้ ป่ ว ยที่ มี ร อยโรค
และการนาเสนอรายงานผูป้ ว่ ยที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
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421514

การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูก
ขากรรไกร และใบหน้า
2(2-0-4)
Management of Pathologic Lesions in
Oral and Maxillofacial Surgery
ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางรังสี ลักษณะ
ทางพยาธิวิทยาและวิธีการรักษารอยโรคและแผลภายใน
ช่องปากที่มีสาเหตุจากภยันตรายต่างๆ รอยโรคในช่องปาก
ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและ/หรือ
สัมพันธ์กับรอยโรคที่ผิวหนัง รอยโรคที่เป็นแผ่นสีขาวใน
ช่องปาก รอยโรคที่มีอาการแสดงในช่องปากเป็นสีต่าง ๆ
ความผิดปกติและเนื้องอกของต่อ มน้าลาย เนื้องอกของ
เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก โรคติดเชื้อในช่องปาก แหล่งติด
เชือ้ ในช่องปาก ความผิดปกติจากโภชนาการ ความผิดปกติ
ที่เกิดจากการรบกวน การเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ
ของใบหน้าและช่องปาก ถุงน้า เนือ้ งอกชนิดต่าง ๆ โรคทาง
เมตะบอลิกและพันธุกรรม โรคของโพรงอากาศรอบจมูก
โรคติดเชื้อบริเวณศีรษะและใบหน้า การหายของแผลใน
ช่องปาก โรคของระบบเลือดและระบบน้าเหลือง
421515 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโฟเลเชียล
2(0-6-0)
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic
ฝึ ก ถ อ น ฟั น แ บ บ ซั บ ซ้ อ น ผ่ า ฟั น คุ ด
ทาศัลยกรรมก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม เป็นผู้ช่วย
ในงานศัลยกรรมช่องปาก
421516 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Diagnosis II
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโดยฝึกตรวจผู้ป่วยที่ มี
รอยโรคในช่องปาก ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบที่มีอาการ
แสดงในช่องปาก และผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณใบหน้า
และช่องปาก รวมถึงผู้ป่วยทีเอ็มดี โดยเรียนจากการซั ก
ประวัติอย่างละเอียด การตรวจอย่างสมบูรณ์ การให้การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการจัดการผูป้ ว่ ย

421530

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2 2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry II
ฝึ ก ตรวจ วางแผนการรั ก ษาทางทั น ตกรรม
หัตถการ บูรณะฟันผุชนิดซับซ้อนและรอยโรคชนิดต่าง ๆ
บนฟันด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุท่มี ีสีเหมือนฟัน
421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
1(0-3-0)
Clinical Practice in Endodontics
ฝึกปฏิบัติการบันทึกประวัติผู้ป่วย การตรวจ
วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อ เยื่อในฟันและเนื้ อ เยื่ อ
รอบปลายรากฟั น การพยากรณ์ โ รค การวางแผนการ
รักษา และการให้การรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีหนึ่งหรือ
สองคลองราก
421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics I
การตรวจ วิ นิ จ ฉั ย การวางแผนรั ก ษา และ
การบาบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์พืน้ ฐาน ได้แก่ ฟัน
เทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ฟันเทียมติด
แน่น รวมถึงการทาครอบฟันและสะพานฟัน เดือยฟัน การ
บาบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไข
ปัญหาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบารุงรักษาและ
เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
Endodontics II
สาเหตุ การป้ อ งกั น และการแก้ ไ ขความ
ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการรั ก ษาคลองรากฟั น การ
รั ก ษาคลองรากฟั น ซ้ า การผ่ า ตั ด ปลายรากฟั น ความ
เจ็บปวดที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันและการบาบัด
ฉุกเฉิน หลักการและวิธกี ารรักษาคลองรากฟันในฟันหลาย
ราก โรคของเนือ้ เยื่อในโพรงฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริ
ทันต์ การรักษาโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันในฟันที่รากฟัน
ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ โรคฟันร้าว ภยันตรายที่เกิดขึ้นกับฟัน
421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2
1(1-0-2)
Orthodontics II
วิธีตรวจพิเคราะห์ทางทันตกรรมจัดฟันด้ ว ย
หุ่ น จ าลองแบบฟั น และภาพถ่ า ยรั ง สี เ อ็ ก ซ์ ข องกะโหลก
ศี ร ษะด้ า นข้ า ง การแก้ ไ ขการสบฟั น ที่ ผิ ด ปกติ ใ นระยะ
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เริ่มแรก ตลอดจนลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องมือ
ทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้
421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ในการบันทึกประวัติ
ตรวจให้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย และให้ ก ารบ าบั ด รั ก ษา โดยใช้
เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันอย่างง่ายสาหรับผู้ป่วยเฉพาะ
ราย
421552 ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน 2(1-3-2)
Dental Laboratory in Primary School
ฝึกปฏิบัติการโครงการทันตกรรมในโรงเรียน
โดยศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล ทั น ตสุ ข ภาพในโรงเรี ย น
สารวจสภาวะทันตสุขภาพและการเก็บข้อมูลเชิงคุณ ภาพ
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา
วางแผนโครงการแก้ ไ ขปั ญ หา และปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตาม
โครงการ รวมทั้งประเมินผลโครงการ สรุปและรายงานผล
การปฏิบัติงาน
421553 จรรยาบรรณและนิ ติ ทั น ตวิ ท ยาศาสตร์
1(1-0-2)
Ethics and Forensics Dentistry
หลักการและแนวคิดของจรรยาบรรณแพทย์
แล ะทั น ต แพทย์ หลั ก กฎหมาย พื้ น ฐาน นิ ติ ทั น ต
วิ ท ยาศาสตร์ บทบาทของทั น ตแพทย์ ใ นกระบวนการ
ยุติธรรม และพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม และกรณีศึกษาประเด็นฟ้องร้องทางการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข
1(1-0-2)
Dental Public Health System
ระบบงานทั น ตสาธารณสุ ข ในประเทศไทย
บทบาทของทันตแพทย์ในการดาเนินงานทันตสาธารณสุข
การบริหารราชการสาธารณสุข และการพัฒนาบุคลากร
ทางทันตสาธารณสุข
421555 ทันตกรรมสาหรับเด็ก 1
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry I
พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การปรับพฤติกรรมให้

เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทางทันตกรรม การวินิจฉัย
การวางแผนการรักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือ
ความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอนฟัน การใส่
แผ่นยางกันน้าลาย การบูรณฟันน้านม
421556 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 1 2(0-6-0)
Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I
ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก ใน
การตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา การรักษาทางทันตก
รรม การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การรักษาทางทันตก
รรมอย่างง่ายในเด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ ซึ่งอยู่
ในขอบเขตที่ ส ามารท าการรั ก ษาทางทั น ตกรรมที่ เ ด็ ก
สามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ พร้อมทั้งมีการฝึก
ปฏิ บั ติ ใ นแบบจ าลอง ในการท าครอบฟั น เหล็ ก ไร้ ส นิ ม
เครื่องมือกันที่ การใส่แผ่นยางกันน้าลาย พัลโมโตมี พัล
เพคโตมี การบูรณะฟันน้านมด้านประชิดฟัน และมีการ
สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน
421557 ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทย์ 1 3(2-2-5)
English for Dentist I
ฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นเพื่ อ ให้ ไ ด้ ใ จความส าคั ญ
จากบทความและต าราด้ า นทั น ตแพทยศาสตร์ และฝึ ก
ทักษะในการฟังบรรยายและการอภิปรายเชิงวิชาการด้าน
ทันตแพทย์
421558 ปฎิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory II
วิเคราะห์แบบจาลองการสบฟันผิดปกติ การ
ทาเครื่องมือรักษาการสบฟันผิดปกติแบบง่ายๆที่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยวิธีการเคลือบฟันเพียงเล็กน้อย
421559 ทันตกรรมสาหรับเด็ก 2
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry II
รักษาเนื้อเยื่อในฟันน้านม และฟันแท้ท่ีเพิ่งขึ้น
ในช่ อ งปาก โรคปริ ทั น ต์ ใ นเด็ ก การใส่ เ ครื่ อ งกั น ที่ การ
รักษาทางทันตกรรม และการจัดการที่เหมาะสม ในเด็กที่มี
ความผิดปกติทางระบบ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ การใช้ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสาหรับเด็ก การใช้
ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบเพื่ อ การ
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รักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้งการบริหารจัดการ
คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก
421610 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 2(0-6-0)
Clinical Practice in Oral Surgery II
ฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน ผ่าฟันคุด
ผ่าตัดฟันฝังที่งา่ ย ศัลยกรรมก่อนงาน ทันตกรรมประดิษฐ์
และเป็นผู้ช่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียลภายใต้การดมยาสลบ
421611
ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม 1(1-0-2)
Preprosthetic Surgery
หลักการทางศัลยกรรมเพื่อแก้ไขสภาพในช่อง
ปากให้เหมาะสมกั บ การใส่ฟัน เทีย ม ซึ่งประกอบไปด้ ว ย
การประเมิน การวินิจฉัยและการทาศัลยกรรมก่อนการใส่
ฟันเทียม ได้แก่ การตัดปุ่มกระดูก การตัดพังผืด และการ
เพิ่มความสูงของตัวฟัน
421612 ทันตกรรมผู้สูงอายุ
1(1-0-2)
Geriatric Dentistry
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ด้าน
กายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ โรคสน
ช่ อ งปาก การดู แ ลรั ก ษาทางทั นตกรรม การบู ร ณะซ่ อ ม
ส่ ว นของฟั น และฟื้ น ฟู ส ภาพของอวั ย วะที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
ผูส้ ูงอายุ
421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม 1(0-3-0)
Clinical Practice in Dental Emergency
Treatment
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านบ าบั ด ภาวะฉุ ก เฉิ นทางทันตก
รรมในคลินิกทันตกรรม ด้วยวิธีการตรวจ วินิจฉัย ประเมิน
และให้การรักษาแบบเร่งด่วน บรรเทาอาการ และลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่รุนแรงต่ออวัยวะภายในช่องปาก
และส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ฟั น อวั ย วะปริ ทั น ต์ กระดู ก
ขากรรไกร เนื้อเยื่อในช่องปาก และในส่วนที่เกี่ยวข้อ งกับ
ช่องปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์ไ ด้
อย่างเหมาะสม

421614

การจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย์
1(1-0-2)
Management of Medical Emergency
การจัดการผู้ป่วยในภาวะฉุ กเฉิน ทางการแพทย์
ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดินหายใจอุดตันและแพ้ยา
การป้ อ งกั น และจั ด การผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะฉุ ก เฉิ น ทางการ
แพทย์ในคลินิกทันตกรรม
421615 ชีววิทยาช่องปาก 3
2(2-0-4)
Oral Biology III
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ในการวิเคราะห์พยาธิ
สภาพของโรค สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค การให้การ
วินิจฉัยและแนวทางการรักษา
421630 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2 4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics II
การตรวจ วิ นิ จ ฉั ย การวางแผนรั ก ษา และ
การบาบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ซับซ้อน ได้แก่ ฟัน
เทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ฟันเทียมติด
แน่น รวมถึงการทาครอบฟันและสะพานฟัน เดือยฟัน การ
บาบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไข
ปัญหาด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบารุงรักษาและ
เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2)
Comtemporary Operative Dentistry
หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้มาก
ที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุด การใช้สารบอนดิง หลักการปัจจุบันและกลไกของ
การยึดติด ปัญหาที่พบเมื่อทาการบูรณะฟันด้วยเรซินคอม
สิตและการแก้ไข การบอนด์อมัลกัม การบูรณะฟันที่รักษา
คลองรากฟันแล้ว การฟอกสีฟันที่มีชีวิต การรักษาฟั น ที่
สู ญ เสี ย ผิ ว หน้ า ฟั น การรั ก ษาอาการเสี ย วฟั น บทน า
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานทัน
ตกรรมหัตถการ
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421650

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics II
การเลือกผูป้ ว่ ยที่มีการกัดสบผิดปกติมากของ
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน เพื่อการส่ง
ผูป้ ว่ ยไปรักษาต่อ การสอนรวมถึงการแก้ไขการกัดสบของ
ฟันผู้ป่วยที่ผิดปกติชนิดไม่ซับซ้อน ที่ไม่เกินความสามารถ
ของนักศึกษา และสามารถบอกแยกได้ ถึง ความผิ ด ปกติ
ของอวัยวะส่วนหัวที่ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจั ด ฟั น
ต้ อ งการได้ ในส่ ว นของนั ก ศึก ษาต้อ งสามารถพิเ คราะห์
ผู้ ป่ ว ยตามขั้ น ตอนการตรวจรั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งจั ด ฟันใน
คลินิกได้จริง
421651 ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน 4(0-12-0)
Clinical Laboratory in Community Hospital
ฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ชุมชน และจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพ
421652 คลินิกทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Clinical Practice in Family Dentistry
ประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรม และ
ทั น ตกรรมในโรงพยาบาลเพื่ อ ใช้ ใ นการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยใน
ลักษณะองค์รวม เพื่อให้สามารรถดูแลสุขภาพในช่องปาก
การป้องกันโรค และพยาธิสภาพในช่องปากในครอบครัว
และเพื่อนาไปสู่การเตรียมตัวเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ของรั ฐ ทั้ ง ในส่ ว นกลางแล ะส่ ว น ภู มิ ภ าคได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
421653 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 2 2(0-6-0)
Clinical Practice in Pediatric Dentistry II
ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ กใน
ระดั บ งานที่ ง่ า ยถึ ง ปานกลางโดยการตรวจวิ นิ จ ฉั ย วาง
แผนการรักษา การบูรณะฟัน การทาครอบฟันเหล็กไร้สนิม
การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้านม การใส่เครื่องมือกันที่ การ
ถอนฟั น การรั ก ษาโรคเหงื อ กอั ก เสบ การบ าบั ด ฉุ ก เฉิน
การปรับพฤติกรรมเพื่อให้เด็กร่วมมือต่อการรักษาทางทัน
ตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสารกับผู้ปกครอง การสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกัน รวมทั้ง การจัดการ
ทางทั น ตกรรมที่ เ หมาะสม ในเด็ ก ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ท าง

ระบบ หรื อ เด็ ก ที่ ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลพิ เ ศษ และมี ก าร
สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน
421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม
1(1-0-2)
Dental Innovation
องค์ความรู้ในวัสดุ สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานทันตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงหลักการเบื้องต้นของ
งานทันตกรรมรากเทียม ซึ่งได้แก่ระบบและส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของรากเทียม ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและผลแทรกซ้ อนที่
อาจเกิ ด จากการใส่ ร ากเที ย ม โดยมี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ทาศัลยกรรมรากเทียมในแบบจาลองฟัน
421655 ปฏิบัติการโรงพยาบาล
2(0-6-0)
Clinical Practice in Hospital
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล แบบองค์ ร วม
ดูแลสุขภาพทั่วไป และที่เกี่ยวข้องกับ ทันตสุขภาพ ศึกษา
ระบบ ระเบี ย บ การบริ ก ารสุ ข ภาพในระดั บ ต่ า งๆ ใน
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพเมือ ง
และชุมชน ของภาครัฐ ศึกษาบทบาท หน้าที่ของทันตแพทย์
ที่ต้องทางานร่วมกับ แพทย์ และบุคลากร ด้านการแพทย์
ทุกสาขาได้
421656 ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทย์ 2 3(2-2-5)
English for Dentist II
รายวิชาบังคับก่อน : 421557 ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
ทันตแพทย์ 1
Prerequisite
: 421557 English for Dentist I
ฝึกทักษะการสื่อสารทางวาจาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรม และการฝึกการ
อ่านเพื่อวิเคราะห์
421657 ทันตกรรมครอบครัว 2
1(1-0-2)
Family Dentistry II
การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาสุ ข ภาพช่ อ งปาก
ของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญหาและผลกระทบ
ของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
และแนวทางการประเมิ น ผลการรั ก ษา การสร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง ให้ ค รอบครั ว มี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลตนเองอย่ าง
ยั่งยืน
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421658

สัมมนาทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0)
Family Dentistry Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านทันตกรรมครอบครัว
421659 วิจัยทางทันตกรรม 2
3(0-6-3)
Research for Dentistry II
ฝึกเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย ปรึกษาอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษา เขี ย นโครงการวิ จั ย อาจเป็ น วิ จั ย พื้ น ฐาน วิ จั ย
คลินิก วิจัยชุมชน รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติการ การ
ประเมิ น ผล เขี ย นรายงาน และเสนอผลงานวิ จั ย ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยสืบเนื่อง
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