
 

  



 

 

 



สารจากอธิการบดี

  มหาวทยาลัยพะเยา ขอต�อนรับนิสิตใหม� ป�การศึกษา 2564
ด�วยความยินดีเป�นอย�างยิง มหาวทยาลัยมุ�งเน�นการเตรยมคน

และเสรมสร�างศักยภาพคน รวมทั้งการสร�างงานวจัย

และนวัตกรรม และการเป�นผู�นำทางด�านวชาการ ด�วยปรัชญา

“ดำรงชีวตด�วยป�ญญาประเสรฐที่สุด” (A Life of Wisdom

Is the Most Wondrous of All) เพ่อให�บัณฑิตมีคุณภาพ

มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวชาชีพมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวชาชีพ

ตลอดจนทักษะในศตวรรษที่ 21 การเป�นคนดี มีภาวะ

การเป�นผู�นำ การทำงานเป�นทีม การสื่อสารและความสามารถ

ในการวเคราะห� มีความรู�ครอบคลุมด�านภาษาศาสตร�

ด�านเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทัล และด�านทักษะชีวต

รวมทั้งมีทักษะที่สนองตอบต�อความต�องการของตลาดแรงงาน

เป�นที่ยอมรับของสังคม เรยนรู�และพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง

เป�นพลเมืองที่มีคุณค�าของสังคมไทยและสังคมโลก ชี้นำเป�นพลเมืองที่มีคุณค�าของสังคมไทยและสังคมโลก ชี้นำ

และสร�างสรรค�ป�ญญาเพ่อความเข�มแข็งและความยั่งยืน

ของชุมชน ดังปณิธานของมหาวทยาลัย “ป�ญญาเพ่อ

ความเข�มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community

Empowerment) และสนองตอบนโยบายของกระทรวง

การอุดมศึกษา วทยาศาสตร� วจัยและนวัตกรรม ในการ

พลิกโฉมมหาวทยาลัย (Re-inventing) ซึ่งมุ�งเน�นการสร�าง

และพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงตามความต�องการ

ของท�องถิน และพัฒนาท�องถินด�วยองค�ความรู�และนวัตกรรม

โดยที่มหาวทยาลัยพะเยาได�มีความร�วมมือกับเครอข�าย

องค�กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต�างประเทศองค�กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต�างประเทศ

ในการที่จะดำเนินการตามความมุ�งมั่นของมหาวทยาลัย

  ดังนั้น จงขอให�นิสิตทุกคนตั้งใจศึกษาเล�าเรยน

เพ่อพัฒนาตนเองให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงในป�จจบัน

และเพ่อนำความรู�ความสามารถไปพัฒนาให�เกิดประโยชน�

ต�อตนเอง สังคม และประเทศชาติต�อไป สุดท�ายนี้

ขอให�นิสิตทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา

ตามที่มุ�งหวังทุกประการตามที่มุ�งหวังทุกประการ

(รองศาสตราจารย� ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)

อธิการบดีมหาวทยาลัยพะเยา



 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีควบ  2 ปริญญา            

และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  ให้นิสิตและบุคลากร          

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นแนวทางในการวางแผน

การศึกษา ซึ่งคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ตอนที่ 2 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา  

  และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท               

 ตอนที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร/สาขาวิชา 

 ตอนที่ 4 ค าอธิบายรายวิชา             

 ดังนั้น นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดในแต่ละตอน

ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ตามคู่มือนิสิตฉบับนี้ อีกทั้งนิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลการศึกษาที่มีการปรับปรุงแก้ไข ได้ที่

เว็บไซต์ www.reg.up.ac.th เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดที่อาจจะเป็นสาเหตุให้นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษา 

หรือส าเร็จการศึกษาล่าช้า  

 มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตทุกคนจะศึกษาหาความรู้ ในมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถและส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ ดังที่มุ่งหวังทุกประการ  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ก ำหนดปฏิทนิกำรศึกษำ ปกีำรศึกษำ 2564 ส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ  

_______________________ 

  

  โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดปฏิทินกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 ส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 33 และมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2553 ประกอบกับ

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยพะเยำ ที่  2131/2564 ลงวันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2564 เร่ือง มอบอ ำนำจหน้ำที่ให้รองอธิกำรบดี  

และผู้ช่วยอธิกำรบดี ก ำกับกำรบริหำร สั่งกำร และปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ และช่วยก ำกับดูแล  

กำรปฏิบัติงำนแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ จึงออกประกำศมหำวิทยำลัยพะเยำ เร่ือง ก ำหนดปฏิทินกำรศึกษำ  

ปกีำรศึกษำ 2564  ส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ  ดังรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 

 

  ประกำศ ณ วันที่  22 เมษำยน พ.ศ.  2564 

 

 

 

                                        (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลธดิำ  เทพหินลัพ) 

                                       รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ ปฏิบัติกำรแทน 

                                                                             อธกิำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดปฏิทนิกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต ปีการศึกษา 2564 

*********************** 
 

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศก าหนดปฏิทนิกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจ าปกีารศึกษา 2564 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 2131/2564 ลงวันที่  10 มีนาคม 2564  

เร่ือง มอบอ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร  

สั่งการ และปฎิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัย

พะเยา จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดปฏิทินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564  

ดังรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ 

 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

              (ดร.วุฒชัิย  ไชยรินค า) 

                                                  รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ปฏิบัติการแทน 

                                                           อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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รายละเอียดแนบท้าย 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดปฏิทนิกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต ปีการศึกษา 2564 

 

ล าดับ กจิกรรม วัน เดือน ป ี

1 รายงานตัวเข้าหอพกัของนสิิตช้ันปทีี่ 1 (รหัส 64)  

(เฉพาะนิสิตที่ประสงคจ์ะเข้าหอพักเพื่อเรียน Online) 

โดย กองพัฒนาคุณภาพนสิิตและนิสติพกิาร  

TCAS 1- 2  วนัที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564 

TCAS 3      วันที ่22 -23  มิถุนายน 2564 

TCAS 4      รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย 

2 กิจกรรมต้อนรับฟา้มุ่ยช่อที่ 11  

โดย กองบรกิารการศกึษา และกองกลาง  

21 มถิุนายน 2564       เวลา 09.00-12.00 น. 

ผ่านระบบ Microsoft Teams  

3 กิจกรรม Open Up “ต้อนรับฟา้มุ่ยช่อที่ 11”  

โดย กองกจิการนิสติ และองคก์ารบรหิารกจิกรรมนสิิต 

21 มิถุนายน 2564       เวลา 13.00-16.00 น.  

ผ่านระบบ Microsoft Teams 

4 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม ่ของคณะและวทิยาลัย (Online) 8 -27 มิถุนายน 2564 

5 กิจกรรมสานสัมพนัธ์เวียง (Online)  

โดย เวียง มหาวิทยาลัยพะเยา 

8 – 27 มิถุนายน 2564 

6 กิจกรรมวนัเปิดโลกกิจกรรม (Online) 

โดย องคก์ารนสิิต และชมรมนสิิตส่วนกลาง  

12 มิถุนายน 2564 

7 พธิีไหว้ครู ประจ าปกีารศึกษา 2564   

โดย องคก์ารบริหารกิจกรรมนิสิต และกองกิจการนสิิต 

8 กรกฎาคม 2564  

ผู้แทนนิสติแต่ละคณะเข้าร่วมในพธิี / ถ่ายทอดสด 

8 พธิีบวงสรวงดวงพระวญิญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

กิจกรรมวนัสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 11 ป ี 

โดย ส านักงานอธิการบดี กองกลาง กองกิจการนิสิต  

และองคก์ารบริหารกิจกรรมนสิิต  

17 กรกฎาคม 2564 

ผู้บริหาร และผู้แทนนิสิตแตล่ะคณะเขา้ร่วมพธิี  

ถ่ายทอดสด 

9 กิจกรรมประเพณีเดนิเขา้ ม.   

โดย กองกจิการนิสติ และองคก์ารบรหิารกจิกรรมนสิิต  

17 กรกฎาคม 2564 

ผู้บริหาร และผู้แทนนิสิตแตล่ะเวยีงเข้าร่วมพธิี 

ถ่ายทอดสด 

10 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิรา    ลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว  

กิจกรรมจิตอาสา ม.พะเยา “เราท าความดีด้วยหัวใจ”  

โดย กองกจิการนิสติ  

27 กรกฎาคม 2564 

 

11 
กิจกรรมสัญจรและเสยีงสะท้อนจากนิสิต (Online) 

โดย สภานสิิต  

กรกฎาคม 2564 

   12 การประชุมวชิาการเพื่อพัฒนานสิิตนกัศกึษาอยา่งยั่งยนื 5 – 6 สิงหาคม 2564 

13 

 

มหกรรมกีฬา 

 

ธันวาคม 2564 



XII  

 

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
โท เอก 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ        

 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต        

  เทคโนโลยีการเกษตร ............... X      

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  การประมง ............... X      

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

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

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

  สัตวศาสตร์ ............... X      

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต            

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

  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง ............... ..... ..... ..... ............... X  

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

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

          

          

คณะทันตแพทยศาสตร์        

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

         

         

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร        

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

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

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

  วิทยาการขอ้มูลและการประยุกต์ ............... X      

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

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ        

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

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

          



 XIII 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
โท เอก 

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต        

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        

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

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

          

          

คณะนติิศาสตร์        

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

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

         

         

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์        

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต          

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

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

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต          

        การเงินและการลงทุน ............... X      

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

        การตลาดดจิิทัล ............... X      

 หลักสูตรบัญชีบณัฑิต        

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ        

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

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ          

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

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต        

        การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ............... ..... ..... ..... ............... X  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        

       การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ............... ..... ..... ..... ............... …. X 

         

 

  

       



XIV  

 

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
โท เอก 

คณะพยาบาลศาสตร์        

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

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต        

  การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ ............... ...... ...... ..... ............... X  

          

          

คณะพลังงานและสิง่แวดล้อม        

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ............... X      

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ        

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        

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

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

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต        

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

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        

  เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ............... ...... ...... ..... ............... … X  

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

          

          

คณะแพทยศาสตร์        

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

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

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

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

         

         

คณะเภสัชศาสตร์        

 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ        

  บริบาลทางเภสัชกรรม ............... ..... ..... X     



 XV 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
โท เอก 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

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

          

          

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์        

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ        

  การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ        

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ……………. X      

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ        

  พัฒนาสังคม ............... X      

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต        

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

          

          

คณะวิทยาศาสตร์        

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  คณิตศาสตร์ ............... X      

  เคม ี ................. X      

  ชีววทิยา ............... X      

  ฟิสกิส ์ ............... X      

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

  สถิติ ............... X      

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        

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

  เคม ี ............... ..... ..... ..... ............... X  

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

  วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ............... ..... ..... ..... ............... X  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        

  คณิตศาสตร์ ............... ..... ..... ..... ............... …. X 

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

          



XVI  

 

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
โท เอก 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต        

  วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ............... ..... ..... ..... ............... …. X 

          

          

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์        

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

  จุลชีววทิยา ............... X      

  ชีวเคมี ............... X      

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

          

          

คณะวศิวกรรมศาสตร์        

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ        

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

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

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

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

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต        

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

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

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

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต        

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

          

          

คณะศลิปศาสตร์        

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ        

  ภาษาจนี ............... X      

  ภาษาญ่ีปุ่น ............... X      

  ภาษาไทย ............... X      

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

  ภาษาอังกฤษ ............... X      



 XVII 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
โท เอก 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต        

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

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

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

 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต        

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

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

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

          

          

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์        

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต        

  ดนตรีและนาฎศิลป์ ............... X      

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

 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต        

  สถาปัตยกรรม ............... X      

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

          

          

คณะสหเวชศาสตร์        

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

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

          

คณะสาธารณสขุศาสตร์        

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

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ        

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

       อนามัยสิ่งแวดลอ้ม ............... X      

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

         



XVIII  

 

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญา และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ต่อเนื่อง 2 ปี 4 ป ี 5 ป ี 6 ปี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
โท เอก 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต        

       อนามัยชุมชน ............... X      

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

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

         

         

วิทยาลัยการศึกษา        

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต        

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

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ        

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

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

 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต        

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

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

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่  1 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

University of Phayao 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

สีประจ ำมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้แก่ สีม่วงและสีทอง 

สีม่วง มำจำกสีแดง ที่หมำยถึง ชำติ และสนี  ำเงิน  

       ที่หมำยถึง พระมหำกษัตริย์ 

สีทอง หมำยถึง ศำสนำ และควำมเจริญรุ่งเรืองของ 

        มหำวิทยำลัย 

     ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลัยพะเยำ คือ ฟ้ำมุ่ย 

     ดอกฟ้ำมุ่ย เป็นกล้วยไม้ มีช่ือทำงวิทยำศำสตร์ ว่ำ 

Vanda coerulea Griff.ex Lindle. คือ Orchidaceae เป็นกล้วยไม้

ประเภทแวนด้ำ : ลักษณะควำมงดงำมโดดเด่นของฟ้ำมุ่ย 

ท ำให้ถูกยกย่องว่ำเป็นกล้วยไม้ป่ำที่สวยงำมที่สุดชนิดหนึ่ง

ของโลก เนื่องจำก ช่ือ ฟ้ำมุ่ย ที่แปลว่ำ ฟ้ำหม่นหมองนั น 

มีที่มำจำกควำมสวยสดงดงำมของกลีบดอกสีฟ้ำอมม่วง 

จนท ำให้สีของท้องฟ้ำ แลดูหม่นหมองไปเลยนั่นเอง 

สีประจ ำมหำวิทยำลัยพะเยำ 



 

สัญลักษณข์องมหาวทิยาลัยพะเยา 

พระพุทธภุชคารักษ์ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม

พระพุทธรูปนาคปรก ประดิษฐานพระนามาภิไธย ส.ธ. พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ว่า 

"พระพุทธภุชคารักษ์" หมายถึง พระพุทธรูปที่มีพญานาคคุ้มครองรักษา 

    พระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา พระพุทธรูปปางนาคปรก

ประดิษฐานพระนามาภิไธย ส.ธ. ที่ขนดด้านหนา้ เป็นพระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อเป็น

ศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่เคารพสักการะของผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นิสิต ตลอดจน

ประชาชนทั่วไป องค์พระ มีขนาดความสูง 18.30 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร จ าลองแบบมาจาก 

พระพุทธรูปนาคปรกแห่งเมืองครหิที่สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 18 พระหัตถ์ทั้งสองวางใน

ลักษณะปางมารวิชัยที่ดา้นหนา้พระเมาลีมีรูปคล้ายใบโพธิ์ติดอยู่สังฆาฏิพาดบนพระอังสาซ้าย

พันทบกันเป็นริว้ๆ ประดิษฐานบนเนินเขา ดา้นหลังอาคารหอประชุมพญาง าเมือง 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

     พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ 

และเป็นที่เคารพสักการะ ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป 

โดยพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ แห่งนี้  ได้จ าลองรูปแบบมาจาก พระบรมรูปสมเด็จ                

พระนเรศวรมหาราช ประดษิฐาน ณ มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มีขนาดใหญ ่

เป็น ๒ เท่าครึ่งของพระองค์จริง ความสูง ๔.๔๐ เมตร มีพระราชอิริยาบถทรงหลั่ง

ทักษิโณทกจากสุวรรณภิงคาร เพื่อประกาสอิสรภาพ ที่เมืองแครง ในเขตแดนเมียนมา 

โดยเนน้ ความสง่างาม ลักษณะที่เข้มแข็ง และการทรงไว้ซึ่งการมีพระราชอ านาจ 

สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 

     ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลาจารึก

ยอดกลบีบัวสมี่วง เหนอือักษรย่อ "มพ" สมี่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ดา้นล่างของอักษรย่อ มีช่ือ

มหาวิทยาลัยพะเยาสมี่วง และช่ือ ภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สขีาว บนพื้นแถบโค้งสทีอง 

สัตภัณฑ์ 
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มหาวิทยาลัยพะเยา 

University of Phayao  

 

ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยพะเยา แต่เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ โดยได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และได้เร่ิมจัดการเรียนการสอน มาตั้งแต่

ป ีพ.ศ. 2538 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้ช่ือว่า “วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในปี พ.ศ. 2542 

ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งถาวร ณ บริเวณต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา บนที่ดินเนื้อที่  5 ,727 ไร่            

โดยจัดการเรียนการสอนผา่นระบบ Video Conference มาจากจังหวัดพิษณุโลก 

ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการขยายสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น และได้มีการบรรจุอาจารย์ประจ าไว้ที่วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมคร้ังที่ 13 (4/2550) เมื่อวันที่ 21 

กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ  

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการ      

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 16 

กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้เป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา จึงถือได้ว่า 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงมีฐานะเป็น นิติบุคคล  อย่างเต็ม

รูปแบบ พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีศักยภาพและ

พร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้ง การพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคม

เป็นสุข อันจะเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังปณิธานว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

(Wisdom for Community Empowerment) 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย 17 คณะ 2 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต และ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ 

1.  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 11.  คณะวิทยาศาสตร์ 

2.  คณะทันตแพทยศาสตร์ 12.  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4.  คณะนิติศาสตร์ 14.  คณะศิลปศาสตร์ 

5.  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 15.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

6.  คณะพยาบาลศาสตร์ 16.  คณะสหเวชศาสตร์ 

7.  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 17.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

8.  คณะแพทยศาสตร์ 18.  วิทยาลัยการจัดการ 

9.  คณะเภสัชศาสตร์ 19.  วิทยาลัยการศึกษา 

10.  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20.  วิทยาเขตเชียงราย 

 21.  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 

 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

Regulation and Announcement 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึก ษา พ.ศ. 2558 ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2558 และประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 (2) มาตรา 58 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2561 เมื่อวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 จงึให้ออกขอ้บังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้  1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2561” 

 ข้อ  2 ขอ้บังคับนีใ้ห้บังคับใช้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 ขอ้  3 ให้ยกเลิก 

  3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2553  

  3.2 ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555 

 ข้อ  4 ในขอ้บังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  “อธกิารบดี” หมายความวา่ อธกิารบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “คณะ” หมายความวา่ ส่วนงานวิชาการตามมาตรา ๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติ  

    มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และส่วนงาน 

    ที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทยีบเทา่และได้มีการจัด 

    การเรียนการสอน 

  “คณบดี” หมายความวา่ หัวหน้าส่วนงานวิชาการตามมาตรา ๗(๓)  

    แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  

    และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทยีบเทา่และ 

    ได้มีการจัดการเรียนการสอน 

  “อาจารย์ท่ีปรึกษา หมายความวา่ คณาอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 

  ทางวิชาการ”  ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะที่จัดการเรียนการสอน  

  “นิสิต” หมายความวา่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษา  
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 ข้อ  5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีปรัชญาและวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรที่เน้นการ

พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงาน

ได้ดียิ่งข้ึน โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

  5.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้

ใหมไ่ด้อย่างมีอิสระ รวมท้ัง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการ

ศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้

ใหมเ่พื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการคน้คว้าวิจัย 

เพื่อสรรคส์ร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 

 ข้อ  6 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่งของ

มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามข้อบังคับนี ้ในกรณีมปีัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอ้บังคับนี้ 

ให้อธกิารบดีเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด 1 

การรับเข้าศกึษา 

 ข้อ  7 คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 

  7.1 วุฒกิารศึกษา 

   7.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทยีบเทา่จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

   7.1.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

หรือเทยีบเทา่จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธกิารรับรองหรือท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

   7.1.3 ปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

   7.1.4 ปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี

ผลการเรียนดีมาก หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และมผีลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดหรือตามระเบยีบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวขอ้ง 

  7.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด 

อันได้กระท าโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

  7.3 ไม่เคยถูกคัดช่ือออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 

  7.4 เป็นผู้มีสุขภาพรา่งกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  7.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 ข้อ  8 การรับเขา้ศึกษา  

  8.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือ

อื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป 

  8.2 ผูส้มัครที่ผา่นการคัดเลือกเขา้ศึกษาแต่ก าลังรอผลการศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัย 

จะรับรายงานตัวเป็นนิสิต เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  8.3 การขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 

   8.3.1 ผู้ที่ส า เ ร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา หรือจาก

สถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ 

แต่ต้องเป็นผูมี้คุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในขอ้ 7 

   8.3.2 การแสดงความจ านงขอเขา้ศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้ 

    1) ยื่นค าร้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ก่อนวันลงทะเบยีนของภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเขา้ศึกษา 

    2) การรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับเข้า โดยผ่านความเห็นชอบของ

คณะ  

  8.4 การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนว

ปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้  9 ประเภทของนิสิต 

  9.1 นิสิตสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 7 ซ่ึงมหาวิทยาลัย 

รับเขา้ศึกษา เพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

  9.2 นิสิตวิสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติไมค่รบถ้วนตามข้อ 7 แต่มหาวิทยาลัย 

รับเข้าทดลองศึกษา ซ่ึงนิสิตวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตสามัญต่อเมื่อมีคุณสมบัติครบตามข้อ 7 และได้รับความ

เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีการศึกษา แต่ถ้าหากภายในหนึ่งปีการศึกษานิสิตมีคุณสมบัติยังไม่ครบตาม

ขอ้ 7 จะต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที 

 ขอ้  10 นิสิตเรียนขา้มมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนิสิต /นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือมาท าการศึกษาค้นคว้าเฉพาะเร่ืองได้

ตามความเหมาะสม เพื่อน าหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตน

ศึกษาอยู่ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 ขอ้  11 ผูเ้ขา้ร่วมศึกษา 

  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลอื่นนอกเหนือจากนิสิตบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็น

ผู้เข้าร่วมศึกษาเป็นบางรายวิชาได้ โดยคณะเจ้าของหลักสูตรนั้น ให้ความเห็นชอบ และผู้เข้าร่วมศึกษามีสิทธิ์ได้รับ

ใบรับรองในการศึกษา ในรายวิชานั้นๆ 

 ขอ้  12 การรายงานตัวเป็นนิสิต 

  ผูท้ี่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบยีนเป็น

นิสิต ตามวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  
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หมวด 2 

การจัดการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 ขอ้  13 การจัดการศึกษา 

  13.1 รูปแบบการจัดการศึกษา 

 มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบง่ออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 

   13.1.1 แบบ 1 ภาคการศึกษา  จัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา ปกติ โดยมีระยะเวลา

เรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทัง้นีต้้องจัดการเรียนให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต 

ตามจ านวนช่ัวโมงเรียนที่ก าหนดไว้ ในภาคการศึกษาในระบบทวิภาค 

   13.1.2 แบบ 2 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 2 ภาคการศึกษา ปกติ โดยมีระยะเวลา

เรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซ่ึงมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี้   

การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต ตามที่ก าหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติใน

ระบบทวิภาค 

   13.1.3 แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 3 ภาคการศึกษา ปกติ โดยมีระยะเวลา

เรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนช่ัวโมงต่อหน่วยกิต  ตามที่ก าหนดไว้ใน  

ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค 

  13.2 การคดิหน่วยกิต 

   13.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  15 ช่ัวโมง            

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

   13.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

   13.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

   13.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

   13.2.5 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

   13.2.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ            

ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

 ขอ้ 14 การลงทะเบยีน 

  14.1 การลงทะเบยีนรักษาสภาพการเป็นนิสิต 

   ในภาคการศึกษาปกติใดที่นิสิตไม่มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบยีนเรียน นิสิตต้องลงทะเบยีนรักษา

สภาพการเป็นนิสิต เพื่อคงสภาพการเป็นนิสิต หรือในภาคการศึกษาฤดูร้อนใดที่นิสิตมีความจ าเป็นต้องยื่นส าเร็จการศึกษา 

หรือด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการสอบโครงร่างฯ/สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/สอบวิทยานิพนธ์/สอบประมวลความรู้/

สอบวัดคุณสมบัติ นิสิตต้องลงทะเบยีนรักษาสภาพการเป็นนิสิต 
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  14.2 การลงทะเบยีนเรียนรายวิชา 

   มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นิสิตถือปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

   14.2.1 นสิิตต้องลงทะเบยีนรายวิชา ตามเงื่อนไขการลงทะเบยีนรายวิชาของมหาวิทยาลัย 

   14.2.2 การลงทะเบยีนรายวิชาใด ๆ นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

   14.2.3 รายวิชาใดที่เคยได้ระดับข้ัน B หรือสูงกว่า จะลงทะเบยีนรายวิชานั้นซ้ าอกีไม่ได้ 

   14.2.4 การลงทะเบยีนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

    1) นิสิตแบบ 1 ภาคการศึกษา จะลงทะเบยีนรายวิชาได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละ

ภาคการศึกษา 

    2) นิสิตแบบ 2 ภาคการศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในภาค

การศึกษาปกติ และไมเ่กิน ๖ หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 

    3) นิสิตแบบ 3 ภาคการศึกษา จะลงทะเบยีนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละ

ภาคการศึกษา 

   14.2.5 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่

ลงทะเบยีนผดิเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 

   14.2.6 นิสิตอาจขอลงทะเบียนเข้าศึกษารายวิชาใด ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดย

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ทั้งนี้ นิสิตจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย และนิสิตจะได้อักษร S หรือ U 

   14.2.7 นิสิตที่ข้ึนทะเบยีนเป็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องลงทะเบยีน

และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย  

   14.2.8 ผู้เข้าร่วมศึกษา จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา 

ทัง้นี ้ผูเ้ขา้ร่วมศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียม ตามประกาศมหาวิทยาลัย และผูเ้ขา้ร่วมศึกษาจะได้อักษร S หรือ U 

   14.2.9 นิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย จะลงทะเบียนเรียนได้ตามข้อ 14.2.4 และต้องช าระ

คา่ธรรมเนียม ตามประกาศมหาวิทยาลัย  

 ขอ้  15 การเพิ่มและการถอนรายวิชา 

  การเพิ่มและการถอนรายวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 

  15.1 การเพิ่มรายวิชา 

   15.1.1 แบบ 1 ภาคการศึกษา และภาคการศึกษาฤดูร้อน จะกระท าได้ภายใน 1 สัปดาห์แรก

นับจากวันเปดิภาคการศึกษาและภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   15.1.2 แบบ 2 ภาคการศึกษา และ 3 ภาคการศึกษาจะกระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก             

นับจากวันเปดิภาคการศึกษา  

  15.2 การถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินระยะเวลาร้อยละ 75 ของเวลาเรียน

ในภาคการศึกษานั้น ๆ นับตั้งแต่เปดิภาคการศึกษา 

   การถอนรายวิชาในก าหนดเวลาเดียวกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษร W ในระเบียน            

ผลการเรียน ส าหรับการถอนรายวิชาหลังก าหนดเวลาดังกล่าว นิสิตจะได้รับอักษร W ในระเบยีนผลการเรียน 



10 | คู่มอืนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

  15.3 การเพิ่มและถอนรายวิชา ให้มีข้ันตอนในการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ้  16 โครงสร้างของหลักสูตร 

  16.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจ านวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

  16.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต             

โดยแบง่การศึกษาเป็น 2 แผน คอื  

   16.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ ์ดังนี้ 

    แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย

มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี

ผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

    แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ ์ซ่ึงมีค่าเทยีบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

   16.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์             

แต่ต้องมกีารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไมเ่กิน 6 หน่วยกิต 

  16.3 หลักสูตรปริญญาเอก แบง่การศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ

นักวิชาชีพช้ันสูง ดังนี้ 

   16.3.1 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 

ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับ

หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

    แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48

หน่วยกิต 

    แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72

หน่วยกิต 

    ทัง้นี ้วิทยานิพนธต์ามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมมีาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

   16.3.2 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 

และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

    แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

    แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48

หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

    ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐาน และคุณภาพ

เดียวกัน 

 ขอ้  17 ระยะเวลาการศึกษา 

  17.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 

ปกีารศึกษา 

  17.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปกีารศึกษา 

  17.3 หลักสูตรปริญญาเอก  
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   17.3.1 ผูท้ี่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 

ปกีารศึกษา  

   17.3.2 ผูท้ี่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6

ปกีารศึกษา 

    กรณีที่มีการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้มีระยะเวลาการศึกษา

ในหลักสูตร ที่เทยีบโอนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร 

    กรณีที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาต่ ากว่าที่ก าหนดในหลักสูตรให้คณะที่นิสิตสังกัดเสนอ

มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 ขอ้  18 การย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบียบ ประกาศ 

และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้  19 การรับโอนนิสิตและ/หรือการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เป็นไปตาม                        

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบยีบ ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้  20 การลา 

  20.1 การลาพักการศึกษา 

   20.1.1 นิสิตที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษา จะต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาและภายใน 1 

สัปดาห์ นับจากวันเปดิภาคการศึกษาฤดูร้อน ยกเว้นภาคการศึกษาท่ีได้ช าระค่าธรรมเนียม 

การลงทะเบยีนรายวิชาไปแล้ว  

   20.1.2 นิสิตที่กลับมาเรียนหลังจากลาพักการศึกษาไปแล้วให้มีสภาพการเป็นนิสิตเหมือน

ก่อนได้รับอนุมัติใหล้าพักการศึกษา    

  20.2 ลาออก 

   นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนิสิต ให้ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยและระหว่างที่ยัง

ไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ให้ถือว่านิสิตผู้ขอลาออกนั้นยังมีสภาพเป็นนิสิตที่จะต้องปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน

ระเบยีบ ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้  21 การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

  นิสิตจะพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณี ดังต่อไปนี้ 

  21.1 ตาย 

  21.2 ลาออก 

  21.3 โอนไปเป็นนิสิตสถาบันการศึกษาอื่น 

  21.4 ขาดคุณสมบัติของการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยขอ้หนึ่งข้อใดตามข้อ 7 

  21.5 ไม่มาลงทะเบยีนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมไิด้ลาพักการศึกษาภายใน 30 

วัน นับจากวันเปดิภาคการศึกษา และภายใน 15 วัน นับจากวันเปดิภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  21.6 เป็นนิสิตครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในขอ้ 17.1 ขอ้ 17.2 และขอ้ 17.3 

  21.7 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

  21.8 เมื่อเรียนมาแล้วครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาหรือเมื่อ

เรียนมาแล้วครบ 3 ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา ยังมคีา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50  

  21.9 เป็นนิสิตวิสามัญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสามัญตามข้อ 9.2 
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  21.10 ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  21.11 ลาพักการศึกษาและ/หรือลาป่วย ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาค แบบ 1 

ภาคการศึกษา หรือ ในระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษา หรือ ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา ในปกีารศึกษาแรก

โดยไม่มีหน่วยกิตสะสม  

  21.12 มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ นอกเหนือจากขอ้ดังกล่าวขา้งต้น 

 ขอ้  22 ให้คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อให้ค าแนะน า ดูแล และจัดแผนการศึกษาของนิสิต

ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในระเบยีบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ 

ที่เก่ียวขอ้ง ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์/ อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 ขอ้  23 ช่ือและรหัสรายวิชา 

  23.1 รายวิชาหนึ่ง ๆ มีรหัสรายวิชาและช่ือรายวิชาก ากับไว้ 

  23.2 รหัสรายวิชาประกอบด้วย 

   23.2.1 เลข 3 ล าดับแรก แสดงถึง สาขาวิชา 

   23.2.2 เลขในล าดับท่ี 4  แสดงถึง ระดับบัณฑิตศึกษา  

   23.2.3 เลขในล าดับท่ี 5 แสดงถึง หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

   23.2.4 เลขในล าดับท่ี 6 แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา 

หมวด 3 

การวัดและประเมนิผลการศึกษา 

 ขอ้  24 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  24.1 มหาวิทยาลัยให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

  24.2 มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับข้ันและค่าระดับขัน้ในการวัดและประเมินผล ส่วนกรณีต่อไปนี ้ให้

ก าหนดการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U คอื 

   24.2.1 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 

   24.2.2 การสอบประมวลความรู้ / การสอบวัดคุณสมบัติ 

   24.2.3 สัมมนา 

   24.2.4 วิทยานิพนธ ์/ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

  24.3 สัญลักษณ์ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 

   A หมายถึง  ดีเยี่ยม   (EXCELLENT) 

   B+  หมายถึง  ดีมาก   (VERY GOOD) 

   B  หมายถึง  ดี  (GOOD) 

   C+ หมายถึง  ดีพอใช้  (FAIRLY GOOD) 

   C  หมายถึง  พอใช ้  (FAIR) 

   D+  หมายถึง  อ่อน  (POOR) 

   D  หมายถึง  อ่อนมาก  (VERY POOR) 

   F    หมายถึง  ตก  (FAILED) 

   S  หมายถึง  เป็นที่พอใจ  (SATISFACTORY) 

   U  หมายถึง  ไม่เป็นที่พอใจ  (UNSATISFACTORY) 
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   I  หมายถึง  การวัดผลยังไมส่มบูรณ์  (INCOMPLETE) 

   P หมายถึง การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สุด (IN PROGRESS) 

   W หมายถึง  การถอนรายวิชา  (WITHDRAWN) 

  24.4 ระบบระดับขั้น ก าหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซ่ึงแสดงผลการศึกษา

ของนิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชาและมคีา่ระดับข้ัน ดังนี้ 

   ระดับข้ัน A มีค่าระดับข้ันเป็น 4.00 

   ระดับข้ัน B+ มีค่าระดับข้ันเป็น 3.50 

   ระดับข้ัน B มีค่าระดับข้ันเป็น 3.00 

   ระดับข้ัน C+ มีค่าระดับข้ันเป็น 2.50 

   ระดับข้ัน C  มีค่าระดับข้ันเป็น 2.00 

   ระดับข้ัน D+ มีค่าระดับข้ันเป็น 1.50 

   ระดับข้ัน D มีค่าระดับข้ันเป็น 1.00 

   ระดับข้ัน F  มีค่าระดับข้ันเป็น 0 

  24.5 อักษร I แสดงว่านิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ โดยมี

หลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจาก

คณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

   นิสิตจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ก่อน 2 สัปดาห์

สุดทา้ยของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นระดับข้ัน F หรืออักษร U 

  24.6 อักษร P แสดงว่า รายวิชานั้นยังมกีารเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยังไมมี่การวัดและประเมินผล

ภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบยีน ทัง้นี ้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

   อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลาการศึกษา 

ตามข้อ 17 หากพ้นระยะเวลาการศึกษามหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นระดับข้ัน F หรืออักษร U 

  24.7 อักษร W แสดงว่า 

   24.7.1 การลงทะเบยีนผดิเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 14.2.5 

   24.7.2 นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบยีน ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 15.2, 15.3 

   24.7.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

   24.7.4 กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติใหถ้อน 

ทุกรายวิชาที่ลงทะเบยีน 

  24.8 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละสาขาวิชา 

   24.8.1 นิสิตระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะต้องได้ระดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หากได้ต่ ากว่านีจ้ะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

นั้นซ้ าอกี จนกว่าจะได้ระดับข้ันไม่ต่ ากว่า C 

   24.8.2 รายวิชาใด หากระบุการประเมินผลเป็นอักษร S หรือ U นิสิตจะต้องได้อักษร S 

มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่าจะได้อักษร S หรือผ่านการประเมินผลตามเงื่อนไขในประกาศ

มหาวิทยาลัย 

  24.9 ในกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี  
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ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วนที่เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา 

การวัดผลและการประเมินผลส าหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม 

  24.10 อักษร S, U, I, P และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณคา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

  24.11 มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับขั้นของรายวิชา

ทัง้หมด ที่นิสิตได้ลงทะเบยีน  

  24.12 การค านวณระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุก ๆ 

รายวิชาตามข้อ 24.4 มารวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของรายวิชาทัง้หมด ยกเว้น ที่ระบุไว้ในข้อ 24.10 ในการ

หารนีใ้ห้มีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่าหนึ่ง

คร้ัง มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนคร้ังสุดท้ายเพียงคร้ัง

เดียว 

  24.13  กรณีที่นิสิตได้เรียนรายวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่น อาจขอเทียบโอนรายวิชานั้น

เขา้ไว้ในหลักสูตร ทัง้นี ้จะไม่น าผลมาค านวณหาค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

 ขอ้  25 การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ให้ด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบียบ ประกาศ 

และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้  26 การสอบประมวลความ รู้  (COMPREHENSIVE EXAMINATION) และการสอบวัดคุณสมบัติ  

(QUALIFYING EXAMINATION) ให้ด าเนินการตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในระเบยีบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ 

ที่เก่ียวขอ้ง 

หมวด 4 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง / การท าวิทยานิพนธ์ 

 ขอ้  27 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/การท าวิทยานิพนธ์ ให้ด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด                  

ในระเบยีบ ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้  28 เมื่อพบว่ามีการลอกเลียนผลงาน ซ้ าซ้อนกับงานของผู้อื่นหรือมีการจ้างท าการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองหรือผลงานวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาถอดถอนรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือ

วิทยานิพนธ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบยีบ ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมวด 5 

การส าเร็จการศึกษา 

 ขอ้  29 การเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติปริญญา 

   ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิด          

ภาคการศึกษา  

  29.1 นิสิตที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติใหไ้ด้รับปริญญา จะต้องผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

   29.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

    1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

    2) ลงทะเบยีนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

    3) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 
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    4) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

   29.1.2 ปริญญาโท แผน ข 

    1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

    2) ลงทะเบยีนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

    3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

    4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 

    5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 

    6) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION) 

    7) เสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดทา้ย 

    8) ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองได้รับการเผยแพรต่ามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในระเบยีบ ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง 

   29.1.3 ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 

    1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

    2) ลงทะเบยีนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

    3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่ตาม           

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบยีบ ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง 

    5) เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดทา้ย 

   29.1.4 ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

    1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

    2) ลงทะเบยีนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

    3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 

    5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 

    6) ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธจ์ะต้องได้รับ 

การเผยแพรต่ามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในระเบยีบ ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง 

    7) เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดทา้ย 

   29.1.5 ปริญญาเอก แบบ 1 

    1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

    2) ลงทะเบยีนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

    3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    4) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

    5) ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธจ์ะต้องได้รับ 

การเผยแพรต่ามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในระเบยีบ ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง 

    6) เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดทา้ย 

   29.1.6 ปริญญาเอก แบบ 2 

    1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
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    2) ลงทะเบยีนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

    3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ 

    5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 

    6) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

    7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบยีบ ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง 

    8) เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดทา้ย 

  29.2 นิสิตต้องไม่มีพันธะเก่ียวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย  

  29.3 การให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม 

   มหาวิทยาลัยอาจให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผล

การศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.00 หรือผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือได้รับการจดสิทธิบัตร                 

หรืออนุสิทธบิัตร หรือจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญาอื่น 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ้  30 การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาของนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ปฏิบัติตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 ไปก่อนจนกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร  

 ขอ้  31 ให้ออกระเบยีบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนีภ้ายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ 

ขอ้บังคับนีใ้ช้บังคับ 

  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้น าข้อบังคับระเบียบ 

ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในวันที่ข้อบังคับนีใ้ช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

ขอ้บังคับนี้ 
 

      ประกาศ ณ วันที่  24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

 
 

               (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) 

                               นายกสภามหาวิทยาลัย  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

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

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประชุมคร้ังท่ี 141 (11/2561) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ส าหรับ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลบังคับใช้กับนิสิตที่เขา้ศึกษาปกีารศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะ” หมายความวา่ ส่วนงานตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และส่วนงานที่

เรียกช่ืออย่างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่าและได้มี  

การจัดการเรียนการสอน 

“นิสิต” หมายความวา่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผลงานทางวิชาการ” หมายความวา่ บทความวิจัยซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 

หรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ของนิสิต 

“บทความฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper)” 

หมายความวา่ ผลงานทางวิชาการที่มีองค์ประกอบส าคัญของ

การตีพิมพ์ผลงานที่เป็นไปตามมาตรฐานการ

ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์  ( Full Paper) 

ประกอบไปด้วย บทน า แนวคิด ทฤษฎีที่

เก่ียวข้อง วิธีการด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย 

และสรุปผลการวิจัย การอ้างอิง บรรณานุกรม 

“รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ 

(Proceedings)” 

หมายความวา่ เอกสารรวมเล่มบทความฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) ภายหลังจากการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการในที่ประชุมวิชาการหรือที่ประ ชุม

วิชาการระดับชาติหรือที่ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ  
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“วารสารทางวิชาการ” หมายความวา่ วารสารทางวิชาการที่ มีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูล 

ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ที่มีคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ หรือตามประกาศคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน           
ทางวิชาการ 

“การน าเสนอ 
ผลงานทางวิชาการ 
ในที่ประชุมวิชาการ” 

หมายความวา่ การน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 

ต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก           

การประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยมีบรรณาธิการ 

จัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม      

ที่ได้รับการยอมรับจากสาขาวิชานั้น ๆ 

“การน าเสนอ 
ผลงานทางวิชาการ 
ในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ” 

หมายความวา่ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ในที่ประชุม

วิชาการระดับชาติ และบทความฉบับสมบูรณ์  

(Full paper) ต้องได้ รับการตีพิมพ์ ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือ

คณะกรรมการจั ดประ ชุ ม  ประกอบด้ วย 

ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญา

เอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  

ในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อย

ร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น

ผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่           

มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย             

3 หน่วยงาน และรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

“การน าเสนอ 
ผลงานทางวิชาการ 
ในที่ประชุมวิชาการ 

ระดับนานาชาติ” 

หมายความวา่ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ในที่ประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ และบทความฉบับ

สมบูรณ์ (Full paper) ต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) โดย

มีกองบรรณาธิ การจั ดท ารายงานฯ  หรือ

คณะกรรมการจัดประชุมฯ ประกอบด้ วย 

ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
หรือทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขาวิชา 

นั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25 

และมีผู้ประเมินบทความที่ เป็นผู้ เ ช่ียวชาญ              
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ในสาขาวิชานั้น และมีบทความที่มาจากต่างประเทศ

อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 

 

 ขอ้ 4 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

  4.1 นิสิตระดับปริญญาเอก 

   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ           

การยอมรับใหต้ีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เร่ือง โดยผลงานต้องระบุช่ือนิสิตเป็นผูแ้ต่งช่ือแรก 

  4.2 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก  

   1) แผน ก แบบ ก1  

         ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารทางวิชาการ โดยผลงานต้องระบุช่ือนิสิตเป็นผูแ้ต่งช่ือแรก 

   2) แผน ก แบบ ก2 

   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือที่ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ โดยผลงานต้องระบุช่ือนิสิตเป็นผูแ้ต่งช่ือแรก 

  4.3 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 

   ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต้องได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ หรือ               

ที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยผลงานต้องระบุช่ือนิสิตเป็นผูแ้ต่งช่ือแรก 

   กรณีนิสิตส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการแล้ว ในภายหลัง

ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลนั้น ให้นับการยอมรับวารสารทางวิชาการ           

ในฐานขอ้มูล ตั้งแต่วันที่นิสิตได้รับการตอบรับใหต้ีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานจนถงึวันที่ได้รับอนุมัติใหส้ าเร็จการศึกษา 

 ขอ้ 5 การส่งเอกสารการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

  5.1 วารสารทางวิชาการ 

   นิสิตต้องส่งส าเนาปกนอกหรือหน้าแผ่นซีดี สารบัญ ส าเนาหน้ากองบรรณาธิการ หรือส าเนา

หน้าคณะกรรมการจัดประชุม และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ รวมถึง

เอกสารที่จ าเป็นต่อการพิจารณาเพิ่มเติม หรือเอกสารตอบรับใหต้ีพิมพ์บทความ ต่อคณะที่นิสิตสังกัด 

   กรณีนิสิตใช้เอกสารตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้คณะ/วิทยาลัยติดตาม             

และรายงานผลการติดตามให้มหาวิทยาลัยรับทราบ หากพบว่า นิสิตไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์ 

(Full Paper) ในวารสารทางวิชาการ นิสิตต้องด าเนินการตามประกาศและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทุกประการ 

 

 

  5.2 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

   นิสิตต้องส่งส าเนาปกนอกหรือหน้าแผ่นซีดี สารบัญ ส าเนาหน้ากองบรรณาธิการ หรือส าเนา

หน้าคณะกรรมการจัดประชุม และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์เผยแพรใ่นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) รวมถึงเอกสารที่จ าเป็นต่อการพิจารณาเพิ่มเติม ต่อคณะที่นิสิตสังกัด 
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 ขอ้ 6 รายช่ือวารสารทางวิชาการนอกเหนือจากที่มีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน             

ทางวิชาการ ให้คณะตรวจสอบข้อมูลตามหลักเกณฑ์การยอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนเสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการต่อคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ           

และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ขอ้ 7 ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมิได้ระบุไว้ในประกาศนี้  ให้น าเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

  

ประกาศ  ณ  วันที่ 10 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

 

                                                     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. 2558 

************************ 

 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และความตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่  91 

(8/2558) เมื่อวันที ่20 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ัง

ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี ้

 ขอ้ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 และให้ใช้ประกาศนีแ้ทน 

 ขอ้ 4 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธกิารบดี” หมายถึง อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะ” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียน

การสอน 

“คณบดี” หมายถึง หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการ

จัดการเรียนการสอน 

“นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาที่ลงทะเบยีนเรียน 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยาตามระยะเวลา ของหลักสูตร  

 ขอ้ 5 คุณสมบัติของนิสิตที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการส าหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

5.1 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 

   5.1.1 นิสิตลงทะเบยีนเรียนรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

5.1.2 นิสิตต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

5.1.3 นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

   5.1.4 ผลงานวิชาการที่ไปน าเสนอต้องเป็นผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อใช้

ประกอบการยื่นส าเร็จการศึกษา โดยผลงานวิชาการต้องระบุช่ือนิสิตเป็นช่ือแรก  
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  5.2 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก 

5.2.1 นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธเ์รียบร้อยแล้ว 

5.2.2 นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

   5.2.3 ผลงานวิชาการที่ไปน าเสนอต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ประกอบการยื่น

ส าเร็จการศึกษา โดยผลงานวิชาการต้องระบุช่ือนิสิตเป็นช่ือแรก 

  5.3 นิสิตระดับปริญญาเอก 

   5.3.1 นิสิตต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธเ์รียบร้อยแล้ว 

   5.3.2 นิสิตต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 

   5.3.3 นิสิตต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

   5.3.4 ผลงานวิชาการที่ไปน าเสนอต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ประกอบการยื่น

ส าเร็จการศึกษา โดยผลงานวิชาการต้องระบุช่ือนิสิตเป็นช่ือแรก 

 ขอ้ 6 ก าหนดอตัราการเบิกคา่ใช้จา่ยเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเบกิคา่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายได้ของคณะ ดังนี ้

  6.1 การน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 

   กรณีน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ ต้องเป็นการน าเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 

หรือการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

6.1.1 การน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

    ให้เบกิคา่ลงทะเบยีน คา่เดินทาง และคา่ที่พักเหมาจา่ยตามจา่ยจริงไม่เกิน 4,000 บาท  

   6.1.2 การน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

    ให้เบกิคา่ลงทะเบยีน คา่เดินทาง และค่าท่ีพักเหมาจ่ายตามจ่ายจริงไม่เกิน 8,000 บาท  

    ทัง้นี ้นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา เป็นรายๆ ไป 

กรณีที่น าเสนอผลงาน ณ จังหวัดที่นิสิตศึกษาอยู่ไม่สามารถเบกิคา่ใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางและค่าที่พักได้ 

  6.2 การเผยแพรผ่ลงานในวารสารวิชาการ 

   6.2.1 วารสารวิชาการระดับชาติ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรับให้เป็น

วารสารวิชาการระดับชาติ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: 

TCI) หรือเป็นวารสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวารสารประกอบการส าเร็จการศึกษาของนิสิต  

    ให้เบกิคา่สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงาน ไม่เกิน 1,500 บาท  

   6.2.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรับ หรือเป็น

วารสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวารสารประกอบการส าเร็จการศึกษาของนิสิต ดังนี ้

    1) วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอันดับวารสาร SCImago 

Journal Rank (SJR  : www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 3 หรือ4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 

Subject category ที่ตีพิมพ์ให้เบกิคา่สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงาน ไม่เกิน 2,000 บาท 

    2) วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอันดับวารสาร SCImago 

Journal Rank (SJR  : www.scimagoir.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน 

Subject category ที่ตีพิมพ์ หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอ้มูลสากลของ Institute for Scientific 

Information (ISI) หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาใหเ้บกิคา่สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงาน ไม่เกิน 4,000 บาท 
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 ขอ้ 7 นิสิตต้องส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่อคณะที่จัดการเรียน

การสอน ดังนี ้

7.1 การน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

   นิสิตต้องส่งปกนอกของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือส าเนาหน้าแผ่น CD ปกในที่มี

รายช่ือของกองบรรณาธิการ หน้าสารบัญที่ระบุช่ือนิสิต บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ (Full 

paper)  

  7.2 การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ซ่ึงส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษายอมรับหรือเป็นวารสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นวารสารประกอบการส าเร็จการศึกษาของ

นิสิต 

   นิสิตต้องส่งเอกสารการตีพิมพ์ พร้อมทั้งปกนอกของวารสาร สารบญัของวารสารที่ระบุช่ือนิสิต และ

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร 

  7.3 วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: 

TCI) หรือฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SCImago Journal Rank (SJR : www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูลสากลของ 

Institute for Scientific Information (ISI) หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ์ 

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

   นิสิตต้องส่งเอกสารการตีพิมพ์หรือเอกสารตอบรับการตีพิมพ์ผลงานพร้อมทั้งปกนอกของวารสาร 

สารบัญของวารสารที่ระบุช่ือนิสิต และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร  

   ทัง้นี ้บทคัดย่อท่ีได้รับการเผยแพร ่ต้องระบุว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา” 

 ขอ้ 8 จ านวนคร้ังท่ีนิสิตสามารถขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ดังนี ้

8.1 นิสิตระดับปริญญาโท  จ านวน 1 คร้ัง ตลอดหลักสูตร 

8.2 นิสิตระดับปริญญาเอก  จ านวน 2 คร้ัง ตลอดหลักสูตร 

 ขอ้ 9 ให้อธกิารบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้กรณีมปีัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ให้อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

                                           ประกาศ  ณ  วันที่  27 มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

 

 

 

                                                          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

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

เพื่อให้การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                       

ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓                      

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ัง

ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 

17 มกราคม 2562  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 

2/2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 จงึออกประกาศ ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕62” 

ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ประกาศนีแ้ทน 

ขอ้ 4 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะ” หมายความวา่ ส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติ  

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และส่วนงาน ท่ี

เรียกช่ืออย่างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่าและได้ มีการ

จัดการเรียนการสอน 

“นิสิต” หมายความวา่ นิสิตปริญญาโท และนิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัย

พะเยา 

“ศูนย์ภาษา” หมายความวา่ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“TOEFL” หมายความวา่ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ของผู้ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจ าชาติ 

(Test of English as a Foreign Language) 

“TOEFL ITP” หมายความวา่ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นระบบการสอบแบบตอบ ในกระดาษค าตอบ 

(Institutional Testing Program) 

“TOEFL IBT” หมายความวา่ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

เป็นระบบการสอบโดยใ ช้ระบบออนไลน์ผ่ าน

อินเทอร์เน็ตในการสอบ (TOEFL Internet-Based Test) 
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“TOEFL PBT” หมายความวา่ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นระบบการสอบแบบตอบ ในกระดาษค าตอบ 

(TOEFL Paper-Based Test) 

“IELTS” หมายความวา่ ระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ 

(International English Language Testing System) 

ขอ้ 5 ระดับปริญญาโท 

 นิสิตระดับปริญญาโทต้องสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 

5.1 นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย  

  1) มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์ภาษาจัดให้ 

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 หรือ 

  2) มีผลการสอบ TOEFL ITP ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 450 หรือ มีผลการสอบ TOEFL IBT                

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 45 หรือ 

3) มีผลการสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 4.0 หรือ 

  4) สอบผ่านรายวิชา 146700 Intensive English for Graduate Studies หรือรายวิชา                   

ที่หลักสูตรก าหนด หรือสอบผ่านภาษาอังกฤษ English for Graduate Studies level I 

5.2 นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร

ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

  1) มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์ภาษาจัดให้ 

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 หรือ 

  2) มีผลการสอบ TOEFL ITP ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 500 หรือ มีผลการสอบ TOEFL IBT                  

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 61 หรือ 

3) มีผลการสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 5.0 หรือ 

  4) สอบผ่านรายวิชา 146700 Intensive English for Graduate Studies หรือรายวิชา               

ที่หลักสูตรก าหนด และสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ English for Graduate Studies level II 

 ขอ้ 6 ระดับปริญญาเอก  

6.1 การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแรกเขา้ศึกษา 

นิสิตระดับปริญญาเอกต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้าศึกษา อย่างใดอย่าง

หนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย  

1.1) มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์

ภาษาจัดให้ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 หรือ 

1.2) มีผลการสอบ TOEFL ITP ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 450 หรือมีผลการสอบ TOEFL 

IBT ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 45 หรือ 

1.3) มีผลการสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 4.0  

2) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร

ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
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2.1) มีผลการสอบเทยีบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์ภาษา

จัดให้ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 หรือ 

2.2) มีผลการสอบ TOEFL ITP ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 500 หรือ มีผลการสอบ TOEFL 

IBT ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 61 หรือ 

2.3) มีผลการสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 5.0 

6.2 การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษา 

  นิสิตระดับปริญญาเอกต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษาอย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย  

1.1) มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์

ภาษาจัดให้ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 หรือ 

1.2) มีผลการสอบ TOEFL ITP ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 500 หรือ มีผลการสอบ 

TOEFL IBT ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 61 หรือ 

1.3) มีผลการสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 5.0 หรือ 

1.4) สอบผ่ านความ รู้ภาษาอั ง กฤษ English for Graduate Studies level II  

เป็นอย่างต่ า 

2) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร

ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

2.1) มีผลการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์

ภาษาจัดให้ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 หรือ 

2.2) มีผลการสอบ TOEFL ITP ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 577 หรือ มีผลการสอบ 

TOEFL IBT ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 90 หรือ 

2.3) มีผลการสอบ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 6.5 หรือ 

2.4) สอบผ่ านความ รู้ภาษาอั งกฤษ English for Graduate Studies level III                      

เป็นอย่างต่ า 

 ขอ้ 7 ความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Studies แบง่เป็น 3 ระดับ 

ดังนี้ 

7.1 ระดับที่ 1 (English for Graduate Studies level I) เป็นความรู้ภาษาอังกฤษที่เทียบได้กับ

คะแนนการสอบเทยีบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 60-64 คะแนน 

7.2 ระดับที่ 2 (English for Graduate Studies level ll) เป็นความรู้ภาษาอังกฤษที่เทียบได้กับ

คะแนนการสอบเทยีบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 65-69 คะแนน 

7.3 ระดับที่ 3 (English for Graduate Studies level lll) เป็นความรู้ภาษาอังกฤษที่เทียบได้กับ

คะแนนการสอบเทยีบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 70 คะแนนเป็นต้นไป 

 ขอ้ 8 การจัดอบรมและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  

 ศูนย์ภาษาเป็นผู้ด าเนินการจัดอบรมและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับผู้ที่มีผลการสอบ

เทยีบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
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8.1 ระดับที่ 1 ส าหรับผู้ที่มีผลคะแนนการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา น้อยกว่า 60 คะแนน  

8.2 ระดับที่ 2 ส าหรับผู้ที่มีผลคะแนนการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 60-64 คะแนน 

8.3 ระดับที่ 3 ส าหรับผู้ที่มีผลคะแนนการสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ 65-69 คะแนน  

ทั้งนี้ การประเมินผลการอบรมและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  และอัตราค่าลงทะเบียนให้

เป็นไปตามประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา  

อนึ่ง นิสิตสามารถใช้ผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ English for Graduate Studies สมัคร

เขา้รับการอบรมในระดับท่ีสูงขึ้นได้ ภายในระยะเวลาที่นิสิตศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ 

 ขอ้ 9 การยื่นผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามขอ้มูลขา้งต้น ต้องเป็นผลการสอบที่มีอายุไม่เกิน

สองปีนับตั้งแต่วันที่มีการออกใบรับรองผลการสอบหรือหลักฐานการสอบจนถึงวันที่นิสิตยื่นผลการสอบ 

 ขอ้ 10 กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาซ่ึงใช้หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

รับรอง โดยให้นิสิตแสดงหลักฐานการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.) ต่อมหาวิทยาลัย    

เพื่อพิจารณาให้นิสิตเป็นผู้สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษแรกเขา้ศึกษา และ/หรือใหน้ิสิตเป็นผูส้อบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ

เพื่อประกอบการยื่นส าเร็จการศึกษา 

 ขอ้ 11 กรณีที่นิสิตมีผลการสอบ TOEFL PBT ก่อนประกาศนีใ้ช้บังคับ นิสิตสามารถขอน าผลคะแนนการ

สอบ TOEFL PBT เทยีบเคยีงกับคะแนนการสอบ TOEFL ITP ได้ ทัง้นี ้ผลคะแนนการสอบ TOEFL PBT ต้องมีอายุไม่เกินสอง

ปนีับตั้งแต่วันที่มีการออกใบรับรองผลการสอบหรือหลักฐานการสอบจนถึงวันที่นิสิตยื่นผลการสอบ 

 ขอ้ 12 ประกาศนีไ้ม่ใช้บังคับแก่นิสิตที่เขา้ศึกษาก่อนปกีารศึกษา 2562 

 ขอ้ 13 ให้อธกิารบดีรักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณีมปีัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

ให้อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยตีความและให้ถือเป็นที่สุด 

 

       ประกาศ ณ วันที่    25   มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

                    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 



28 | คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 

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

 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เร่ือง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2553 คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี ้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับ

นิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในขอ้บังคับนี ้

          “คณะ”   หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่น 

        ที่มีการจัดการเรียนการสอน 

   “นิสิต”   หมายถึง นิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “การสอบ”  หมายถึง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

 ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติ 

         นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 สามารถสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

ได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ของช้ันปีที่ 2 ตามประกาศปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยผูท้ี่ต้องการสมัครสอบ

วัดคุณสมบัติ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรณีไป 

 ข้อ 5 การจัดสอบ 

   5.1  การก าหนดปฏิทินการสอบ 

               กองบริการการศึกษา จัดท าปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเห็นชอบ และเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัย เพื่อจัดท าเป็นประกาศปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

   5.2  การสมัครสอบ 

    5.2.1  นิสิตขอรับใบสมัครที่คณะเจ้าของหลักสูตร หรือดาวน์โหลดจากเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย 

    5.2.2  นิสิตกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครที่กองบริการการศึกษา เพื่อตรวจสอบและรับ

ลงทะเบยีน 

    5.2.3  นิสิตช าระเงินที่กองคลัง   
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    5.2.4  กองบริการการศึกษา จัดท าประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ติดประกาศและส าเนารายช่ือให้

คณะเจา้ของหลักสูตร รับทราบ 

   5.3  การออกข้อสอบ 

    5.3.1  คณะเจ้าของหลักสูตรจัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ

และ/หรือสอบสัมภาษณ์ เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

    5.3.2  คณะกรรมการออกข้อสอบ ด าเนินการออกข้อสอบ/คัดเลือกขอ้สอบ และจัดท าข้อสอบ 

  5.4  การด าเนินการสอบ และตรวจข้อสอบ 

   5.4.1  คณะเจ้าของหลักสูตรจัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบและด าเนินการสอบ

ตามตารางสอบ 

    5.4.2  คณะเจ้าของหลักสูตรท าหนังสือเชิญคณะกรรมการออกข้อสอบ เพื่อด าเนินการ

ตรวจข้อสอบและสอบสัมภาษณ์ 

    5.4.3  คณะเจ้าของหลักสูตรรวบรวมคะแนนผลสอบพร้อมแนบข้อสอบ 3 ชุด ส่งกองบริการ

การศึกษา 

 ข้อ 6 การประมวลผลสอบและตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

   6.1  กองบริการการศึกษา จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลเสนอมหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

   6.2  กองบริการการศึกษา จัดท าประมวลผลการสอบ 

   6.3  กองบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลและจัดท าประกาศผลสอบ เสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และจัดส่งให้คณะเจ้าของหลักสูตร  

   6.4  คณะเจ้าของหลักสูตรแจง้ผลสอบให้นิสิตทราบเป็นรายบุคคล 

 ข้อ 7 เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

   7.1  กรณีที่มีการสอบเฉพาะขอ้เขยีน จะถือว่า นิสิตเป็นผูส้อบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตต้องสอบ

ผา่นขอ้เขยีนได้คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไป 

   7.2  กรณีที่มีการสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ จะถือว่า นิสิตเป็นผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ นิสิต

ต้องได้คะแนนสอบในแต่ละส่วนร้อยละ 50 ขึ้นไป และมีคะแนนรวมของทัง้ 2 ส่วนร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 ข้อ 8 ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือ ที่ มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้น าเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

  

                 ประกาศ ณ วันที่  4  พฤษภาคม พ.ศ.  2554 

 

 

 

              

                      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

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

โดยที่เป็นการเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 อาศัยตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 138 (8/2561) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 จงึประกาศไว้

ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความดังต่อไปนีแ้ทน 

                       “ขอ้ 7 เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

                                   ก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยก าหนดเกณฑ์การสอบ

ผา่น ดังนี้ 

7.1 นิสิตต้องได้คะแนนการสอบข้อเขยีน ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

7.2 นิสิตต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

และมคีะแนนรวมของทัง้ 2 ส่วน ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

กรณีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ                                      

วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ดังนี้ กรณีที่มีการสอบเฉพาะข้อเขียน จะถือว่า นิสิตเป็นผู้สอบผ่านการสอบ               

วัดคุณสมบัติ นิสิตต้องสอบผ่านขอ้เขยีนได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป” 

ประกาศ  ณ  วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

 

                                                                   (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี)                

                                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 



คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 31 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอาศัยความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม คร้ังที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเร่ือง “การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555” 

 ขอ้  2  ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ  3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เ ร่ือง การให้บริการของศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ประกาศนีแ้ทน 

 ขอ้  4  ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” หมายความวา่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อธกิารบดี” หมายความวา่ อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “ผูอ้ านวยการ” หมายความวา่ ผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

    มหาวิทยาลัยพะเยา 

 บุคลากรมหาวิทยาลัย หมายความวา่ พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายบริการ  

    พนักงานราชการ ผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษ  

    ผูเ้กษยีณอายุราชการ ผูท้รงคุณวุฒิ และลูกจา้งช่ัวคราว 

    ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “นิสิต”  หมายความวา่ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “นักเรียน” หมายความวา่ นักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 

 “เจา้หน้าท่ี” หมายความวา่ เจา้หน้าท่ีประจ าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 “ทรัพยากรสารสนเทศ” หมายความวา่ วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสาร หนังสือพิมพ์ 

    หรือสิ่งตีพิมพ์ที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น วัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่  

    สื่ออเิล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ 

    ฐานขอ้มูลอ้างอิงและฐานขอ้มูลฉบับเต็มและวัสดุอื่นๆ  

    ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

    จัดไว้ให้บริการ 
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 ข้อ  5  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปดิให้บริการตามวันและเวลาดังนี้ 

  5. 1 ระหว่างเปิดภาคเรียน 

   5.1.1 วันจันทร์-วันศุกร์ เปดิบริการเวลา 08.00 น. -  20.30 น. 

   5.1.2 วันเสาร์-วันอาทติย์ เปดิบริการเวลา  09.00 น. -  17.00 น.   

   5.1.3 7 วันก่อนสอบกลางภาคและสอบปลายภาคจนถึงวันสิ่นสุดของการสอบ เปดิบริการเวลา 

08.00 น. – 24.00 น.  

  5.2 ระหว่างปดิภาคการศึกษา 

   5.2.1 วันจันทร์-วันศุกร์  เปดิบริการเวลา  08.30 น. - 16.30 น. 

   5.2.2 วันเสาร์-วันอาทติย์ เปดิบริการเวลา  09.00 น. - 17.00 น. 

   5.2.3 ปดิบริการวันหยุด วันนักขัตฤกษแ์ละวันหยุดตามประกาศของทางราชการ 

 ขอ้  6 สมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แบง่เป็น 4 ประเภทดังนี้ 

  6.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขณะด ารงต าแหน่ง และบุคคลที่มีอุปการ

คุณต่อมหาวิทยาลัย หรือผู้ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากมาหวิทยาลัย 

  6.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัย นิสิต และนักเรียน 

  6.3 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ อาจารย์พิเศษ 

  6.4 สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลภายนอก 

 ขอ้  7 การสมัครเป็นสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต้องปฏิบัติดังนี้ 

  7.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ท าบัตรยืมโดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการท าบัตร 

  7.2 สมาชิกสามัญและวิสามัญ ผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเอง พร้อมน ารูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 

(ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 รูปและหลักฐานดังนี้ 

   7.2.1 บุคลากรมหาวิทยาลัย ให้แสดงบัตรประจ าตัวบุคลากร บัตรสมาชิกมีอายุตลอดการ        

มีสภาพเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย 

   7.2.2 นิสิต ให้แสดงบัตรประจ าตัวนิสิตและแสดงข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ บัตรสมาชิก            

มีอายุตลอดการมีสภาพเป็นนิสิต 

   7.2.3 นักเรียน ให้แสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน บัตรสมาชิกมีอายุตลอดการมีสภาพเป็นนักเรียน 

   7.2.4 อาจารย์พิเศษ ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน และหนังสือรับรองการจ้างจากหัวหน้า

หน่วยงาน พรอ้มระบุระยะเวลาการจา้ง บัตรสมาชิกมีอายุตลอดการจา้งงาน 

  7.3 สมาชิกสมทบ ผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการท าบัตรและ                 

ค่าประกันของเสียหายตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราค่าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนบหลักฐานดังนี้ 

   7.3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

   7.3.2 ส าเนาทะเบยีนบา้น 

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

  บัตรสมาชิกมีอายุหนึ่งปนีับแต่วันออกบัตร ในกรณีที่บัตรสูญหาย ต้องช าระค่าธรรมเนียมการท าบัตร

ใหมต่ามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราค่าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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 ขอ้  8 การเขา้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้ 

  8.1 แสดงบัตรสมาชิกหรือบัตรประจ าตัวผู้ใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  8.2 จัดเก็บกระเปา๋หรือสิ่งของอื่นๆ ไว้ที่ตู้เก็บสัมภาระ (Locker)  

  8.3 เคารพสถานที่ และไมก่ระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผูอ้ื่น 

  8.4 แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและส ารวมกิริยามารยาท 

  8.5 ให้ใช้เคร่ืองมือสื่อสารในบริเวณที่จัดให้ 

  8.6 ห้ามสูบบุหร่ีภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  8.7 ห้ามน าอาหารและเคร่ืองดื่ม เข้ามาภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ยกเว้นในบริเวณ            

ที่อนุญาติซ่ึงจะปรากฎขอ้ความปิดประกาศไว้ 

  8.8 ห้ามจองท่ีนั่งอ่านหนังสือ 

  8.9 ห้ามตัด ฉีก พับ ขดีเขยีนหรือกระท าการใดๆ ให้เกิดความสกปรกและช ารุดเสียหายต่อทรัพยากร

สารสนเทศ 

  8.10 ห้ามน าทรัพยากรสารสนเทศออกจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต 

  8.11 ให้ เจ้าหน้าที่ตรวจทรัพยากรสารสนเทศและกระเป๋าก่อนออกจากศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา 

 ขอ้  9 ผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทุกคน ต้องปฏิบัติตามข้อ 8 โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืน            

ให้ผู้อ านวยการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายมีอ านาจพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

  9.1 ว่ากล่าวตักเตือน 

  9.2 เชิญใหอ้อกนอกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  9.3 ตัดสิทธิ์การใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตัดสิทธิ์การยืมหรือยกเลิกการเป็น

สมาชิก 

  9.4 ด าเนินการตามข้ันตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือให้มีการรับผิดทางกฎหมายต่อไป 

 ขอ้  10 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศและระยะเวลาการยืม ดังนี้ 

  10.1 พนักงานสายวิชาการและนิสิตระดับปริญญาเอกยืมได้ 15 รายการ ระยะเวลา 1 เดือน 

  10.2 อาจารย์พิเศษยืมได้ 5 รายการ ระยะเวลา 1 เดือน 

  10.3 นิสิตระดับปริญญาโทและพนักงานสายบริการ ยืมได้ 10 รายการ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

  10.4 นิสิตระดับปริญญาตรี ยืมได้ 7 รายการ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

  10.5 สมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกสมทบ ยืมได้ 5 รายการ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

  10.6 สามาชิกจากขา่ยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ยืมได้ 3 รายการ ระยะเวลา 

1 สัปดาห์ 

 ขอ้  11 หลักเกณฑ์และวิธกิารยืม 

  11.1 ผูใ้ช้บริการต้องแสดงบัตรสมาชิกของตนเอง 

  11.2 การยืมต่อ (renew) ทรัพยากรสารสนเทศ ให้ยืมต่อได้ 2 คร้ัง 

  11.3 ทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้จองไว้ จะยืมต่อมิได้ 

  11.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่เกินก าหนดส่งหรือมีคา่ปรับ จะยืมต่อได้เมื่อช าระคา่ปรับแล้ว 

  11.5 ให้ส่งคนืทรัพยากรสารสนเทศภายในวันที่ก าหนด 
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 ขอ้  12 อัตราค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนด ให้เป็นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง 

อัตราค่าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ขอ้  13 หลักเกณฑ์และวิธดี าเนินการกรณีค้างค่าปรับ ให้ด าเนินการดังนี้ 

  13.1 นิสิตและนักเรียน 

   13.1.1 ตัดสิทธิ์การยืม 

   13.1.2 ระงับการลงทะเบยีนหรือระงับเอกสารใบรับรองผลการศึกษา 

  13.2 พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายบริการ 

   13.2.1 ตัดสิทธิ์การยืมหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก 

   13.2.2 หักบัญชีเงินเดือน 

   13.2.3 ด าเนินการตามข้ันตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัย 

  13.3 บุคคลภายนอก 

   13.3.1 ตัดสิทธิ์การยืมหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก 

   13.3.2 ยืดเงนิคา่ประกันของเสียหาย 

   13.3.3 ด าเนินการตามข้ันตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางกฎหมาย 

 ขอ้  14 ให้นักเรียน นิสิต หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย คืนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมจากศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษาท้ังหมด ก่อนสิน้สุดสภาพการเป็นนักเรียน นิสิต หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 ขอ้  15 กรณีทรัพยากรสารสนเทศช ารุดเสียหาย หรือสูญหาย ผูย้ืมต้องปฏิบัติดังนี้ 

  15.1 แจง้ให้เจา้หน้าท่ีทราบถึงการช ารุดเสียหายหรือสูญหาย 

  15.2 น าทรัพยากรสารสนเทศประเภทเดียวกับที่สูญหายมาทดแทน หรือช าระเงินค่าปรับให้เป็น           

ไป ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราค่าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  15.3 กรณีทรัพยากรสารสนเทศช ารุด ให้ช าระค่าซ่อมแซมตามที่ผู้อ านวยการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

จะพิจารณาเห็นสมควร 

  15.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่เคยแจ้งหายไว้แล้ว แม้ว่าผู้ยืมจะได้ชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ตาม ยังคงถือว่า            

เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

 ขอ้  16 ผูใ้ดเจตนาท าให้ทรัพยากรสารสนเทศเสียหายด้วยวิธีการใด ๆ ถือว่ามีความผิดและอาจถูกด าเนินการ

ทางกฎหมาย 

 ขอ้  17 ผู้ใดขโมย ฉีก หรือตัดทรัพยากรสารสนเทศ จะถูกพิจารณาเสนอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการทางวินัย 

หรือใหมี้การรับผิดทางกฎหมาย 

 ขอ้  18 ให้อธกิารบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้ ในกรณีมปีัญหาตามประกาศนีใ้ห้อธิการเป็นผู้วินิจฉัย  

ช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม พ.ศ. 2555 

                       

                            

                                                                 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

………………………………………………. 

 

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท า

วิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 จงึให้ออกประกาศ

ไว้ ดังนี้ 

 ข้อ 1  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการ

ท าวิทยานิพนธ ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ” 

 ขอ้ 2  ประกาศนีใ้ห้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปกีารศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

 ขอ้ 3  ในประกาศนี ้ 

  “คณะ” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน 

   “นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 4  ก าหนดทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุนละ 10,000 บาท 

 ขอ้ 5  คุณสมบัติของผูมี้สิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

  5.1  เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และลงทะเบยีนเรียนวิทยานิพนธม์าแล้ว

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  5.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  

  5.3  เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด    

อันได้กระท าโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 ข้อ 6  เกณฑ์การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธข์องผูมี้สิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

  6.1  โครงร่างวิทยานิพนธต์้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ หรือ 

กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา หรือกรอบการวิจัยอื่นๆ โดยหน่วยงานระดับชาติ  

  6.2  โครงร่างวิทยานิพนธต์้องได้รับการอนุมัติใหด้ าเนินการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ก่อนวันสมัคร

ขอรับทุน  

 ขอ้ 7  ขัน้ตอนการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 
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  7.1  นิสิตยื่นใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ ์ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พรอ้ม

หลักฐานที่คณะต้นสังกัดของนิสิต ตามก าหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

  7.2  คณะต้นสังกัดของนิสิต รวบรวมใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ ์ส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาตัดสินผลการให้ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามก าหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการตัดสินผลของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ให้ถือเป็นที่สุด 

  7.3  มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผูไ้ด้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

  7.4  คณะต้นสังกัดของนิสิตด าเนินการขออนุมัติทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธใ์ห้กับนิสิต 

 ทัง้นี ้นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธต์้องระบุข้อความการได้รับทุนไว้ในกิตติกรรมประกาศของ

เล่มวิทยานิพนธด์้วย 

 ขอ้ 8  การยกเลิกการให้ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

 กรณีนิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ไม่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลาการศึกษา              

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 นิสิตจะต้องคืนทุนอุดหนุนการท า

วิทยานิพนธใ์ห้กับมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 90 วันท าการ 

 ข้อ 9  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้น าเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 

                                                    (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                              อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบประมวลความรู้  

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2562 

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

 เพื่อให้การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2562 เมื่อวันที่13 มีนาคม 2562 จงึออกประกาศ ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี ้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนือ้หาสาระ 

การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2562” 

 ขอ้ ๒ ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 ปกีารศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิก  

  3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวล

ความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

  3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวล

ความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 

  3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวล

ความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 

  3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดหมวดวิชาและเนือ้หาสาระการสอบประมวลความรู้

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

  3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวล

ความรู้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 

  3.6 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดหมวดวิชาและเนือ้หาสาระการสอบประมวลความรู้

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 

  3.7 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดหมวดวิชาและเนือ้หาสาระการสอบประมวลความรู้

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 

  3.8 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การก าหนดหมวดวิชาและเนื้อหาสาระการสอบประมวล

ความรู้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หมวดวิชาเฉพาะ ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 ขอ้ 4 ก าหนดเนือ้หาสาระการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ดังนี้ 

  4.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

   1) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

    องค์ความรู้เก่ียวกับบุคคล สังคมและการบริหาร 
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   2) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

    องค์ความรู้เก่ียวกับหลักสูตรการสอนและการพัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้เก่ียวกับ

วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ องค์ความรู้เก่ียวกับการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ 

  4.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

      องค์ความรู้ที่แสดงถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางนิติศาสตร์ที่นิสิตได้ศึกษา

มาแล้ว ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

      องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการและการด าเนินการทางธุรกิจ 

  4.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

   องค์ความรู้เก่ียวกับองค์การและการจัดการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

สมัยใหม่ การบริหารการคลังและการเงินสาธารณะ การออกแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์ กระบวนการนโยบาย

สาธารณะ การจัดการเชิงกลยุทธ์กับนโยบายระดับท้องถ่ิน 

  4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

   1) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

    องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรดิจิทัล การออกแบบ

สถาปัตยกรรมองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยี  การสร้างแบบจ าลอง การ

วางแผนและจัดการกลยุทธ์ขององค์กร  

   2) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

    องค์ความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การรับรู้จาก

ระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม การท าแผนที่และการประยุกต์ภูมิ

สารสนเทศ 

  4.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาชาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

      องค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     

การจัดการขยะ การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

  4.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

   1) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ              

การทอ่งเที่ยว 

    องค์ความรู้เก่ียวกับแนวคิดทางด้านการจัดการ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ทางการท่องเที่ยวและโรงแรม แนวคิดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แนวคิดในการพัฒนาทางด้านโรงแรม และแนวคิด

ทางด้านการทอ่งเที่ยวและโรงแรม 

   2) สาขาวิชาภาษาไทย 

          องค์ความรู้และการบูรณาการองคค์วามรู้ทางภาษาศาสตร์ วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

เพื่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ 

   3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

    องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เก่ียวกับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษาที่

สอง ภาษาศาสตร์ท่ีเก่ียวกับภาษาอังกฤษ และการวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
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  4.8 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

   องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการสุขภาพภายใต้สถานการณ์จ าลองเก่ียวกับปัญหาสาธารณสุข 

โดยการวิเคราะห์ วิจัย วางแผน ด าเนินการ และประเมินผล ที่มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

   

   ประกาศ ณ วันที่  10  เมษายน พ.ศ. 2562 

 

 

 

                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 

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

โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดเนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับ

นิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยพะเยา จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2553 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี ้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 เนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ  

 3.1 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  เนื้อหาสาระการสอบ 

  สอบข้อเขียน: 

  3.1.1 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และรายละเอียดของ  

   โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

  3.2.2 องค์ความรู้ใหม่ท่ีจะเกิดจากการท าวิทยานิพนธ์ 

  สอบสัมภาษณ:์ 

  องคร์วมของความรู้ ความเขา้ใจ และการแก้ปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์  

 3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

  เนื้อหาสาระการสอบ 

  3.2.1 องค์ความรู้ทางด้านระเบยีบวิธวีิทยาการวิจัยขั้นสูง การคน้หาความจริง  

    ปรัชญาทางการวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย ส าหรับการจัดการการทอ่งเที่ยว 

  3.2.2 องค์ความรู้เก่ียวกับปรัชญา แนวความคดิ การสร้างทฤษฎี   

   การสร้างรูปแบบ ทางด้านการทอ่งเที่ยว 

  3.2.3 องคค์วามรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการการทอ่งเที่ยว ในมิติต่าง ๆ  

 ประกาศ  ณ  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 

 

 

 

 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก   

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 

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

 อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาเอก พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม                

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ ์2558 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558” 

 ขอ้ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 

(คร้ังท่ี 1) เป็นต้นไป  

 ขอ้ 3 ให้เพิ่มเติมเนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้ 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 สอบข้อเขียน 

 1.  แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และรายละเอียดของโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 2.  องค์ความรู้ใหม่ท่ีจะเกิดจากการท าวิทยานิพนธ์ 

 สอบสัมภาษณ์ 

 1.  องค์ความรู้ ความเขา้ใจทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมในการท าวิทยานิพนธ์ 

 2.  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้จากบทความที่เก่ียวขอ้งในการท าวิทยานิพนธ์ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  17 กันยายน พ.ศ. 2558 

 

 

 

                                              (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

            อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 

 

 อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม                  

จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 และ 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่ง

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1724/2557 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 เร่ือง มอบอ านาจให้รักษาการแทน รองอธิการบดี 

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการและปฏิบัติการแทนรักษาการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 144/2558 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 เร่ือง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 จงึให้ออกประกาศ

ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558” 

 ขอ้ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 

(คร้ังท่ี 1) เป็นต้นไป  

 ขอ้ 3 ให้เพิ่มเติมเนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้ 

 3.1  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

   สอบข้อเขียน : แนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา หรือวรรณกรรมเชิงบูรณาการ 

   เพื่อการศึกษาตลอดจนการประยุกต์ใช้ 

         สอบสัมภาษณ์ : การคัดสรรแนวคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา หรือวรรณกรรม 

    เพื่อการวิจัยและการประยุกต์ใช้ 

 3.2  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  สอบข้อเขียน : องค์ความรู้การวิจัยและการประยุกต์ใช้ด้านการสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดี  

   และภาษาศาสตร์ 

         สอบสัมภาษณ์ : แนวทางการประยุกต์ใช้องคค์วามรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา 
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ประกาศ  ณ  วันที่  28  กันยายน พ.ศ. 2558 

 

 

 

                             (ดร.ส าราญ  ทองแพง) 

          รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาการแทน 

                                                        อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก   

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 

 

 อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม          

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 112 (13/2559) เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 จึงให้ออกประกาศไว้ 

ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนือ้หาสาระการสอบ 

วัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

ปกีารศึกษา 2559  เป็นต้นไป  

 ขอ้ 3 ให้เพิ่มเติมเนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้ 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

     สอบข้อเขียน 

  1. แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และรายละเอียดของโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

  2. องค์ความรู้ใหม่ท่ีจะเกิดจากการท าวิทยานิพนธ์ 

  สอบสัมภาษณ์ 

 1. องค์ความรู้ ความเขา้ใจทางด้านการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

  ในการท าวิทยานิพนธ์ 

 2. การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้จากบทความท่ีเก่ียวขอ้งในการท าวิทยานิพนธ์ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

                  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 

 

 อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิต                

ระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม                  

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 117 (1/2560) เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนือ้หาสาระการสอบ 

วัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

ปกีารศึกษา 2559 เป็นต้นไป  

 ขอ้ 3 ให้เพิ่มเติมเนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้ 

  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

  1. องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

  2. องค์ความรู้ทางด้านศาสตร์การสอนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

  3. องค์ความรู้ทางด้านวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน/การจัดการเรียนรู้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  8  มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

                    (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                              อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 

 

 อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิต                    

ระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม                 

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 126(10/2560) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนือ้หาสาระการสอบ 

วัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

ปกีารศึกษา 2559 เป็นต้นไป  

 ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมเนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้ 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

  1. องค์ความรู้เก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี การประยุกต์ใช้เก่ียวกับการทอ่งเที่ยวและโรงแรม 

  2. องค์ความรู้เก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี การประยุกต์ใช้เก่ียวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

   และโรงแรม 

  3. องค์ความรู้เก่ียวกับระเบยีบวิธีวิทยาการวิจัย ปรัชญาการวิจัย การประยุกต์ใช้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   กับการทอ่งเที่ยวและโรงแรม 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                            อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2561 

 

 อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิต                    

ระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม                 

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 146(16/2561) เมื่อวันที่ 28 พฤศจกิายน 2561 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2561” 

 ขอ้ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 25561 

เป็นต้นไป  

 ขอ้ 3 ให้เพิ่มเติมเนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้ 

  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

  การสอบข้อเขยีน  :  ทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อใช้

แก้ปัญหาหรือท าวิจัย เพื่อตอบโจทย์ของสังคม 

  การสอบสัมภาษณ์ : แนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

เพื่อบูรณาการกับศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  27  ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 

                            (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

                            อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562 

 

 อนุสนธ ิประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562” 

 ขอ้ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 

2562 เป็นต้นไป  

 ขอ้ 3ให้เพิ่มเติมเนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี ้

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

  การสอบข้อเขียน 

  1.1 องค์ความรู้ทางด้านการจ าลองและควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง 

    1.2 องค์ความรู้จากการทบทวนงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

    การสอบสัมภาษณ์   

  2.1 หัวข้องานวิจัยที่สนใจ และองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

           ประกาศ  ณ  วันที่   26  มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

 

 

                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

                                     อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดเนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2563 

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมเนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก อาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 43 (22/2563) เมื่อวันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2563” 

 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563 

เป็นต้นไป  

 ขอ้ 3 ให้ก าหนดเนือ้หาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ เพิ่มเติม ดังนี้ 

         3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

              การสอบข้อเขียน 

               องค์ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงจริงและเชิงฟังก์ชันทอพอโลยี ระเบยีบวิธีการหาค่าเหมาะสม

ที่สุด พีชคณิตนามธรรมขัน้สูง ทฤษฎีก่ึงกรุปและก่ึงกรุปวิภัชนัย 

               การสอบสัมภาษณ์   

               ประเด็นหัวข้อปัจจุบันและการประยุกต์เก่ียวกับการวิเคราะห์เ ชิงจริงและเชิงฟังก์ชัน ทอพอโลยี 

ระเบยีบวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด พีชคณิตนามธรรมขัน้สูง ทฤษฎีก่ึงกรุปและก่ึงกรุปวิภัชนัย 

         3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

               การสอบข้อเขียน 

               องค์ความรู้พื้นฐานที่เก่ียวขอ้งกับการท าวิทยานิพนธท์ี่มีการบูรณาการองคค์วามรู้ตั้งแต่ 2 ศาสตร์

ขึ้นไป ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และใช้ประโยชน์ได้จริง 

               การสอบสัมภาษณ์   

               ประเด็นหัวข้อปัจจุบัน การประยุกต์ การบูรณาการองค์ความรู้ การวิเคราะห์  

การสังเคราะห์ และการคดิเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เพื่อหาแนวทางการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่

การใช้ประโยชน์ได้จริง 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

                                                          (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

                                                                    อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิสิตทุจริต  

การท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 

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

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับนิสิตทุจริต การท าวิทยานิพนธ์ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในข้อ 23 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 

2554 จงึให้ออกประกาศ ไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี ้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติเก่ียวกับนิสิตทุจริตการท าวิทยานิพนธ์ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เท็จจริง 

  “คณบดี”          หมายถึง หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และ 

หัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน 

  “นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “ทุจริต” 

 

หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ด้วยกฏหมาย

ประกาศ ระเบยีบ ขอ้บังคับ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย 

ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์ 

(Thesis) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 

โดยการคัดลอก ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น การละเมิด

ลิขสิทธิ์ผูอ้ื่น การจา้งให้ผู้อื่นท า หรือรับจา้งท าวิทยานิพนธ์/

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือ การกระท าอื่นใด

อันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

 ข้อ 4 เมื่อมีกรณีกล่าวหาว่า นิสิตทุจริตการท าวิทยานิพนธ์ (Thesis) การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง (Independent 

Study) ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เท็จจริง ประกอบด้วย  

  4.1  คณบดีเจา้ของหลักสูตร    เป็นประธาน  

   4.2  ผูแ้ทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   เป็นรองประธาน  

   4.3  ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกคณะเจ้าของหลักสูตร 1 คน  เป็นกรรมการ  
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   4.4  หัวหน้างานนิติการ เป็นกรรมการและเลขานุการ    

 ข้อ 5 ให้คณะกรรมการตามข้อ 4 มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

   5.1  เรียกบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งมาใหถ้้อยค าหรือให้ถ้อยค าเป็นลายลักษณ์อักษร 

   5.2  รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวขอ้ง 

   5.3  ท าหน้าท่ีอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

  ข้อ 6 คณะกรรมการ จะต้องให้โอกาสผูถู้กกล่าวหา ได้ช้ีแจงขอ้เท็จจริงหรือน าพยานหลักฐาน มาช้ีแจงแก้ข้อ

กล่าวหาด้วย 

 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการ ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประธานได้รับ

ทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

   กรณีไมอ่าจสอบสวนให้แล้วเสร็จตามวรรคก่อน ให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน 

 ข้อ 8 เมื่อคณะกรรมการ ด าเนินการสอบสวนเสร็จสิน้แล้ว ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

                       ในกรณีมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า นิสิตทุจริต ให้ลงโทษทางวินัยนิสิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2554 

                      กรณีส าเร็จการศึกษาไปแล้วก่อนค าสั่งลงโทษมีผลใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอสภา

มหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาบัตร 

 ข้อ 9 นิสิตที่ถูกลงโทษวินัยร้ายแรง ให้มีสิทธอิุทธรณ์ได้ภายในก าหนด 30 วันนับแต่ วันได้รับค าสั่งลงโทษนั้น 

         หลักเกณฑ์และวิธกีารอุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2554 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

                                         (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                        อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

************************ 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมศึกษาและนิสิต

เรียนข้ามมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 และ

ความตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คราวประชุมคร้ังที่  51 (2/2556) เมื่อวันที่  23 มกราคม พ.ศ. 2556 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556 

จึงออกประกาศไว้ดังนี ้

 ขอ้ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมศึกษา

และนิสิตเรียนขา้มมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556” 

 ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ประกาศนี้ 

“ผูเ้ขา้ร่วมศึกษา”    หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับอนุมัติให้

ลงทะเบยีนเรียนร่วม หรือบุคคลอื่นที่มิใช่นิสิต/

นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใด 

  “นิสิตเรียนขา้ม

มหาวิทยาลัย”    

หมายถึง นิสิต/นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มิใช่นิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ข้อ 4 ให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

  4.1 อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมศึกษา  

  4.1.1  นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

   รายวิชาระดับปริญญาตรี  รายวิชาละ 2,000 บาท 

   รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   รายวิชาละ 4,000 บาท 

4.1.2 บุคคลอื่นที่มิใช่นิสิต/นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใด 

   รายวิชาระดับปริญญาตรี  รายวิชาละ  6,000 บาท 

   รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  รายวิชาละ 10,000 บาท 

  4.2 อัตราค่าธรรมเนียมนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

  รายวิชาระดับปริญญาตรี  รายวิชาละ 3,000 บาท 

  รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  รายวิชาละ   5,000 บาท 
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 ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี ้ เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคนืไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ยกเว้น 

การช าระซ้ า การช าระเงินไว้เกินกว่าท่ีก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

                                           ประกาศ  ณ  วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2556 

 

 

 

                                          (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                           อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 

___________________________ 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 5 และ ข้อ 7 ของระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 52 (7/2564) เมื่อวันที่ 21 เมษายน  

พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่  

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จงึออกประกาศไว้ดังนนี ้

 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564” 

 ขอ้ 2   ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

 ขอ้ 3   ในประกาศนี ้ 

 “อธกิารบดี”  หมายความวา่  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

 “นิสิต”  หมายความวา่  นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีเขา้ศึกษาปีการศึกษา 2564 

 “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”  หมายความว่า  ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่

ละภาคการศึกษา 

 ข้อ 4   ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ดังรายช่ือหลักสูตร /สาขาวิชา  

ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

 ข้อ 5  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตช าระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้น ยกเว้น การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาซ้ า การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้เกินกว่าที่ก าหนด หรือเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 6  ให้อธกิารบดีรักษาการตามประกาศนี ้กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้หรือ 

การปฏิบัติตามประกาศนี ้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือ

เป็นที่สุด  

  ประกาศ  ณ  วันที่  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

  

                                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

                                                                                       อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.2564 

  1. ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เหมาจ่าย

รวม 

(บาท) 

ช้ันปีท่ี 1-2 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 
กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา

และ/หรือมีรายวิชา 

ท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 
ภาค

การศึกษา

ต้น 

ภาค

การศึกษา

ปลาย 

1. หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต 80,000 20,000 20,000 20,000 

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     

     สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 80,000 20,000 20,000 20,000 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     

3.1      

3.2 

สาขาวิชาเคมปีระยุกต ์

สาขาวิชาชีววิทยา 

104,000 

100,000 

26,000 

25,000 

26,000 

25,000 

26,000 

25,000 

     3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 80,000 20,000 20,000 20,000 

     3.4 

3.5 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์  

80,000 

80,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

3.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 80,000 20,000 20,000 20,000 

3.7 

3.8 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

80,000 

80,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     

4.1 สาขาวิชาการจัดการพลงังานและนวตักรรม 100,000 25,000 25,000 25,000 

    4.2 

4.3 

4.4 

สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 

สาขาวิชาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม 

80,000 

100,000 

100,000 

20,000 

25,000 

25,000 

20,000 

25,000 

25,000 

20,000 

25,000 

25,000 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต     

     5.1 สาขาวิชาภาษาไทย 80,000 20,000 20,000 20,000 

5.2 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต ์ 80,000 20,000 20,000 20,000 

5.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 80,000 20,000 20,000 20,000 
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 2. ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ช้ันปีท่ี 1-2 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา

และ/หรือมีรายวิชา 

ท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 
ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาปลาย 

๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต     

1.1 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  80,000 20,000 20,000 20,000 

1.2 สาขาวิชาการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง 160,000 40,000 40,000 40,000 

1.3 สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา 160,000 40,000 40,000 40,000 

1.4 สาขาวิชาสะเต็มศึกษา 160,000 40,000 40,000 40,000 

1.5 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 140,000 35,000 35,000 35,000 

๒. หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต 
80,000 20,000 20,000 20,000 

3. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

 

180,000 

 

45,000 

 

45,000 

 

45,000 

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     

   สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 80,000 20,000 20,000 20,000 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     

   5.1 

   5.2 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สาขาวิชาเคมปีระยุกต ์

80,000 

104,000 

20,000 

26,000 

20,000 

26,000 

20,000 

26,000 

5.3 สาขาวิชาชีววิทยา 100,000 25,000 25,000 25,000 

5.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 80,000 20,000 20,000 20,000 

5.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การประมง  

80,000 20,000 20,000 20,000 

5.6 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์  80,000 20,000 20,000 20,000 

5.7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 80,000 20,000 20,000 20,000 

5.8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย

และการกฬีา  

 

100,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

5.9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  80,000 20,000 20,000 20,000 

 5.10 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 80,000 20,000 20,000 20,000 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ช้ันปีท่ี 1-2 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา

และ/หรือมีรายวิชา 

ท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศึกษาละ (บาท) 
ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาปลาย 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     

6.1 

 

6.2 

สาขาวิชาการจัดการพลงังานและ

นวัตกรรม 

สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

80,000 

80,000 

 

20,000 

20,000 

 

20,000 

20,000 

 

20,000 

20,000 

6.3 สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 100,000 25,000 25,000 25,000 

6.4 สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 100,000 25,000 25,000 25,000 

6.5 สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 100,000 25,000 25,000 25,000 

6.6 สาขาวิชาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม 80,000 20,000 20,000 20,000 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

    7.1 สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยวและ 

          การโรงแรม 

    7.2 สาขาวชิาภาษาไทย 

    7.3 สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยกุต ์

    7.4 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

 

 

100,000 

80,000 

80,000 

80,000 

 

 

25,000 

20,000 

20,000 

20,000 

 

 

25,000 

20,000 

20,000 

20,000 

 

 

25,000 

20,000 

20,000 

20,000 

8. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุ 

 

140,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

9. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 80,000 20,000 20,000 20,000 
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 3. ระดับปริญญาโท  แผน ข 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เหมาจ่าย

รวม 

(บาท) 

ช้ันปีท่ี 1-2 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 

กรณีไม่ส าเร็จ

การศึกษาและ/

หรือมีรายวิชา 

ท่ีต้องลงทะเบียน

เรียน 

ภาคการศกึษาละ 

(บาท) 

ภาคการศกึษาท่ี 

1 

ภาคการศกึษาท่ี 

2 

ภาคการศกึษาท่ี 

3 

๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
 

    

  1.1 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

         1.2 
สาขาวิชาการเรียนรู้แบบบูรณา

การสมอง  
160,000      30,000 30,000 20,000 20,000 

1.3 สาขาวิชานวัตกรรมทางการศกึษา 160,000 30,000 30,000 20,000 20,000 

1.4 สาขาวิชาสะเต็มศึกษา  160,000 30,000 30,000 20,000 20,000 

1.5 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

๒. หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต 
120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

3. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

 

180,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

    

    สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 

    

5.1 สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว

และการโรงแรม 

 

120,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

        5.2 สาขาวิชาภาษาไทย      90,000        15,000 15,000 15,000 15,000 

5.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      90,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

เหมาจ่าย

รวม 

(บาท) 

ช้ันปีท่ี 1-2 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 

กรณีไม่ส าเร็จ

การศึกษาและ/

หรือมีรายวิชา 

ท่ีต้องลงทะเบียน

เรียน 

ภาคการศกึษาละ 

(บาท) 

ภาคการศกึษาท่ี 

1 

ภาคการศกึษาท่ี 

2 

ภาคการศกึษาท่ี 

3 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

    

             6.1 
สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

6.2 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการประมง 
120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

6.4 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ

ประยุกต ์

120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

6.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การออกก าลังกายละ

การกฬีา     

150,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  

   

    7.1 สาขาวิชาการจัดการพลงังานและ 

         นวัตกรรม  

150,000   25,000   25,000   25,000   25,000 

    7.2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

    7.3 สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 
150,000   25,000   25,000   25,000   25,000 

8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 120,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
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 4. ระดับปริญญาเอก  แบบ  1.1 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เหมาจ่าย

รวม 

(บาท) 

ช้ันปีท่ี 1-3 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา

และ/หรือมีรายวิชา 

ท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ (บาท) ภาคการศกึษาต้น 
ภาคการศกึษา

ปลาย 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     

1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม 

495,000 82,500 82,500 82,500 

2. สาขาวิชาการจัดการพลงังานและนวตักรรม 300,000 50,000 50,000 50,000 

3. สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  300,000 50,000 50,000 50,000 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม 300,000 50,000 50,000 50,000 

       5. 

6. 

สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

สาขาวิชาภาษาไทย 

300,000 

300,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

7. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  300,000 50,000 50,000 50,000 

8. 

9. 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

300,000 

180,000 

50,000 

30,000 

50,000 

30,000 

50,000 

30,000 

         10. สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 300,000 50,000 50,000 50,000 
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 5. ระดับปริญญาเอก  แบบ  2.1 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เหมาจ่าย

รวม 

(บาท) 

ช้ันปีท่ี 1-3 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา

และ/หรือมีรายวิชา 

ท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ (บาท) ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาปลาย 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต     

 1.1 สาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม 

495,000 82,500 82,500 82,500 

1.2 สาขาวิชาการจัด

การพลังงานและนวัตกรรม 

300,000 50,000 50,000 50,000 

 1.3 สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 

300,000 50,000 50,000 50,000 

 1.4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 180,000 30,000 30,000 30,000 

 1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการ

จัดการสิ่งแวดล้อม  

300,000 50,000 50,000 50,000 

 1.6 สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 300,000 50,000 50,000 50,000 

 1.7 สาขาวิชาภาษาไทย 300,000 50,000 50,000 50,000 

 1.8 สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ประยุกต ์

300,000 50,000 50,000 50,000 

 1.9 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 300,000 50,000 50,000 50,000 

  1.10 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ

ประยุกต ์

180,000 30,000 30,000 30,000 

 1.11 

 

  1.12 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ประยุกต ์

สาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน 

300,000 

 

420,000 

50,000 

 

70,000 

50,000 

 

70,000 

50,000 

 

70,000 
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 5. ระดับปริญญาเอก  แบบ  2.1 (ต่อ) 

 

 

 6. ระดับปริญญาเอก  แบบ  2.2 

     6.1 แผนการศึกษา 4 ปี    

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ช้ันปีท่ี 1-4 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา

และ/หรือมีรายวิชา 

ท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ (บาท) ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาปลาย 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

300,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก 

     ก าลังกาย และการกฬีา 

 

350,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

  

 6.2 แผนการศึกษา 5 ปี 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ช้ันปีท่ี 1-5 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา

และ/หรือมีรายวิชา 

ท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ (บาท) ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาปลาย 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

 

500,000 

 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 

 

 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เหมาจ่าย

รวม 

(บาท) 

ช้ันปีท่ี 1-3 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา

และ/หรือมีรายวิชา 

ท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ (บาท) ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาปลาย 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต     

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย   

    และการกฬีา 

180,000 30,000 30,000 30,000 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 300,000 50,000 50,000 50,000 
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 7. การจัดการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 

    (1) ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

 

     

   (2) ระดับปริญญาโท แผน ข 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เหมาจ่าย

รวม 

(บาท) 

ช้ันปีท่ี 1-2 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 

กรณีไม่ส าเร็จ

การศึกษาและ/หรือมี

รายวิชา 

ท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ 

(บาท) 

ภาคการศกึษาท่ี 

1 

ภาคการศกึษาท่ี 

2 

ภาคการศกึษาท่ี 

3 

๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
 

    

     สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 138,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

    สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว 

    และการโรงแรม 

 

183,000 

 

30,500 

 

30,500 

 

30,500 

 

27,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เหมาจ่าย

รวม 

(บาท) 

ช้ันปีท่ี 1-2 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา

และ/หรือมีรายวิชา 

ท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 
ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาปลาย 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและ 

     การโรงแรม 

 

183,000 

 

45,750 

 

45,750 

 

41,250 



64 | คู่มอืนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

 

 (3) ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เหมาจ่าย

รวม 

(บาท) 

ช้ันปีท่ี 1-3 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา

และ/หรือมีรายวิชา 

ท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ (บาท) ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาปลาย 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     

1. สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 318,000 53,000 53,000 50,000 

2. สาขาวิชาการจัดการ 

การท่องเท่ียว 

และการโรงแรม 

 

513,000 

 

85,500 

 

85,500 

 

82,500  

 

   (4) ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เหมาจ่าย

รวม 

(บาท) 

ช้ันปีท่ี 1-3 

ภาคการศกึษาละ (บาท) 

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา

และ/หรือมีรายวิชา 

ท่ีต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศกึษาละ (บาท) ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาปลาย 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

   สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว 

    และการโรงแรม 

 

513,000 

 

85,500 

 

85,500 

 

82,500  
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

__________________________ 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา อาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 5 และ ข้อ 7 ของ

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 55 (10/2564) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  

พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่  5/2564 เมื่อวันที่  

25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จงึออกประกาศไว้ดังนี ้  

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่ปกีารศึกษา 2564 เป็นต้นไป  

 ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ต่อท้ายตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 ในตารางของ 4. ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 ของประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

 ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้  

ให้อธกิารบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีใหถื้อเป็นที่สุด  

   ประกาศ  ณ  วันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 

                                                                               (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

                                                                                         อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เหมาจ่ายรวม 

(บาท) 

ช้ันปีที่ 1-3 

ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา

และ/หรือมีรายวิชา 

ที่ต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศึกษาละ (บาท) ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎบัีณฑิต 240,000 40,000 40,000 40,000 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายคร้ัง พ.ศ. 2564 

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

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายคร้ัง อาศัยอ านาจ  

ตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 5 และข้อ 7 ของระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 48 (3/2564) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่  

18 มีนาคม พ.ศ. 2564 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียก

เก็บเป็นรายคร้ัง พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2  ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

   (1) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเป็นรายคร้ัง  

ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2554  

  (2) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเป็นรายคร้ัง  

พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ข้อ 4 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเป็นรายคร้ัง ดังนี้ 

  

 

รายการ 

จ านวนเงิน 

 (บาท) 

(1) คา่สมัครสอบคัดเลือกเขา้ศึกษา 

    (1.1) ระดับปริญญาตรี 

          (1.1.1) โครงการรับสมัครทั่วไป        

          (1.1.2) โครงการพิเศษ 

          (1.1.3) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

          (1.1.4) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ม. ๖) 

          (1.1.5) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม)่ 

          (1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 200 

 500 

            500 

            500 

1,000 

1,000 
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                                              รายการ จ านวนเงิน 

(บาท) 

(2) คา่ลงทะเบยีนรักษาสถานภาพนิสิต 

    (2.1) ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปกีารศึกษา 2560 และปีการศึกษาก่อนหน้า 

             (2.1.1) ภาคการศึกษาต้น, ภาคการศึกษาที่ 1 (รวมคา่ประกันสวัสดิภาพ)                                   

                     (2.1.1.1) ระดับปริญญาตรี 

                     (2.1.1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 

             (2.1.2) ภาคการศึกษาปลาย, ภาคการศึกษาฤดูร้อน, ภาคการศึกษาท่ี 2, 3 

                     (2.1.2.1) ระดับปริญญาตรี 

                     (2.1.2.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

          310 

          735 

 

          150 

          500 

    (2.2) ส าหรับนิสิตที่เขา้ศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

            (2.2.1) ภาคการศึกษาต้น, ภาคการศึกษาที่ 1 (รวมคา่ประกันสวัสดิภาพ) 

                      (2.2.1.1) ระดับปริญญาตรี 

                      (2.2.1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

          500 

        1,500 

            (2.2.2) ภาคการศึกษาปลาย, ภาคการศึกษาฤดูร้อน, ภาคการศึกษาท่ี 2, 3 

                      (2.2.2.1) ระดับปริญญาตรี 

                      (2.2.2.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

          300 

        1,000 

(3) คา่ปรับลงทะเบยีนหลังก าหนด (นับเฉพาะวันเปดิเรียน) วันละ 

     (3.1) ระดับปริญญาตรี 

     (3.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

            25 

            50 

(4) คา่ธรรมเนียมการคนืสภาพการเป็นนิสิต คร้ังละ         2,000 

(5) คา่ย้ายคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/แผนการศึกษา คร้ังละ 

     (5.1) ส าหรับนิสิตที่เขา้ศึกษา ปกีารศึกษา 2560 และปีการศึกษาก่อนหน้า 

             (5.1.1) ระดับปริญญาตรี 

             (5.1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 

     (5.2) ส าหรับนิสิตที่เขา้ศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

             (5.2.1) ระดับปริญญาตรี 

             (5.2.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

         1,000 

         1,000 

 

         1,000 

         2,000 
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รายการ 
จ านวนเงิน  

(บาท) 

(6) คา่ขึ้นทะเบยีนปริญญาบัตร  

     (6.1) ส าหรับนิสิตที่เขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษาก่อนหน้า 

             (6.1.1) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

             (6.1.2) ระดับบัณฑิตศึกษา  

     (6.2) ส าหรับนิสิตที่เขา้ศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

             (6.2.1) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

             (6.2.2) การจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา  

             (6.2.3) การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  

             (6.2.4) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม)่  

             (6.2.5) ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ  

             (6.2.6) ระดับบัณฑิตศึกษา  

 

 

500 

800 

 

500 

1,000 

1,000 

1,500 

1,500 

1,500 

(7)   คา่ปรับการขอยืน่ส าเร็จการศึกษาช้ากว่าก าหนด (นับเฉพาะวนัท าการ) วนัละ 50 

(8)   คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา กรณีเร่งด่วน 500 

(9)   คา่โอนจากนิสิตสถาบันอื่นมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3,000 

(10) คา่ธรรมเนียมการขอเทยีบโอนรายวิชา คร้ังละ 100 

(11) คา่ออกหนังสือรับรองต่าง ๆ /ใบแสดงผลการศึกษา 

       (11.1)  กรณีปกติ ฉบับละ  

       (11.2)  กรณีเร่งด่วน ฉบับละ  

       (11.3)  คา่ส่งในประเทศ คร้ังละ  

       (11.4)  คา่ส่งต่างประเทศ คร้ังละ  

 

50 

100 

50 

1,500 

(12) คา่จัดส่งใบรับรองคุณวุฒ ิ(ฉบับจริง) 

       (12.1) คา่ส่งในประเทศ คร้ังละ 

       (12.2) คา่ส่งต่างประเทศ คร้ังละ 

 

100 

1,500 

(13) คา่จัดส่งปริญญาบัตร (ฉบับจริง) 

       (13.1) คา่ส่งในประเทศ คร้ังละ 

       (13.2) คา่ส่งต่างประเทศ คร้ังละ 

 

100 

1,500 
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รายการ จ านวนเงิน  

(บาท) 

(14) คา่สมัครสอบเบ็ดเสร็จ/สอบรวบยอด คร้ังละ 

       (14.1) ระดับปริญญาตรี 

       (14.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

200 

1,000 

(15) คา่สมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ คร้ังละ 

       (15.1) ระดับปริญญาตรี 

       (15.2) ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

200 

1,500 

(16) คา่ธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ  

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

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

ข้อ 5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติ 

ตามประกาศนี ้ให้อธกิารบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด การตีความและการวินิจฉัยของอธิการบดีใหถื้อเป็นที่สุด 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

                                                                     

                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

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

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ส าหรับ

นิสิตบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในข้อ 23.3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10 (4) / 2554 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 

จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 มหาวิทยาลัยให้ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ในอัตราคนละ 

2,000 บาท 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2554 

 

 

 

                                                      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                                อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

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

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบวิ ทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต

บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2553 ประกอบกับความในข้อ 23.4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 10 (4) / 2554 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 จึงให้ออก

ประกาศไว้ ดังนี ้

 ขอ้ 1 ประกาศนี ้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราคา่สมัครสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 มหาวิทยาลัยให้ก าหนดอัตราค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ ์ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ดังนี ้

  3.1  ระดับปริญญาโท 

         หลักสูตรภาษาไทย คนละ     5,000     บาท 

          หลักสูตรนานาชาติ คนละ 7,000 บาท 

  3.2  ระดับปริญญาเอก 

         หลักสูตรภาษาไทย คนละ 7,000 บาท 

   หลักสูตรนานาชาติ คนละ 10,000    บาท 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2554 

 

 

 

                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                           อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554 

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

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศ เร่ือง ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา               

พ.ศ. 2553 และความในข้อ 4 แห่งระเบยีบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน            

พ.ศ. 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง คา่ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ก าหนดคา่ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนิสติระดับปริญญาเอก ดังนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ นิสิตเกิน 10 คนให้คดิอัตราเทา่กับ 10 คน 

 ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้กรณีมปีัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ให้อธกิารบดีเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 

 

 

     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี)  

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

จ านวนนิสิต (คน) ค่าลงทะเบียนต่อ 1 รายวิชา (บาท) 

1 42,000 

2 21,000 

3 14,100 

4 10,500 

5 8,400 

6 7,200 

7 6,000 

8 5,400 

9 4,800 

10 4,200 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง แนวปฏิบัติการเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

************************ 

 โดยที่ เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา แนวปฏิบัติการเข้าร่วมศึกษาและนิสิตเรียนข้าม

มหาวิทยาลัย จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา และความตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ในคราวประชุมคร้ังที่ 51 (2/2556)เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556จึงก าหนด

แนวปฏิบัติการเขา้ร่วมศึกษาและนิสิตเรียนขา้มมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

  ขอ้ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  เร่ือง แนวปฏิบัติการเขา้ร่วมศึกษาและและนิสิตเรียน

ขา้มมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีมี้ผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ประกาศนี้ 

           “ผูเ้ขา้ร่วมศึกษา”    หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับอนุมัติใหล้งทะเบยีน 

    เรียนร่วม หรือบุคคลอื่นที่มิใช่นิสิต/นักศึกษาของ 

    สถาบันอุดมศึกษาใด 

            “นิสิตเรียนขา้มมหาวิทยาลัย”    หมายถึง นิสิต/นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มิใช่นิสิต 

    มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 4 คุณสมบัติการเขา้ร่วมศึกษาและนิสิตเรียนขา้มมหาวิทยาลัย 

  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หรือ

ขอ้บังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

  ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ขอเข้าร่วมศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ารายวิชาที่จะขอเข้าร่วม

ศึกษา  

 ข้อ 5 การขอเขา้ร่วมศึกษาและขอเรียนขา้มมหาวิทยาลัย 

  ผู้ขอเข้าร่วมศึกษา หรือขอเรียนข้ามมหาวิทยาลัยต้องยื่นค าร้องเพื่อขออนุมัติลงทะเบียนเรียนต่อ

มหาวิทยาลัยตามก าหนดปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา 

 ขอ้ 6 การลงทะเบยีนเรียนเขา้ร่วมศึกษาและนิสิตเรียนขา้มมหาวิทยาลัย 

  6.1 การเขา้ร่วมศึกษา 

   6.1.1. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

   มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

พะเยาตามระดับการศึกษาของนิสิตได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ทัง้นี ้จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบยีนเรียน

รวมแล้วต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

  6.1.2. บุคคลอื่นที่มิใช่นิสิต/นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใด 



74 | คู่มอืนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

   มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นอื่นที่มิใช้นิสิต/นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา และช าระ

คา่ธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

  6.2 นิสิตเรียนขา้มมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นิสิตลงทะเบยีนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนได้ตามระดับการศึกษาของ

นิสิต ทัง้นี ้จ านวนหน่วยกิตที่ขอลงทะเบยีนเรียนรวมแล้วต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด ระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

ความในข้อ 12.6 ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 12.4 

 ขอ้ 7 การวัดและประเมินผลการศึกษาเขา้ร่วมศึกษาและนิสิตเรียนขา้มมหาวิทยาลัย 

  7.1 การเขา้ร่วมศึกษา  

  มหาวิทยาลัยก าหนดให้ได้รับการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U 

  7.2 นิสิตเรียนขา้มมหาวิทยาลัย 

  7.2.1 ระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ความในข้อ 14 

  7.2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 20 

 ขอ้ 8 การสอบ การทุจริตสอบ 

  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 9 ความใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศนี ้ ให้น าความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 มาบังคั บใช้

โดยอนุโลม 

                       ประกาศ  ณ  วันที่ 18 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2556 

   

 

 

                                                      (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติการแต่งต้ังอาจารย์บัณฑติศึกษาและอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษาและอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ

ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่  148 

(18/2561) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา 

และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง  แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษาและ

อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕58 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 

 ขอ้ 4 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธกิารบดี” 

“สภามหาวิทยาลัย” 

หมายความวา่ 

หมายความวา่ 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะ” 

 

หมายความวา่ 

 

ส่ ว น ง า น ต า ม ม า ต ร า  ๗ ( ๓ )  แ ห่ ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2553 และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี

ฐานะเทียบเท่าและได้มีการจัดการเรียน 

การสอน 

“คณบดี” 

 

 

 

หมายความวา่ 

 

 

 

 

หั ว ห น้ า ส่ ว น ง า น ต ามม าต ร า  7 ( 3 )  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่าง

อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าและได้มีการจัดการ

เรียนการสอน 

“นิสิตระดับ  บัณฑิตศึกษา” หมายความวา่ นิสิตปริญญาโท และนิสิตปริญญาเอก  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

“อาจารย์ประจ า” หมายความวา่ บุคคลที่ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ



76 | คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

ศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยพะเยา และ

ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ/ 

ผู้ เกษียณอายุราชการที่มหาวิทยาลัย

พะเยาท าสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 

เดือน 

“ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก” หมายความวา่ ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา  

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” 

 

 

 

 

 

 

หมายความวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒติรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซ่ึงมี

หน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา

ดังกล่าว ทัง้นี ้สามารถเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 

แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมี

คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ

หลักสูตร 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความวา่ อาจารย์ผู้สอนที่ ไ ม่ ใ ช่อาจารย์ประจ า

มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อาจารย์บัณฑิตศึกษา” หมายความวา่ อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ให้

ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

“อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา” หมายความวา่ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ ที่

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ให้

ได้ รับการแต่ งตั้ ง เป็ นอาจารย์พิ เศษ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ

ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

พะเยาและแจ้งส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษารับทราบแล้ว 

 

 ขอ้ 5 เกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา 

   5.1 อาจารย์ผู้สอน 

    5.1.1 ระดับปริญญาโท  

     ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกั์น หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยี้อนหลัง 
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5.1.2 ระดับปริญญาเอก 

     ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือ

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกั์น หรือในสาขาวิชา

ของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร 

อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่

อาจารย์ผู้สอนได้ 

    ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผูรั้บผิดชอบรายวิชานั้น 

  5.2 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

และอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

   ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยี้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   อนึ่ง ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่เกษียณอายุ

ราชการ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองได้ต่อไปจนนิสิต

ส าเร็จการศึกษา หากนิสิตได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์/โครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ก่อนการเกษียณอายุ

ราชการ  

  5.3 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ ์กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์ประธานกรรมการสอบการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง กรรมการสอบการศึกษา

คน้คว้าด้วยตนเอง  

   5.3.1 กรณีเป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒแิละผลงานทางวิชาการ เช่นเดียวกับขอ้ 5.2  

    อนึ่ง อาจารย์ประจ าไม่สามารถเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์ระดับปริญญาเอกได้ 

5.3.2 กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

    1) ระดับปริญญาโท  

     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับ

หัวข้อวิทยานิพนธห์รือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง  

     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกั์บหัวข้อ

วิทยานิพนธห์รือการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง โดยผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา และแจง้คณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับทราบ 
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    2) ระดับปริญญาเอก  

     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์

กับหัวขอ้วิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 5 เร่ือง 

     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับ

หัวข้อวิทยานิพนธ ์โดยผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 ขอ้ 6 ภาระงานประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

6.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธไ์ด้ ดังนี้ 

    6.1.1 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธข์องนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา 

    6.1.2 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาค

การศึกษา 

    6.1.3 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ และมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

พะเยาพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 

15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

   6.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้กับ

นิสิตปริญญาโท แผน ข ได้ไม่เกิน 15 คน 

    หากเป็นทั้งประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ให้คิดสัดส่วนจ านวนนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนิสิตที่ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 คน แต่ทั้งนี้ 

รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา  

 ขอ้ 7 กรณีอาจารย์บัณฑิตศึกษาได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ณ สถาบันอื่นใดที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัดด้วย 

 ขอ้ 8 อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังส าเร็จการศึกษา 

อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก หรือ

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ประธานพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ ์กรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง

ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ช้ิน ภายใน 2 ป ีหรือ 2 ช้ิน ภายใน 4 ป ีหรือ 3 ช้ิน ภายใน 5 ปี 

  ทัง้นี ้อาจารย์ใหม่จะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาและอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา 

จงึสามารถปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้ 
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 ขอ้ 9 ในกรณีหลักสูตรที่ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕4๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษาและ

อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จนกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษา 

 ขอ้ 10 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศฉบับนี ้ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี ้

ให้อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยตีความและให้ถือเป็นที่สุด 

   

                         ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 

                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. 2561 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2558 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2558 อาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 

143 (13/2561) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

พ.ศ. 2561” 

 ขอ้ 2  ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เขา้ศึกษาปกีารศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา  

“คณะ” หมายความวา่ ส่วนงานตามมาตรา 7 (3 )  แห่ งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และส่วนงานที่เรียกช่ือ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทยีบเทา่และได้มีการจัดการเรียนการสอน 

“นิสิต” หมายความวา่ นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 4 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา

ของแต่ละหลักสูตร โดยนิสิตต้องท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคลและผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่                  

 ขอ้ 5 การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

  คณะจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในภาคการศึกษาแรกที่นิสิต

ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยก าหนดจ านวนนิสิต 1 คนต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน 1 คน เพื่อควบคุมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา ตลอดระยะเวลาที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตได้ไม่เกิน 15 คน 

อนึ่ง หากได้รับการแต่งตั้งเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้คิด

สัดส่วนนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนิสิตที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 คน โดยให้นับรวมนิสิตที่ยังไม่

ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน 

 ขอ้ 6 อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีหน้าท่ีดังนี ้        

6.1 ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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6.2 ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงช่ือเร่ืองการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

6.3 พิจารณาอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง  

6.4 ให้ความเห็นชอบการขอให้ออกหนังสือถึงผู้เช่ียวชาญเพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไข

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

6.5 ให้ความเห็นชอบการขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง  

6.6 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง  

6.7 ตรวจสอบแบบรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

6.8 ให้ความเห็นชอบการน าส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์  

   และมหีน้าท่ีในการด าเนินการอื่น ๆ ตามประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวขอ้ง 

 ขอ้ 7 นิสิตที่อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองได้รับการแต่งตั้งแล้ว ต้องน าเสนอช่ือเร่ืองและ

โครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

  ในการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง หากนิสิตต้องการผูเ้ช่ียวชาญตรวจแก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองหรือต้องการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นิสิตยื่นแบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือถึงผู้เช่ียวชาญ เพื่อ

ขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือแบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือขอความ

ร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและคณะเพื่อออก

หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่อไป กรณีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นงานวิจัยในมนุษย์ นิสิตต้องแนบแบบอนุมัติให้ท า

วิจัยในมนุษย์และแบบสอบถามด้วย (ถ้ามี) 

 ขอ้ 8 คุณสมบัติของนิสิตที่สามารถขอสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามท่ี

ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง และได้รับอนุมัติจากคณะให้สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 ขอ้ 9 การขอสอบการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง  

  ให้นิสิตกรอกแบบค าร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และส่งเล่ม

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ าซ้อนกับงานของผู้อื่นผ่านระบบอักขรา

วิสุทธิ์ หรือตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยยื่นผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการ

สอบพิจารณารว่มด้วย ตามจ านวนที่คณะต้นสังกัดก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง ทัง้นี ้ให้สาขาวิชาเสนอคณะที่นิสิตสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ก่อนก าหนดวัน

สอบอย่างน้อย 30 วัน 

 คณะกรรมการสอบการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

9.1 อาจารย์บัณฑิตศึกษาหรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา    เป็น ประธานกรรมการ 

9.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง          เป็น กรรมการ 

9.3 อาจารย์บัณฑิตศึกษาหรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา    เป็น กรรมการ 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต้องได้ รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์

บัณฑิตศึกษา หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตั้งแต่วันที่ได้รับ

การแต่งตั้งจนกระทั่งนิสิตส าเร็จการศึกษา 
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 ขอ้ 10 การสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้ด าเนินการ ดังนี้ 

  10.1 ประธานที่ปรึกษาการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง และสาขาวิชารับผดิชอบในการประสานงาน

กับกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดสอบจากคณะ 

  10.2 คณะเป็นผู้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ตามที่

ประธานที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 

  10.3 คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต้องด าเนินการสอบนิสิตตามวัน เวลา และ

สถานที่ที่คณะก าหนด โดยต้องเป็นระบบเปดิให้ผู้สนใจเขา้รับฟังได้ 

  10.4 คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีหน้าที่ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และ

ประเมินผลการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต หากมีเงื่อนไขท่ีนิสิตจะต้องแก้ไข ให้นิสิตแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ 

แล้วน าเสนอคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อให้ความเห็นชอบ 

  10.5 กรณีนิสิตสอบการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองไม่ผ่าน นิสิตมีสิทธิ์ขอยื่นสอบการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองใหมไ่ด้ ภายหลังการสอบคร้ังแรก ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

  10.6 ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครบ จึงจะถือว่าการ

สอบนั้นมีผลสมบูรณ์ หากคณะกรรมการไม่ครบใหเ้ลื่อนการสอบออกไป และในกรณีจ าเป็น อาจขอเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ได้ แต่ต้องได้รับการแต่งตั้งก่อนวันสอบ อย่างน้อย 15 วัน 

  10.7 คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จะต้องรายงานผลการสอบต่อคณะ

เจา้ของหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 ขอ้ 11 การส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ให้ด าเนินการดังนี้ 

  11.1 นิสิตต้องตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ าซ้อนกับงานของผู้อื่นตามประกาศและ

แนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

   อนึ่ง หากพบว่ามีการคัดลอก การซ้ าซ้อนกับงานของผู้อื่นหรือมีการจ้างท าการศึกษา

คน้คว้าด้วยตนเอง ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถอดถอนการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองช้ินนั้น กรณีตรวจพบภายหลังจากนิสิต

ได้รับเอกสารส าคัญทางการศึกษาแล้วจะถือว่าเอกสารส าคัญทางการศึกษานั้นเป็นโมฆะ และต้องด าเนินการตามข้อบังคับ 

ประกาศ และแนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกประการ 

  11.2 นิสิตที่ได้รับความเห็นชอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการยื่น

แบบฟอร์มน าส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ พร้อมเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ 

จ านวน 1 เล่ม ให้กับคณะต้นสังกัดของนิสิต 

   อนึ่ง หากนิสิตไม่ส่งแบบฟอร์มน าส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ ก่อนวัน

ส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษาถือว่า นิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา  นิสิตจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนิสิต และหาก

ประสงค์จะส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในภาคการศึกษาใดให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น

ด้วย 

11.3 ลิขสิทธิ์เล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 ขอ้ 12 การส าเร็จการศึกษา 

  12.1 นิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา (UP 24) ต่อมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษานั้น โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ ภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษาณ คณะต้นสังกัดของนิสิต  หลังจากนั้นคณะ

รวบรวมจัดส่งให้กับกองบริการการศึกษา 

  12.2 นิสิตยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติส าเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข(บข. 10) ณ 

คณะต้นสังกัดของนิสิต และคณะรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

   กรณีนิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาด้วยกรณีหนึ่งกรณีใด นิสิตจะต้องลงทะเบยีนเรียน ลงทะเบยีน

รักษาสภาพนิสิต ทุกภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา นิสิตต้องยื่นใบรายงานคาดว่า

จะส าเร็จการศึกษา (UP 24) ต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติส าเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาโท 

แผน ข (บข. 10) ในภาคการศึกษานั้น 

   อนึ่ง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว หากยังด าเนินการ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไมเ่สร็จ จะต้องลงทะเบยีนรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบผา่นการสอบปาก

เปล่า และส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ที่คณะเรียบร้อยแล้ว กรณีที่นิสิตสอบปากเปล่าการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านแล้ว แต่ไม่สามารถส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ได้ภายในก าหนดตามปฏิทิน

การศึกษาของภาคการศึกษานั้น นิสิตจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิตในภาคการศึกษาถัดไปตามปฏิทิน

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต้องสอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษา ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด หากครบก าหนดระยะเวลาการศึกษาแล้วยังไมส่ามารถส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 

จะพ้นสภาพการเป็นนิสิตโดยอัตโนมัติ 

 ขอ้ 13 ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้ด าเนินการ

ตามประกาศและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ เก่ียวข้อง หากไม่มีประกาศและแนวปฏิบัติก าหนดไว้ให้น าเสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

 

                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการด าเนินการเทยีบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 

 โดยที่ เห็นสมควรให้ออกประกาศก าหนดแนวปฏิบัติ ในการด า เนินการเทียบโอนผลการเ รียน                         

ระดับบัณฑิตศึกษา จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบ

กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา             

เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังท่ี 46(20/2555) เมื่อวันที่ 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการด าเนินการเทียบโอน                  

ผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา” 

 ขอ้ 2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เทยีบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ้ 3 นิสิตที่มีความประสงค์จะเทยีบโอนผลการเรียนต้องยื่นค าร้องขอเทยีบโอนผลการเรียนต่อมหาวิทยาลัย 

ต ามแบบฟอ ร์ม  UP.CT.GS.1, UP.CT.GS.2, UP.CT.GS.3, UP.CT.GS.4/1, UP.CT.GS.4/2, UP.CT.GS.5/1, UP.CT.GS.5/2, 

UP.CT.GS.6/1 แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 4 นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนให้ยื่นหลักฐานการขอเทียบโอนต่อคณะเจ้าของหลักสูตร 

ดังนี้ 

  4.1  การเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ “CA” (Credits from Academic Institution) 

   4.1.1  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของสถาบันที่เคยศึกษา 

   4.1.2  ค าอธบิายรายวิชาที่ขอเทยีบโอน 

  4.2  การขอเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

   4.2.1  ใบรับรองผลการทดสอบและหลักฐานของสถาบัน ส าหรับการทดสอบมาตรฐาน “CS” 

(Credits From Standardized Test) 

   4.2.2  ใบรับรองผลการทดสอบและหลักฐานของสถาบัน ส าหรับการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบ

มาตรฐาน “CE” (Credits From Examination) 

   4.2.3  ใบรับรองผลการประเมินการศึกษา/อบรมหลักสูตร และหลักฐานของหน่วยงานที่ประเมิน

การศึกษา/อบรม ส าหรับการประเมินฯ “CT” (Credits From Training) 

   4.2.4  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส าหรับรายวิชาที่ขอเทยีบโอน (UP.TC.GS.6/1) ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับการเทยีบโอนผลการเรียน “CP” (Credits From Portfolio) 
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 ข้อ 5 การขอเทียบโอนโดยการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อยู่ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาเทียบโอน 

ดังนี ้

  5.1  ประสบการณ์ที่น ามาใช้เทยีบโอนต้องตรง เทยีบเคยีง หรือเก่ียวขอ้ง โดยมีเนือ้หาสาระครอบคลุม

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอเทยีบโอน 

  5.2  หลักฐานที่น าเสนอ ต้องเช่ือถือได้ โดยเป็นหลักฐานของสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานประเภทอื่นที่ได้รับการยอมรับ 

 ข้อ 6 คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน อาจตั้งคณะท างานขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณารายละเอียด

การเทยีบโอนได้ตามความเหมาะสม 

 ขอ้ 7 รายวิชาที่นิสิตจะขอเทยีบโอนได้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 8 ให้อธกิารบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี ้ ให้

อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่   24   ธันวาคม   พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                                          อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

พ.ศ. 2562 

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

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

วิทยานิพนธ ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ . 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2561และแก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 จงึให้ออกประกาศไว้ 

ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอก

ผลงานวิทยานิพนธ ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พ.ศ. 2562” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะ” หมายความวา่ ส่วนงานตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และส่วนงานที่

เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทยีบเทา่และ 

ได้มีการจัดการเรียนการสอน 

“อาจารย์ท่ีปรึกษา”   หมายความวา่ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์อาจารย์ 

ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

“นิสิต” หมายความวา่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 4 ให้นิสิตด าเนินการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 

หรือโปรแกรมอื่นที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการตรวจสอบความซ้ าซ้อน และลงช่ือรับรองการ

คัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผ่านการรับรอง จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์              

ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กรรมการที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตร 

และผ่านการเห็นชอบจากคณบดีคณะต้นสังกัดของนิสิตในการขอพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง ขอสอบวิทยานิพนธ/์การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขอส่งเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์  

 ขอ้ 5 กรณีที่วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้องจาก

บุคคลหนึ่งบุคคลใดและปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า ผลงานของนิสิตเป็นการคัดลอก ลอกเลียน ทรัพย์สินทางปัญญาของ

ผู้อื่น ในทางร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ไม่สมควรส าเร็จการศึกษา ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนิสิต มหาวิทยาลัยจะ



คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 87 

 

ด าเนินการระงับการเสนอขออนุมัติปริญญา ถอดถอนปริญญาบัตร รวมถึงระงับ/ถอดถอนเอกสารส าคัญทางการศึกษา

ของนิสิต  

 ขอ้ 6 ให้อธกิารบดีรักษาการตามประกาศฉบับนี ้กรณีมปีัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้

อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยตีความและให้ถือเป็นที่สุด 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   24   เมษายน  พ.ศ. 2562 

 

 

 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

    อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2562 

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

 โดยที่ เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดแนวปฏิบัติ ในการท าวิทยานิพนธ์                                

ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การจัดท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐานสอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ ์2562 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562จงึให้ออกประกาศไว้

ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 

2562” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิก 

  3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 

มีนาคม พ.ศ. 2554 

  3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ ์(แก้ไข) 

พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 

 ขอ้ 4 ในประกาศนี ้

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “คณะ” หมายความวา่ ส่วนงานตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติ 

    มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และส่วนงานที่เรียกช่ือ 

    อย่างอื่นที่มีฐานะเทยีบเทา่และได้มีการจัดการเรียน 

    การสอน 

  “กองบริการการศึกษา” หมายความวา่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “นิสิต” หมายความวา่ นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก และนิสิตระดับปริญญาเอก  

    มหาวิทยาลัยพะเยา 

   “อาจารย์ หมายความวา่ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับความ 

   บัณฑิตศึกษา”  เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

    พะเยา ให้ท าหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา  

  “อาจารย์พิเศษ         หมายความวา่ ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา 
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   บัณฑิตศึกษา”  ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

    มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ท าหน้าท่ีตามค าสั่งแต่งตั้ง 

    อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา  

 ขอ้ 5 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานพิจารณาโครงร่าง

วิทยานิพนธ ์กรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ ์ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์ต้อง

มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษาและอาจารย์พิเศษ

บัณฑิตศึกษา และต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา ในระยะเวลาที่ท าหน้าที่

นั้น ๆ 

 ขอ้ 6 เมื่อนิสิตลงทะเบยีนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธเ์รียบร้อยแล้ว ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์ดังนี้ 

  6.1 ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน และกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์อีก 1 คน   

  6.2 ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์1 คน และกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์อีก 2 คน  

 ขอ้ 7 ภาระงานประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์บัณฑิตศึกษา 1 คน ให้เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญา

เอก ดังนี้ 

 กรณีอาจารย์บัณฑิตศึกษามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็น

ประธานที่ปรึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา  

 กรณีอาจารย์บัณฑิตศึกษามีคุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทยีบเทา่ และด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็น

ประธานที่ปรึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมได้ไม่เกิน 10 คน ต่อภาคการศึกษา 

 กรณีอาจารย์บัณฑิตศึกษามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และมี

ความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ท้ังนีต้้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค

การศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตมากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น

รายกรณี 

 ขอ้ 8 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้าท่ีดังนี ้        

  8.1 ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์  

  8.2 ให้ความเห็นชอบในการเสนอ แต่งตั้งผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  8.3 ให้ความเห็นชอบในการขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเพื่อขอเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  8.4 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ์ 

  8.5 ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ 

  8.6 ประสานงานกับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธใ์นการสอบวิทยานิพนธ์ 

  8.7 ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ 

  8.8 ให้ความเห็นชอบการน าส่งเล่มวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์  

         และมหีน้าท่ีในการด าเนินการอื่น ๆ ตามประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวขอ้ง 

 ขอ้ 9 การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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  นิสิตระดับปริญญาโทท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไ์ด้รับการแต่งตั้งแล้ว/นิสิตระดับปริญญาเอกที่

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้รับการแต่งตั้งและมีผลการสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว ต้องน าเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างฯ ที่สาขาวิชาเสนอให้คณะแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ท าหน้าที่เป็นประธาน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหรืออา จารย์

บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ และกรรมการและเลขานุการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่าง

วิทยานิพนธ ์อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตแล้ว คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ ์ต้องเสนอคณบดีให้

ความเห็นชอบ พรอ้มโครงร่างวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม เพื่อจัดท าประกาศให้นิสิตด าเนินการวิจัย และเสนอ

มหาวิทยาลัยทราบ 

 ขอ้ 10 ในการท าวิทยานิพนธ์ หากนิสิตต้องการผู้เ ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยหรือขอความ

อนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้นิสิตยื่นค าร้องขอหนังสือถึงผู้เช่ียวชาญ หรือหัวหน้าหน่วยงาน โดยผา่นความ

เห็นชอบของประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์แล้วยื่นต่อคณะที่นิสิตสังกัดเพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ต่อไป กรณีเป็น

การวิจัยในมนุษย์นิสิตต้องแนบแบบอนุมัติใหท้ าวิจัยในมนุษย์และแบบสอบถามด้วย (ถ้ามี) 

 ขอ้ 11 คุณสมบัติของนิสิตที่สามารถขอสอบวิทยานิพนธ ์

  11.1 นิสิตระดับปริญญาโท  

   แผน ก แบบ ก 1 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบยีนวิทยานิพนธค์รบถ้วนตามหลักสูตร 

และผลงานวิทยานิพนธ์อยู่ระหว่างเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน

ได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

   แผน ก แบบ ก 2 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ครบถ้วน

ตามหลักสูตร และผลงานวิทยานิพนธอ์ยู่ระหว่างเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพ์ หรือ 

อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการระดับชาติหรือที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

  11.2 ระดับปริญญาเอก 

    แบบ 1 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และรายวิชาครบถ้วนตาม

หลักสูตร และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์

หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างน้อย 1 เร่ือง 

   แบบ 2 มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ ์เมื่อลงทะเบยีนวิทยานิพนธ ์หรือลงทะเบยีนวิทยานิพนธแ์ละ

รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ผลงานวิทยานิพนธ์

ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน วารสารทาง

วิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างน้อย 1 เร่ือง 

 ขอ้ 12 การขอสอบวิทยานิพนธ ์ 

  เมื่อนิสิตได้รับการอนุมัติใหส้มัครสอบวิทยานิพนธแ์ละช าระคา่สมัครสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 

ให้สาขาวิชาเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จก่อน

ก าหนดวันสอบอย่างน้อย 30 วัน ดังนี้ 

   12.1 ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย อาจารย์บัณฑิตศึกษา              

ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา รวมจ านวน 3 คน ดังนี้ 
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   1) อาจารย์บัณฑิตศึกษาที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา 

เป็นประธาน   

   2) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เป็นกรรมการ 

   3) กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรืออาจารย์

บัณฑิตศึกษาท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ  

                          ทัง้นี ้ต้องมีอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 

  12.2 ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์บัณฑิตศึกษาท่ี

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา รวมจ านวน 5 คน ดังนี้ 

   1) อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน 

   2) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เป็นกรรมการ 

   3) กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรืออาจารย์

บัณฑิตศึกษาท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา รวม 3 คน เป็นกรรมการ 

  อนึ่ง ระยะเวลาการขอสอบวิทยานิพนธ์ต้องห่างจากวันประกาศให้นิสิตด าเนินการวิจัย ไม่น้อยกว่า 

90 วัน 

 ขอ้ 13 การสอบวิทยานิพนธใ์ห้ด าเนินการ ดังนี้ 

  13.1 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสาขาวิชา รับผิดชอบในการประสานงานกับกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ ์และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดสอบจากคณะ 

  13.2 คณะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบ ตามที่ประธานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์และสาขาวิชาขออนุมัติ 

  13.3 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องด าเนินการสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะ

ก าหนด โดยต้องเป็นระบบเปดิให้ผู้สนใจเขา้รับฟังได้ 

  13.4 ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ครบ จึงจะถือว่าการสอบมีผลสมบูรณ์ 

หากคณะกรรมการไม่ครบให้เลื่อนการสอบออกไป และในกรณีจ าเป็นอาจขอเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ แต่ต้องได้รับการ

แต่งตั้งก่อนวันสอบ อย่างน้อย 15 วัน 

  13.5 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และประเมินผลการ

สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต หากมีเงื่อนไขที่นิสิตจะต้องแก้ไข ให้นิสิตแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ

วิทยานิพนธ ์แล้วน าเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเ์พื่อให้ความเห็นชอบ 

  13.6 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์จะต้องรายงานผลการสอบต่อคณะต้นสังกัดของนิสิต และ

เสนอมหาวิทยาลัยทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 

  13.7 กรณีนิสิตสอบวิทยานิพนธไ์ม่ผ่าน หรือกรณีนิสิตสอบผ่านแบบมีเงื่อนไข แต่ไม่ได้ด าเนินการ

ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด นิสิตต้องด าเนินการตามขั้นตอนขอสอบวิทยานิพนธ์ใหม่ตามข้อ 12 ทั้งนี้ นิสิตมีสิทธ์ิ

ขอยื่นสอบวิทยานิพนธใ์หมไ่ด้ภายหลังการสอบคร้ังแรก ไม่น้อยกว่า 30 วัน  

 ขอ้ 14 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธแ์ละการสอบวิทยานิพนธ ์ 

  นิสิตต้องแนบผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ าซ้อนกับงานของผู้อื่น ให้กับ

คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ/์การสอบวิทยานิพนธข์องนิสิตด้วย 
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 ขอ้ 15 การส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ให้ด าเนินการดังนี้ 

  15.1 นิสิตต้องตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ าซ้อนกับงานของผู้อื่นตามประกาศและ

แนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

   อนึ่ง หากพบว่ามีการคัดลอก การซ้ าซ้อนกับงานของผูอ้ื่นหรือมีการจ้างท าวิทยานิพนธ ์ให้

มหาวิทยาลัยพิจารณาถอดถอนวิทยานิพนธ์ช้ินนั้น กรณีตรวจพบภายหลังจากนิสิตได้รับเอกสารส าคัญทางการศึกษาแล้ว

จะถือว่าเอกสารส าคัญทางการศึกษานั้นเป็นโมฆะ และต้องด าเนินการตามข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่

มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ทุกประการ 

  15.2 นิสิตที่สอบวิทยานิพนธผ์า่นแล้ว นิสิตต้องจัดรูปแบบเล่มวิทยานิพนธใ์ห้เป็นไปตามรูปแบบที่

มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอเล่มวิทยานิพนธท์ี่จัดรูปแบบเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธล์งนามรับรอง

ความถูกต้อง จ านวน 2 เล่ม 

  15.3 นิสิตยื่นแบบฟอร์มน าส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

ตามข้อ 15.2 ให้กับคณะต้นสังกัดของนิสิต 

   อนึ่ง หากนิสิตไม่ส่งแบบฟอร์มน าส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ก่อนวันส าเร็จการศึกษา

ที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษาถือว่า นิสิตยังไมส่ าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องลงทะเบยีนเรียนหรือ

ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนิสิต และหากประสงค์จะส่งเล่ม

วิทยานิพนธใ์นภาคการศึกษาใดให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นด้วย 

  15.4 ลิขสิทธิ์เล่มวิทยานิพนธเ์ป็นของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 16 การส าเร็จการศึกษา 

  16.1 นิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา (UP 24) ต่อมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษานั้น โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในปฏิทนิการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา ณ คณะต้นสังกัดของนิสิต หลังจากนั้นคณะ

รวบรวมจัดส่งให้กับกองบริการการศึกษา 

  16.2 นิสิตยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติส าเร็จการศึกษา (นิสิตระดับปริญญาโท (บศ. 16) นิสิตระดับ

ปริญญาเอก (บศ. 17)) และเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติส าเร็จการศึกษา ณ คณะต้นสังกัดของนิสิต และคณะ

รวบรวมเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

  กรณีนิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาด้วยกรณีหนึ่งกรณีใด นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียน

รักษาสภาพนิสิต ทุกภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา นิสิตต้องด าเนินการตามข้อ 

16.1 และขอ้ 16.2 ในภาคการศึกษานั้น 

  อนึ่ง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว หากยังด าเนินการท า

วิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสอบผ่านการสอบปากเปล่า และส่ง

เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่คณะเรียบร้อยแล้ว กรณีที่นิสิตสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ไม่สามารถส่งเล่ม

วิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ได้ภายในก าหนดตามปฏิทินการศึกษาของภาคการศึกษานั้น นิสิตจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ

การเป็นนิสิตในภาคการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระยะเวลาในท าวิทยานิพนธ์ต้อง

สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากครบก าหนดระยะเวลาการศึกษาแล้วยังไม่สามารถ

ส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย จะพ้นสภาพการเป็นนิสิตโดยอัตโนมัติ 
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 ขอ้ 17 นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 และเป็นนิสิตที่ใช้ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เร่ือง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 และประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ ์(แก้ไข) พ.ศ. 2560 ไปก่อน จนกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร  

 ขอ้ 18 ให้อธกิารบดีรักษาการตามประกาศฉบับนี ้กรณีมปีัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้

อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยตีความและให้ถือเป็นที่สุด 
  

 ประกาศ  ณ  วันที่   24   เมษายน  พ.ศ. 2562 

 

 

 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

    อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2562 

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

 เพื่อให้การด าเนินการการจัดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท 

แผน ข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมปีระสิทธภิาพ  

 ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ. 2553                        

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 69 (3/2557) เมื่อวันที่17 กรกฎาคม จึงก าหนดแนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2557 ไว้ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2557” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลบังคับใช้ ปกีารศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 

Examination) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง เกณฑ์การสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

 ขอ้ 4  ในประกาศนี ้ 

  “คณะ” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน 

   “นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “การสอบ” หมายถึง  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

 ขอ้ 5 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรู้ 

  นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข สามารถสมัครสอบประมวลความรู้ได้ต้องเรียนรายวิชาที่ก าหนดไว้                 

ในหมวดวิชาและเนือ้หาสาระครบตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป 

 ขอ้ 6 การจัดสอบ 

6.1 การก าหนดปฏิทินการสอบ 

  กองบริการการศึกษา จัดท าปฏิทินการสอบประมวลความรู้เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัย เพื่อจัดท าเป็นประกาศปฏิทินการศึกษา 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 

6.2 การสมัครสอบ 

   6.2.1 นิสิตยื่นสมัครสอบผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ และจัดพิมพ์ใบสมัครเพื่อน าไปช าระเงินที่

ธนาคารตามปฏิทินการศึกษา 
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    ทั้งนี้ กรณีนิสิตช าระค่าสมัครสอบแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นการช าระซ้ า 

ช าระเกินไว้กว่าที่ก าหนด 

   6.2.2 กองบริการการศึกษา จัดท าประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ระบบ

ทะเบยีนออนไลน์ 

  6.3 การออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และด าเนินการสอบ 

  6.3.1 คณะที่จัดการเรียนการสอน จัดท าค าสั่งเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี ้

  (1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบและ/

หรือสอบสัมภาษณ์  

  (2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ เพื่อเสนอ

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

  6.3.2 คณะที่จัดการเรียนการสอนด าเนินการจัดสอบตามปฏิทินการสอบของมหาวิทยาลัย และ

จัดสถานที่ตรวจข้อสอบให้คณะกรรมการตรวจขอ้สอบในหน่วยงานของคณะที่จัดการเรียนการสอน 

  6.3.3 คณะผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเสนอรายช่ือกรรมการคุมสอบ เพื่อให้กอง

บริการการศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

 ขอ้ 7 การคัดเลือกขอ้สอบ 

  7.1 กองบริการการศึกษา จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ เสนอมหาวิทยาลัย              

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

  7.2 คณะที่จัดการเรียนการสอนจัดส่งข้อสอบ เฉลยข้อสอบพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน จ านวน 1 ชุด 

ส่งกองบริการการศึกษา 

  7.3 กองบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ และคณะกรรมการ

คัดเลือกข้อสอบรับข้อสอบ เฉลยข้อสอบพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อน าไปให้คณะกรรมการจัดท าข้อสอบด าเนินการ

ต่อไป 

 ขอ้ 8 การประมวลผลสอบและตัดสินผลการสอบ  

  8.1 กองบริการการศึกษา จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการสอบ เสนอ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

  8.2 คณะที่จัดการเรียนการสอนรวบรวมคะแนน ประมวลผลการสอบพร้อมแนบขอ้สอบจ านวน 1 ชุด 

ส่งกองบริการการศึกษา 

  8.3 กองบริการการศึกษา รวบรวมประมวลผลการสอบ และจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน

ผลการสอบ เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ และประกาศผลสอบจัดส่งให้คณะที่จัดการเรียนการสอน 

8.4 คณะที่จัดการเรียนการสอนประกาศผลการสอบให้นิสิตทราบเป็นรายบุคคล 

 ขอ้ 9 เกณฑ์การตัดสินผลการสอบประมวลความรู้ 

  9.1 กรณีที่มีการสอบเฉพาะข้อเขียน จะถือว่า นิสิตเป็นผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ นิสิตต้อง

ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

  9.2 กรณีที่มีการสอบท้ังขอ้เขยีนและสัมภาษณ์ จะถือว่า นิสิตเป็นผูส้อบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

นิสิตต้องได้คะแนนสอบในแต่ละส่วนร้อยละ 50 ขึ้นไป และมคีะแนนรวมของทัง้ 2 ส่วน ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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 ขอ้ 10 ในกรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้น า เสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเป็นกรณีไป  

 

ประกาศ ณ วันที่  18 เมษายน พ.ศ. 2557 

 

 

   (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

              อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2557 

************************ 

 เพื่อให้การมอบเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จงึอาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 

66 (17/2556) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี ้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการให้เกียรติบัตร 

การเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 ในประกาศนี ้ 

  “คณะ” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน 

  “คณบดี” หมายถึง หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีการจัดการเรียน 

     การสอน 

  “นิสิต” หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขอ้ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม  

  4.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 ขอ้ 29 การให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม “มหาวิทยาลัยอาจให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาที่มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 4.00 หรือผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของ

ผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือได้รับการจดสิทธิบัตร 

หรืออนุสิทธบิัตร” 

  4.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  

  4.3 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้

กระท าโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 ขอ้ 5 การเสนอให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะต้นสังกัดของนิสิต รวบรวม

เสนอช่ือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมครบ   

ในปีการศึกษานั้นๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา                         

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมให้มหาวิทยาลัย

ทราบต่อไป 
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 ขอ้ 6 ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือ ที่ มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้น าเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

 

          ประกาศ  ณ  วันที่ 21 มกราคม  พ.ศ. 2557 

 

    

                                            (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                      อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ 

และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า พ.ศ. 2557 

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

 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติและอัตราคา่ปรับการสมัครสอบประมวล

ความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย               

พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 

พ.ศ. 2557 จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติและอัตราค่าปรับการสมัคร

สอบประมวลความรู้ และการสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า พ.ศ. 2557” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 แนวปฏิบัติในการสมัครสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ 

 3.1 มหาวิทยาลัยก าหนดวันสมัครสอบประมวลความรู้และวันสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ไว้ในประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ปฏิทินการศึกษา ทุกปกีารศึกษา 

 3.2 หากนิสิตไม่ได้สมัครสอบประมวลความรู้หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ตามระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด และ/หรือไม่ช าระเงินในระยะเวลาที่ก าหนด นิสิตจะไม่สามารถเข้าสอบประมวลความรู้หรือสอบวัด

คุณสมบัติ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติ

ล่าช้าได้ ซ่ึงนิสิตต้องด าเนินการตามข้อ 4 

 ข้อ 4 การสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า 

  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหน้ิสิตสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า ภายหลัง

จากหมดระยะเวลาการรับสมัครสอบแต่ละคร้ังตามปฏิทินการศึกษา ทั้งนี้ นิสิตต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอสมัครสอบ

ประมวลความรู้ หรือสมัครสอบวัดคุณสมบัติล่าช้า ก่อนวันสอบประมวลความรู้ หรือก่อนวันสอบวัดคุณสมบัติ 3 วันท าการ          

ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนิสิตต้องช าระเงินค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือการสมัครสอบ   

วัดคุณสมบัติล่าช้า วันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือสมัครสอบ          

วัดคุณสมบัติ ตามปฏิทินการศึกษา 

  ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ได้ช าระเงินค่าสมัครสอบ และค่าปรับการสมัครสอบประมวลความรู้ หรือการสมัคร

สอบวัดคุณสมบัติล่าช้า ภายใน 2 วันท าการ หลังจากที่ค าร้องได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกค าร้องดังกล่าว 
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 ขอ้ 5  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้        

ให้อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 

                                  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

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

  

 โดยที่ เห็นสมควรออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ

บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 13 (7/2554) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 จงึให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี ้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการเทยีบโอนผล

การเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

  “คณะ” หมายถึง ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และส่วนงานอื่นที่ มีการจัดการเรียน      

                             การสอน 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน 

    “คณบดี” หมายถึง หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3) และหัวหน้าส่วนงานอื่นที่ มี         

                                                การจัดการเรียนการสอน 

  “นิสิต”  หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เทยีบโอนผลการเรียน 

   4.1  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ขึ้นไป 

   4.2  ต้องเป็น หรือเคยเป็น นิสิต/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า                  

ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

 ข้อ 5 นิสิตที่มีความประสงค์จะเทยีบโอนผลการเรียน ต้องยื่นค าร้องขอเทยีบโอน ผลการเรียนพรอ้มหลักฐาน 

ที่กองบริการการการศึกษา โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชา และคณะเจ้าของหลักสูตร 

 ข้อ 6 คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน 

         การเทียบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ให้คณะเจา้ของหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการเทยีบโอนผลการเรียน ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี ้              

  6.1  คณบดีคณะเจ้าของหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ 

  6.2  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะที่เก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการ 

  6.3  หัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรหรือผู้แทนที่เก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการ 

  6.4  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเจ้าของหลักสูตร เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 



102 | คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

 ข้อ 7 เกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรียน 

   7.1  การเทยีบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ 

   7.1.1  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่า                  

จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

   7.1.2  รายวิชาที่ขอเทยีบโอน ต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิต ตามหลักสูตรที่ขอ

เทยีบโอน 

   7.1.3  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอ

เทยีบโอน 

   7.1.4  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น B หรือระดับคะแนน 

3.00 หรือเทยีบเทา่ หรืออักษร S 

   7.1.5  จ านวนหน่วยกิตที่ขอเทยีบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร

ที่ขอเทยีบโอน 

   7.1.6  รายวิชาที่ได้รับอนุมัติใหเ้ทยีบโอน จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่า ระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

   7.1.7  นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของระยะเวลา

การศึกษาในหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส าหรับนิสิตปริญญาโทแผน ข หรือ

ลงทะเบยีนวิทยานิพนธต์ามหลักสูตร ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก  

   7.1.8  การบันทึกผลการเรียนที่ได้รับอนุมัติให้เทยีบโอน ให้บันทกึเป็น “CA” (credit from academic 

institution) 

  7.2  การเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

   7.2.1  วิธีการประเมิน และการบันทึกผลการเรียน เพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา 

ประกอบด้วย 

    7.2.1.1  การทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ให้บันทึก ผลการเรียน เป็น “CS” (credits 

from standardized test) 

    7.2.1.2  การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (non-standardized test) ให้บันทึกผล

การเรียน เป็น “CE” (credits from examination) 

    7.2.1.3  การประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใ ช่สถาบันอุดมศึกษา 

(evaluation of non-sponsored training) ให้บันทกึผลการเรียน เป็น “CT” (credits from training) 

    7.2.1.4  การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บันทึก ผลการเรียน เป็น “CP” (credits 

from portfolio) 

   7.2.2  ผลการประเมินต้องเทยีบได้ไม่ต่ ากว่าระดับข้ัน B หรืออักษร S 

   7.2.3  รายวิชาที่ได้รับอนุมัติใหเ้ทยีบโอน จะไม่ถูกน ามาค านวณหา คา่ระดับข้ันสะสมเฉลี่ย 

   7.2.4  จ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิต ตาม

หลักสูตรที่ขอเทยีบโอน 

   7.2.5  นิสิตต้องมีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่น้อยกว่า ก่ึงหนึ่งของระยะเวลา

การศึกษาในหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส าหรับนิสิตปริญญาโทแผน ข หรือ 

ลงทะเบยีนวิทยานิพนธต์ามหลักสูตร ส าหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก  
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 ข้อ 8 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ เพราะพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากครบระยะเวลา

การศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา สามารถเทียบโอนผลการเรียน และ/หรือผลการสอบอื่น  ๆ               

ที่เก่ียวขอ้งได้ โดยให้คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน พิจารณาเป็นกรณีๆไป 

 ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้               

ให้อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 

           ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 

 

 

                                                        (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                    อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน 

และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2561 

________________________ 

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา              

การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงินคา่บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การ

ด าเนินการรับลงทะเบียนเรียนรายวิชา และการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ความในข้อ 4 

และข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 140(10/2561) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 45(6/2561) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 

จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 ขอ้ 1  ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน

รายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงินคา่บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2561” 

 ขอ้ 2  ประกาศนีใ้ห้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระ

เงิน และอัตราค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 

2554 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงิน และอัตราค่าปรับ

การช าระเงินค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 

2554  

 ขอ้ 4  แนวปฏิบัติในการลงทะเบยีนเรียนรายวิชา 

   4.1 มหาวิทยาลัยก าหนดวันลงทะเบยีนเรียน ลงทะเบยีนเรียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา และวันช าระเงิน 

ให้นิสิตทราบในประกาศปฏิทินการศึกษาทุกปกีารศึกษา 

   4.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ด าเนินการผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.reg.up.ac.th 

และให้ช าระเงินตามท่ีระบุในใบแจง้การช าระเงินของมหาวิทยาลัย (Payment) 

   4.3  นิสิตต้องด าเนินการลงทะเบยีนเรียน ลงทะเบยีนเรียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา และช าระเงินภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดเทา่นั้น 

   4.4  หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ/หรือไม่ช าระเงินใน

ช่วงเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะด าเนินการประกาศให้พ้นสภาพจากการเป็นนิสิต 

     อนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหน้ิสิตกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ซ่ึงนิสิตต้องด าเนินการขอคนืสภาพ

การเป็นนิสิต โดยด าเนินการตามข้อ 6 
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 ขอ้ 5  การขอลงทะเบยีนเพิ่มรายวิชาหลังก าหนด 

   มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังก าหนด ภายหลังจากหมดระยะเวลา

การลงทะเบียนเรียนช้า, เพิ่ม – ถอน รายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W โดยนิสิตต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอเพิ่มรายวิชาหลัง

ก าหนด ก่อนวันสอบกลางภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงนิสิตต้องช าระเงินค่าปรับลงทะเบยีน

เพิ่มรายวิชาหลังก าหนด เป็นรายสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันพ้นก าหนดลงทะเบยีนเรียนช้า, เพิ่ม – ถอน รายวิชาโดยไม่ได้รับ

อักษร W ดังนี ้

   ระดับปริญญาตรี 

    สัปดาห์ท่ี 1     500  บาท 

    สัปดาห์ท่ี 2  1,000  บาท 

    สัปดาห์ท่ี 3  1,500  บาท 

    สัปดาห์ท่ี 4  2,000  บาท 

    สัปดาห์ท่ี 5  2,500  บาท 

   ระดับบัณฑิตศึกษา 

    สัปดาห์ท่ี 1  1,000  บาท 

    สัปดาห์ท่ี 2  2,000  บาท 

    สัปดาห์ท่ี 3  3,000  บาท 

    สัปดาห์ท่ี 4  4,000  บาท 

    สัปดาห์ท่ี 5  5,000  บาท 

   ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ได้ช าระเงินค่าปรับลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังก าหนด ภายใน 5 วันท าการ 

หลังจากที่ค าร้องได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกค าร้อง 

 ขอ้ 6  การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต 

   6.1 การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต เพื่อลงทะเบยีนรักษาสภาพการเป็นนิสิต  

     มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหน้ิสิตกลับเขา้เป็นนิสิตใหม่ โดยนิสิตต้องด าเนินการ ยื่นค าร้องขอคืน

สภาพการเป็นนิสิต เพื่อรักษาสภาพนิสิต ซ่ึงต้องช าระเงินคา่คนืสภาพการเป็นนิสิต และค่าลงทะเบยีนรักษาสภาพการเป็น

นิสิต ดังนี้ 

     6.1.1  คา่ขอคนืสภาพการเป็นนิสิต จ านวน 2,000 บาท 

     6.1.2  ค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงนิสิตต้อง

ช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ทุกภาคการศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีนิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

   6.2  การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต เพื่อลงทะเบยีนเรียน  

     มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตกลับเขา้เป็นนิสิตใหม่ โดยนิสิตต้องยื่นค าร้อง ขอคืนสภาพการ

เป็นนิสิต ก่อนวันสอบกลางภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงนิสิตต้องช าระเงินค่าคืนสภาพการ

เป็นนิสิต ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าปรับการลงทะเบียนเรียน/ค่าปรับการช าระเงิน ค่าบ ารุงและ

คา่ธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ดังนี้ 

     6.2.1 คา่ขอคนืสภาพการเป็นนิสิต จ านวน 2,000 บาท 

     6.2.2 คา่บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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     6.2.3 คา่ปรับการลงทะเบยีนเรียน/คา่ปรับการช าระเงินคา่บ ารุงและคา่ธรรมเนียมการศึกษา

ล่าช้า เป็นรายสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันพ้นก าหนดลงทะเบยีนเรียนช้า, เพิ่ม – ถอน รายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W ดังนี ้

      ระดับปริญญาตรี 

           สัปดาห์ท่ี 1     500  บาท 

           สัปดาห์ท่ี 2  1,000  บาท 

           สัปดาห์ท่ี 3  1,500  บาท 

           สัปดาห์ท่ี 4  2,000  บาท 

           สัปดาห์ท่ี 5  2,500  บาท 

     ระดับบัณฑิตศึกษา 

           สัปดาห์ท่ี 1  1,000  บาท 

           สัปดาห์ท่ี 2  2,000  บาท 

           สัปดาห์ท่ี 3  3,000  บาท 

           สัปดาห์ท่ี 4  4,000  บาท 

           สัปดาห์ท่ี 5  5,000  บาท 

     ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ได้ช าระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต ค่ าบ ารุงและค่าธรรมเนียม

การศึกษา และค่าปรับการลงทะเบยีนเรียน/คา่ปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าเป็นรายสัปดาห์ 

ภายใน 5 วันท าการ หลังจากที่ค าร้องได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัย จะยกเลิกค าร้อง และด าเนินการประกาศให้พ้นสภาพ

การเป็นนิสิต 

 ขอ้ 7  การขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

    มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นิสิตผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดย

ก าหนดให้นิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ยื่นค าร้อง ต่อมหาวิทยาลัย 

ภายในวันสุดทา้ยของการช าระเงินในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซ่ึงนิสิตจะต้องช าระเงินภายในระยะเวลาที่ได้รับการ

อนุมัติใหผ้อ่นผันการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา อันประกอบด้วย คา่บ ารุงและคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

และค่าปรับการช าระเงินคา่บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า กรณีได้รับอนุมัติใหผ้อ่นผัน ดังนี้ 

   7.1 คา่บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   7.2 ค่าปรับการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน 

โดยนับตั้งแต่วันพ้นก าหนดการช าระเงินคา่บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 

     ระดับปริญญาตรี  

     1)  ช าระภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากสิน้สุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

      ต้องช าระค่าปรับจ านวน 500 บาท 

     2)  ช าระภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากสิน้สุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

      ต้องช าระค่าปรับจ านวน 750 บาท 

     3)  ช าระภายใน 6 สัปดาห์ หลังจากสิน้สุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

      ต้องช าระค่าปรับจ านวน 1,000 บาท 

     ระดับปริญญาโท 

     1)  ช าระภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากสิน้สุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

      ต้องช าระค่าปรับจ านวน 1,000 บาท 
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     2)  ช าระภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากสิน้สุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

      ต้องช าระค่าปรับจ านวน 2,000 บาท 

     3)  ช าระภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากสิน้สุดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

      ต้องช าระค่าปรับจ านวน 3,000 บาท 

     4)  ช าระภายใน 5 สัปดาห์ หลังจากสิน้สุดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันฯ 

      ต้องช าระค่าปรับจ านวน 5,000 บาท 

 ทั้งนี้ หากนิสิตไม่ได้ช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าปรับการช าระค่าบ ารุงและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า กรณีได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผัน ภายในวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้ผ่อนผัน 

มหาวิทยาลัยจะยกเลิกค าร้อง และด าเนินการประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 

 ขอ้ 8 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อ 6.2 และข้อ 7.2 แล้ว มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตยื่นค าร้องขอคืน

สภาพการเป็นนิสิตได้ตามขอ้ 6.1 เทา่นั้น 

 ขอ้ 9  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ให้อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

     ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

 
   

                                                    (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

                                                   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการขอเทยีบโอนรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ 

พ.ศ. 2555 

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

  

 โดยที่เห็นสมควรออกประกาศ เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา        

พ.ศ. 2555 จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 4 

แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

อ านวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

จงึให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอเทยีบโอนรายวิชา ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา อัตราเหมาจ่าย 2,000 บาท 

  ทัง้นี ้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 

 

 

     (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี)  

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 

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

 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2553 และความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 

2555 จึงให้ออกประกาศ ดังนี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัด

ความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555” 

 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดดังนี้ 

  3.1  นิสิตระดับปริญญาตรี คร้ังละ 80 บาท 

  3.2  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังละ 200 บาท 

  3.3  พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป คร้ังละ 250 บาท 

 

          ประกาศ  ณ  วันที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ. 2555 

 

 

    

                                             (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ตอนที่ 3 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

Curriculum Structure 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

School of Agriculture and Natural Resources   

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 การจัดการเรียนการสอนในคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพ ยากรธรรมชาติ  มห าวิท ยาลั ยพ ะเยา ซึ่ ง เดิ มคื อ

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ก่อตั้งขึ้น

ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  เมื่ อ วั น ที่  2 0  มิ  .ย .  2 5 3 8                  

โดยเปิดรับนิสิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครั้งแรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืช

ศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

โดยด าเนินการจัดการหลักสูตรภายใต้  คณะเกษตรศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ

บริหารหลักสูตรโดยส านักวชิาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

 ต่อมา เมื่อวันที่  28 มิ.ย. 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้มีการปรับโครงสร้างการ

บริหารงานภายในวิทยาเขตโดยมีการปรับโครงสร้างด้าน

วิชาการขึ้นใหม่  ประกอบด้วย ส านักวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักวิชาวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส านักวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 16 

ก.ค. 2553 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะให้ เป็น

มหาวิท ยาลั ย ใน ก ากั บ ขอ งรั ฐ  โดย เป ลี่ ยน ช่ือ  จ าก ช่ือ

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็น มหาวิทยาลัยพะเยา และ

ส านักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิจึงเปลี่ยนเป็น

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัย

พะเยา เป็นหน่วยงานซึ่งมุ่งที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร 

โดยเฉพาะอ ย่างย่ิ งการน าองค์ค วามรู้  น วัตกรรมด้ าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร สัตวศาสตร์ การ

ป ร ะ ม ง  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี ก า ร อ า ห า ร 

เทคโนโลยีชีวภาพ และความปลอดภัยทางอาหาร มาผสมผสาน

กับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพ

ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่ง

นอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนได้แล้ว  

ยังช่วยลดความแออัดและค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่ส าเร็จ

การศึกษาในภาคเหนอืตอนบนที่ประสงค์จะเขา้ศึกษาในสาขาวิชา

ด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  โดยไม่ต้องเข้าไป

ศึกษา ในมหาวทิยาลัยสว่นกลางหรือภูมิภาคอื่น 

หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

 3. สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การเกษตร 

 4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยชีีวภาพ 

 นักวิจัย/นักวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในหน่วยงาน

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นักวิเคราะห์โครงการวิจัยใน

หน่วยงานต่าง ๆ  อาจารย์ทางด้านเทคโนโลยี ชีวภาพใน

สถาบันการศึกษา ผู้เช่ียวชาญ/ให้ค าปรึกษาด้านเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ในบริษัทเอกชน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการประมง 

 นักวิชาการประมงสังกัดหน่วยงานราชการหรือเอกชน

พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน บุคลากรทางการ

ศึกษา/อาจารย์สาขาการประมง และสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง

นักวิจัย พนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ าและการ

ประมง เจ้าหนา้ที่ประจ าดา่นศุลกากร ธุรกิจสว่นตัว อื่นๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การเกษตร 

 นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน

ภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน  ที่ เกี่ยวกับการเกษตร 

ผู้ประกอบการในธุรกิจเกษตรและ/หรือประกอบอาชีพอิสระ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

  ส่วนราชการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ใน

สถาบันต่างๆ หรือประจ าหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมปศุสัตว์ 

ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ และ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส่วนเอกชน นักสัตวบาลประจ า

ฟาร์ม นักวิชาการอาหารสัตว์ ฝ่ายส่งเสริมการขาย ฝ่ายขึ้น

ทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพของ

สินค้าทางด้านปศุสัตว์ ผู้จัดการฟาร์ม นักวิจัยและพัฒนา 

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

โรงงาน ช าแหละตัดแต่งและแปรรูปเนื้อสัตว์ หรือที่ปรึกษา

ให้กับบริษัทต่างๆ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ประกอบการธุรกิจ

สว่นตัว ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร สัตว์ปีก โคเนื้อ โคนม เกษตร

ผสมผสาน และธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง เป็นต้น 

สถานท่ีตัง้ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ตอ่ 3156 

โทรสาร 0 5446 6716 

E-mail : agri@up.ac.th 

Facebook : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีชีวภาพ)  

  :  Master of Science (Biotechnology)  

 ช่ือย่อ  :  วท.ม. (เทคโนโลยีชวีภาพ)  

  :  M.Sc. (Biotechnology)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก2 

แผน ข 

1.  งานรายวิชา (Course work) 

   1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 

   1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

        1.2.1  วิชาเอกบังคับ  

        1.2.2  วิชาเอกเลือก   

2.  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

(3) 

24 

8 

16 

7 

9 

12 

- 

(3) 

30 

8 

22 

7 

15 

- 

6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 (3) 36 (3) 36 (3) 
 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศ        

                    มหาวิทยาลัย เร่ือง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

     

งานรายวิชา     

 รายวิชาในหลักสูตร   

 กรณจัีดแผน ก แบบ ก1   จ านวนไม่น้อยกว่า        36 หน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

204793 วิทยานิพนธ ์   36 หนว่ยกิต    

 Thesis   
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3  หน่วยกิต 

146700   ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ   3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา    

 Intensive English for Graduate Studies       

      

 กรณจัีดแผน ก แบบ ก2     

 หมวดวิชาพื้นฐาน    จ านวน                        8  หน่วยกิต 

204701 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 204731 ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุ 3(2-3-6) 

 Instrumentation in Biotechnology  วิศวกรรม 

204702 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6)  Molecular Biology and Genetic Engineering 

 และเทคโนโลยี     

 Research Methodology in Science and     

 Technology     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า         16  หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ  จ านวน                        7 หน่วยกิต 

204703 ความปลอดภัยและความม่ันคง  2(2-0-4) 204791 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 ทางชีวภาพ   Seminar I  

 Biosafety and Biosecurity  204792 สัมมนา  2 1(0-2-1) 

204704 ระบบประกันคุณภาพผลิตผล 3(3-0-6)  Seminar II  

 ทางการเกษตร    

 Quality Assurance System for Agricultural     

 Products     

       

 วิชาเอกเลือก                           จ านวนไม่น้อยกว่า          9  หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

     

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร   

137716 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  3(2-2-5) 204715 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-6) 

 ขนาดกลางและขนาดย่อม        Food Biotechnology   

 Entrepreneurship for Small and Medium  204716 กระบวนการทางชีวภาพด้าน 3(2-3-6) 

 Businesses   พลังงานทดแทน  

204711 การย่อยสลายทางชีวภาพและ 3(2-3-6)  Bioprocess in Biorefinery  

 การก าจัดของเสียทางชีวภาพ  204717 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ใน 3(2-3-6) 

 Biodegradation and Bioremediation  อุตสาหกรรม 

   Application of Enzymes for Industry 
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204712 การควบคุมทางชีวภาพ 3(2-3-6) 204718 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3(2-3-6) 

 Biological Control   ชีวภาพในการผลิตอาหารเสริมสุขภาพ   

204713 การใช้ประโยชน์จากการ 3(2-3-6)  Application of Biotechnology for Functional  

 เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพชื   Food Production  

 Utilization of Plant Tissue Cultures 204732 ชีวสารสนเทศ 3(2-3-6) 

204714 กระบวนการหมักทาง 3(2-3-6)  Bioinformatics  

 อุตสาหกรรม     

 Industrial Fermentation Process     

      

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์    

204721 หลักการและการประยุกต์ใช้ 3(2-3-6) 204726 จุลชีววิทยาทางการแพทย์        3(2-3-6) 

 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์   Medical Microbiology  

 Principles and Applications in Medical  204727 ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-3-6) 

 Biotechnology   Medical Biochemistry  

204722 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน  3(2-3-6) 204728 โภชนาการทางการแพทย์ 3(2-3-6) 

 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ     Medical Nutrition  

 Biotechnology in Natural Products 204729 วิศวกรรมชีวภาพ 3(2-3-6) 

204723 นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3(2-3-6)  Biological Engineering  

 Medical Nanotechnology  204732 ชีวสารสนเทศ 3(2-3-6) 

204724 ภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และ                      3(2-3-6)  Bioinformatics   

 โมเลกุล     

 Cellular and Molecular Immunology    

204725 ชีววิทยาของเซลล์ต้นก าเนิด           3(2-3-6)    

 Stem Cell Biology     

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

204794 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา        

 Intensive English for Graduate Studies       
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 แผน ข     

 หมวดวิชาพื้นฐาน    จ านวน                        8  หน่วยกิต 

204701 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 204731 ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุ 3(2-3-6) 

 Instrumentation in Biotechnology  วิศวกรรม  

204702 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6)  Molecular Biology and Genetic Engineering 

 และเทคโนโลยี     

 Research Methodology in Science and     

 Technology     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า         22  หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                        7 หน่วยกิต 

204703 ความปลอดภัยและความม่ันคง  2(2-0-4) 204791 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 ทางชีวภาพ     Seminar I  

 Biosafety and Biosecurity  204792 สัมมนา  2 1(0-2-1) 

204704 ระบบประกันคุณภาพผลิตผล 3(3-0-6)  Seminar II  

 ทางการเกษตร     

 Quality Assurance System for Agricultural     

 Products     

      

 วิชาเอกเลือก                           จ านวนไม่น้อยกว่า          9  หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

      

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร   

137716 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  3(2-2-5) 204715 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-6) 

 ขนาดกลางและขนาดย่อม          Food Biotechnology  

 Entrepreneurship for Small and Medium  204716 กระบวนการทางชีวภาพด้าน 3(2-3-6) 

 Businesses   พลังงานทดแทน  

204711 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-6)  Bioprocess in Biorefinery  

 สิ่งแวดล้อม  204717 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ใน 3(2-3-6) 

 Environmental Biotechnology  อุตสาหกรรม  

204712 การควบคุมทางชีวภาพ 3(2-3-6)  Application of Enzymes for Industry 

 Biological Control  204718 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3(2-3-6) 

204713 การใช้ประโยชน์จากการ 3(2-3-6)  ชีวภาพในการผลิตอาหารเสริมสุขภาพ   

 เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพชื   Application of Biotechnology for Functional  

 Utilization of Plant Tissue Cultures  Food Production  
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204714 กระบวนการหมักทาง 3(2-3-6) 204732 ชีวสารสนเทศ 3(2-3-6) 

 อุตสาหกรรม   Bioinformatics  

 Industrial Fermentation Process     

      

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์    

204721 หลักการและการประยุกต์ใช้ 3(2-3-6) 204726 จุลชีววิทยาทางการแพทย์        3(2-3-6) 

 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์   Medical Microbiology  

 Principles and Applications in Medical  204727 ชีวเคมีทางการแพทย์ 3(2-3-6) 

 Biotechnology   Medical Biochemistry  

204722 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน  3(2-3-6) 204728 โภชนาการทางการแพทย์ 3(2-3-6) 

 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ     Medical Nutrition  

 Biotechnology in Natural Products 204729 วิศวกรรมชีวภาพ 3(2-3-6) 

204723 นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3(2-3-6)  Biological Engineering  

 Medical Nanotechnology  204732 ชีวสารสนเทศ 3(2-3-6) 

204724 ภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และ                      3(2-3-6)  Bioinformatics   

 โมเลกุล     

 Cellular and Molecular Immunology    

204725 ชีววิทยาของเซลล์ต้นก าเนิด           3(2-3-6)    

 Stem Cell Biology     

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     จ านวน                        6 หน่วยกิต 

204795 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา        

 Intensive English for Graduate Studies       
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แผนการศึกษา     

แผน ก แบบ ก 1     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 204793 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 

204793 วิทยานิพนธ ์ 9    

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

204793 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 204793 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

แผน ก แบบ ก2     

      

 ช้ันปีท่ี 1  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 204702 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(2-3-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

204701 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 204703 ความปลอดภัยและความ  2(2-0-4) 

204704 ระบบประกันคุณภาพผลิตผล 3(3-0-6)  ม่ันคงทางชีวภาพ    

 ทางการเกษตร  204791 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

204731 ชีววทิยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3(2-3-6) 2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 8(3) หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

             ช้ันปีท่ี 2  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

204792 สัมมนา 2 1(0-2-1) 204794 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

204794 วิทยานิพนธ ์ 3 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 10 หน่วยกิต    
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แผน ข 

 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6) 204702 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(2-3-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

204701 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 204703 ความปลอดภัยและความ  2(2-0-4) 

204731 ชีววิทยาโมเลกุล 3(2-3-6)  ม่ันคงทางชีวภาพ    

 และพันธุวศิวกรรม  204704 ระบบประกันคุณภาพผลิตผล 3(3-0-6) 

รวม 5(3) หน่วยกิต  ทางการเกษตร  

   รวม 8 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   204791 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

   2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 7 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

204792 สัมมนา 2 1(0-2-1) 204794 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

204795 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 5 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต    

   2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

      

  ภาคการศึกษาที่ 3  

   204795 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

   2047xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 5 หน่วยกิต 

      

  



122 | คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง) 

  :  Master of Science (Fisheries Technology and Innovation) 

 ช่ือย่อ  :  วท.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง)  

  :  M.Sc. (Fisheries Technology and Innovation)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก2 

แผน ข 

1.  งานรายวิชา (Course work) 

   1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 

   1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

        1.2.1  วิชาเอกบังคับ  

        1.2.2  วิชาเอกเลือก   

2.  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

(5) 

24 

8 

16 

7 

9 

12 

- 

(3) 

30 

8 

22 

7 

15 

- 

6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 (5) 36 (3) 36 (3) 
 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

                   เร่ือง การสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิต พ.ศ. 2562 

     

งานรายวิชา     

 รายวิชาในหลักสูตร   

 แผน ก แบบ ก1   จ านวนไม่น้อยกว่า        36 หน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

209793 วิทยานิพนธ ์   36 หนว่ยกิต    

 Thesis   
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวนไม่น้อยกว่า         5  หน่วยกิต 

146700   ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ   3(3-0-6) 209791 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา  Seminar I  

 Intensive English for Graduate Studies    209792 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

    Seminar II  

      

 แผน ก แบบ ก2     

 หมวดวิชาพื้นฐาน   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

209701 การพัฒนาเทคโนโลยี 2(1-3-4) 209703 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) 

 และนวัตกรรมทางการประมง   และเทคโนโลยี  

 Fisheries Technology and Innovation Development  Research Methodology in Science and  

209702 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี  3(2-3-6)  Technology  

 และนวัตกรรม เพื่อการสร้าง     

 ธุรกิจใหม่ทางการประมง     

 Technopreneurship Fisheries Technology and     

 Innovation for New Venture Creation    

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        16 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                        7 หน่วยกิต 

209704 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร 2(1-3-4) 209791 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 ประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ า   Seminar I  

 Fishery Resources and Aquatic Environmental  209792 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Management Technology  Seminar II  

209705 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพ  3(2-3-6)    

 น้ าเพื่อการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า     

 Water Quality Management Technology for     

 Aquaculture     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



124 | คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้   

      

 กลุ่มวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า     

209711 พันธุศาสตร์เซลล์ และการปรับปรุง 3(2-3-6) 209716 การจัดการฟาร์มเพาะเลีย้ง 3(2-3-6) 

 พันธุส์ัตว์น้ า   สัตว์น้ าแบบอัจฉริยะ 

 Cytogenetics and Genetic Improvement of   Smart Aquaculture Farm Management 

 Aquatic Animals 209717 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 3(2-3-6) 

209712 ฮอร์โมนในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า  3(3-2-6)  Aquatic Animals Health Management 

 Hormone in Aquaculture  209718 วิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ า 3(2-3-6) 

209713 อณูชีววิทยาทางการประมง  3(2-3-6)  Immunology of Aquatic Animals 

 Molecular Biology for Fishery  209719 สรีรวิทยาสัตว์น้ าข้ันสูง 3(2-3-6) 

209714 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(2-3-6)  Advanced Aquatic Animal Physiology 

 ทางการประมง  209720 โภชนศาสตร์สัตว์น้ าข้ันสูง 3(2-3-6) 

 Bioinformatics for fishery   Advanced Aquatic Animal Nutrition 

209715 นวัตกรรมการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 3(2-3-6)    

 ขัน้สูง     

 Advanced Aquaculture Innovation    

      

 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรประมงและส่ิงแวดล้อมทางน้ า  

209741 การจัดการทรัพยากรประมง 3(2-3-6) 209745 เทคนิคทางโมเลกุลส าหรับ 3(2-3-6) 

 แบบบูรณาการ   ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

 Integrated Fishery Resources Management  Molecular Techniques for Genetic Diversity  

209742 การจัดการประมง 3(2-3-6)  Studies  

 และสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ าจืด  209746 ความหลากหลายทางชีวภาพ  3(2-3-6) 

 Inland Fishery and Environmental Management  ของสัตว์สะเทนิน้ าสะเทนิบก  

209743 อนุกรมวิธานขั้นสูงของปลา 3(2-3-6)  Biodiversity of Amphibians  

 Advanced Taxonomy of Fish  209747 หัวขอ้เฉพาะทางด้านการจัดการ  3(2-3-6) 

209744 นิเวศวิทยาของปลา 3(2-3-6)  ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

 Ecology of Fish   Selected Topics in Fishery and Environmental  

    Management  

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

209794 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

 แผน ข     

 หมวดวิชาพื้นฐาน   จ านวน                        8 หน่วยกิต 

209701 การพัฒนาเทคโนโลยี 2(1-3-4) 209703 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) 

 และนวัตกรรมทางการประมง   และเทคโนโลยี  

 Fisheries Technology and Innovation Development  Research Methodology in Science and  

209702 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี  3(2-3-6)  Technology  

 และนวัตกรรม เพื่อการสร้าง     

 ธุรกิจใหม่ทางการประมง     

 Technopreneurship Fisheries Technology and     

 Innovation for New Venture Creation    

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        22 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                        7 หน่วยกิต 

209704 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร 2(1-3-4) 209791 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 ประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ า   Seminar I  

 Fishery Resources and Aquatic Environmental  209792 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Management Technology  Seminar II  

209705 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพ  3(2-3-6)    

 น้ าเพื่อการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า     

 Water Quality Management Technology for     

 Aquaculture     
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

      

 กลุ่มวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า     

209711 พันธุศาสตร์เซลล์ และการปรับปรุง 3(2-3-6) 209716 การจัดการฟาร์มเพาะเลีย้ง 3(2-3-6) 

 พันธุส์ัตว์น้ า   สัตว์น้ าแบบอัจฉริยะ 

 Cytogenetics and Genetic Improvement of   Smart Aquaculture Farm Management 

 Aquatic Animals 209717 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 3(2-3-6) 

209712 ฮอร์โมนในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า  3(3-2-6)  Aquatic Animals Health Management 

 Hormone in Aquaculture  209718 วิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ า 3(2-3-6) 

209713 อณูชีววิทยาทางการประมง  3(2-3-6)  Immunology of Aquatic Animals 

 Molecular Biology for Fishery  209719 สรีรวิทยาสัตว์น้ าข้ันสูง 3(2-3-6) 

209714 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(2-3-6)  Advanced Aquatic Animal Physiology 

 ทางการประมง  209720 โภชนศาสตร์สัตว์น้ าข้ันสูง 3(2-3-6) 

 Bioinformatics for fishery   Advanced Aquatic Animal Nutrition 

209715 นวัตกรรมการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 3(2-3-6) 209721 หัวข้อเฉพาะทางด้าน 3(2-3-6) 

 ขัน้สูง   การเพาะเลีย้งสัตว์น้ า  

 Advanced Aquaculture Innovation  Selected Topics in Aquaculture 

      

 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรประมงและส่ิงแวดล้อมทางน้ า  

209741 การจัดการทรัพยากรประมง 3(2-3-6) 209745 เทคนิคทางโมเลกุลส าหรับ 3(2-3-6) 

 แบบบูรณาการ   ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

 Integrated Fishery Resources Management  Molecular Techniques for Genetic Diversity  

209742 การจัดการประมง 3(2-3-6)  Studies  

 และสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ าจืด  209746 ความหลากหลายทางชีวภาพ  3(2-3-6) 

 Inland Fishery and Environmental Management  ของสัตว์สะเทนิน้ าสะเทนิบก  

209743 อนุกรมวิธานขั้นสูงของปลา 3(2-3-6)  Biodiversity of Amphibians  

 Advanced Taxonomy of Fish  209747 หัวขอ้เฉพาะทางด้านการจัดการ  3(2-3-6) 

209744 นิเวศวิทยาของปลา 3(2-3-6)  ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

 Ecology of Fish   Selected Topics in Fishery and Environmental  

    Management  

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

209795 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Studies     
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

แผนการศึกษา     

แผน ก แบบ ก 1     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 209793 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต) 209791 สัมมนา 1  1(0-2-1)  

209793 วิทยานิพนธ์ 9  (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวม 9(3) หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

209793 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 209793 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

209792 สัมมนา 2  1(0-2-1)  รวม 9 หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 9 หน่วยกิต    
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แผน ก แบบ ก2     

      

 ช้ันปีท่ี 1  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 209704 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร 2(1-3-4) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  ประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

209701 การพัฒนาเทคโนโลยี 2(1-3-4) 209705 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพ 3(2-3-6) 

 และนวัตกรรมทางการประมง   น้ าเพื่อการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า  

209702 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี 3(2-3-6) 209791 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 และนวัตกรรม เพื่อการสร้างธุรกิจใหม่ 2097xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 ทางการประมง รวม 9 หน่วยกิต 

209703 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6)    

 และเทคโนโลยี     

รวม 8(3) หน่วยกิต    

      

      

             ช้ันปีท่ี 2  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

209792 สัมมนา 2 1(0-2-1) 209794 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

209794 วิทยานิพนธ ์ 3 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

2097xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

2097xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 10 หน่วยกิต    
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แผน ข 

 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 209704 เทคโนโลยกีารจัดการทรัพยากร 2(1-3-4) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  ประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

209701 การพัฒนาเทคโนโลยี 2(1-3-4) 209705 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพ 3(2-3-6) 

 และนวัตกรรมทางการประมง   น้ าเพื่อการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า  

209702 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี 3(2-3-6) 209791 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 และนวัตกรรม เพื่อการสร้างธุรกิจใหม่ รวม 6 หน่วยกิต 

 ทางการประมง    

209703 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6)    

 และเทคโนโลยี     

รวม 8(3) หน่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   2097xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   2097xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 7 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

209792 สัมมนา 2 1(0-2-1) 209794 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

209795 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 2097xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

209xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 5 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต    

      

      

  ภาคการศึกษาที่ 3  

   209795 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

   209xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 5 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

    

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์การเกษตร)  

  :  Master of Science (Agricultural Science)  

 ช่ือย่อ :  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)  

  :  M.Sc. (Agricultural Science)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

 แบบ ก2 

แผน ข 

1.  งานรายวิชา (Course work)                 

    1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน                           

    1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     

          1.2.1  วิชาเอกบังคับ  

          1.2.2  วิชาเอกเลือก                      

2.  วิทยานิพนธ์                                   

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

(3) 

24 

- 

- 

12 

12 

12 

- 

(3) 

30 

- 

- 

12 

18 

- 

6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 (3) 36 (3) 36 (3) 
 
  หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

  มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

     

งานรายวิชา     

 แผน ก แบบ ก 1   

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36  หน่วยกิต 

216791 วิทยานิพนธ ์ 36 หนว่ยกิต    

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3  หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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 แผน ก แบบ ก 2     

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        24  หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า        12  หน่วยกิต 

216701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) 216704 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-3-6) 

 และเทคโนโลยี   การเกษตร   

 Research Methodology in Science and   Agricultural Technology and Innovation 

 Technology  216781 สัมมนา 1  1(0-2-1) 

216702 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 1(0-3-2)  Seminar I  

 เพื่อการวิจัย   216782 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Computer Application in Research  Seminar II  

216703 สรีรวิทยาพืช 1 3(2-3-6)    

 Crop Physiology I     

      

 วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 (โดยให้นิสติเลือกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สอดคล้องกับหัวขอ้วิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  

 และ/หรือเลือกเรียนรายวิชากลุ่มอื่นๆ ให้ครบตามจ านวนหน่วยกิต และ/หรือเลือกเรียนวิชานอกสาขา หรือ 

 มหาวิทยาลัยอื่น ทัง้นีใ้ห้อยู่ในดุลยพินิจของท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)์ 

     

 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์     

216710 หัวข้อเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์ 3(2-3-6) 216715 สรีรวิทยาของพืชภายใต้ 3(2-3-6) 

 Selected Topics in Plant Science  สภาวะเครียด  

216711 ศาสตร์พระราชาด้าน 3(2-3-6)  Crop Physiology under Environmental Stress 

 การเกษตร  216716 แบบจ าลองระบบการปลูกพืช 3(2-3-6) 

 King's Philosophy in Agriculture  Crop Modeling  

216712 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ 3(2-3-6) 216717 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-6) 

 เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพชื   Seed Physiology  

 Innovation and biotechnology in plant tissue 216718 สารควบคุมการเจริญเติบโต 3(2-3-6) 

 culture   ของพืช  

216713 การผลิตพืชและการจัดการ 3(2-3-6)  Plant Growth Regulators  

 Crop Production and Management    

216714 ระบบเกษตรกรรมและการพัฒนา 3(2-3-6)    

 Agricultural System and Development    
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 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรดิน  

216720 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-3-6) 216725 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-6) 

 ทางการเกษตร   ทางปฐพีวิทยา  

 Principle of Agricultural Natural Resources   Geographic Information System in Soil  

 Management   Science  

216721 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 1   3(2-3-6) 216726 จุลชีววิทยาของดิน 1 3(2-3-6) 

 Soil Fertility I  Soil Microbiology I  

216722 ธาตุอาหารพืช 3(2-3-6) 216727 เทคโนโลยีปุ๋ย 1  

 Mineral Nutrition of Plants   Fertilizer Technology I  

216723 ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน 3(2-3-6) 216728 การจัดการดินเพื่อความ 3(2-3-6) 

 Soil Resources and Land Uses   ปลอดภัยของอาหาร  

216724 เทคนิคการวิเคราะห์ดิน พืช 3(2-3-6)  Soil Plant and Fertilizer Analysis 

 และปุย๋ 1  216729 การอนุรักษด์ินและน้ า 1 3(2-3-6) 

 Techniques in Soil, Plant and Fertilizer   Soil and Water Conservation I 

 Analysis I     

    

 กลุ่มวิชาอารักขาพืช     

216730 การบริหารศัตรูพชืแบบบูรณาการ 3(2-3-6) 216735 นิเวศวิทยาแมลง 3(2-3-6) 

 Integrated Pest Management   Insects Ecology  

216731 สารก าจัดศัตรูพืชและวิธกีารใช้ 3(2-3-6) 216736 วิทยาศาสตร์ของวัชพืช 3(2-3-6) 

 Pesticides and Their Application  Weed Science  

216732 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 3(2-3-6) 216737 การกักกันพืช 3(2-3-6) 

 Biological Control of Pests   Plant Quarantine  

216733 การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บ 3(2-3-6) 216738 เทคนิคการวิจัยทางด้าน 3(2-3-6) 

 เก่ียว   อารักขาพชื 

 Postharvest Pest Management   Technique Research in Plant Protection 

216734 การวินิจฉัยโรคพืช  3(2-3-6) 216739 หัวข้อเฉพาะทางด้าน 3(2-3-6) 

 Diagnostic Plant Pathology   อารักขาพชื  

    Selected Topics in Plant Protection 
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 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว    

216740 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีหลัง 3(2-3-6) 216745 การผลิตผักและผลไม้ตัดแต่ง 3(2-3-6) 

 การเก็บเก่ียว   Minimal Processing of Horticultural Products 

 Selected Topics in Postharvest Technology 216746 ระบบการจัดการหลังการเก็บ 3(2-3-6) 

216741 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลัง 3(2-3-6)  เก่ียวผลิตผลพืชสวน  

 การเก็บเก่ียวผลผลิตพืชสวน 1   Postharvest Handling System of Perishable  

 Postharvest Physiology and Technology of   Crops  

 Perishable Crops l  216747 ระบบการจัดการหลังการเก็บ 3(2-3-6) 

216742 โรคของผลผลิตเกษตรภายหลัง 3(2-3-6)  เก่ียวของธัญพืช และพืชตระกูลถ่ัว 

 การเก็บเก่ียว   Postharvest Handling System of Cereals  

 Postharvest Pathology of Agricultural Products  and Grain  

216743 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยี 3(2-3-6) 216748 แมลงศัตรูหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-6) 

 หลังการเก็บเก่ียว   ของผลผลิตทางการเกษตร  

 Research Techniques in Postharvest   Insect Pests of Postharvested Agricultural  

 Technology   Products  

216744 เทคโนโลยีการบรรจุหบีห่อ 3(2-3-6) 216749 ระบบการประกันคุณภาพผลิต 3(2-3-6) 

 Packaging Technology   ผลทางการเกษตร  

    Quality Assurance System for Agricultural  

    Products 

      

 กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช     

216750 การปรับปรุงพันธุพ์ืช 1 3(2-3-6) 216755 ชีววิทยาโมเลกุลของพืช 3(2-3-6) 

 Plant Breeding I   Plant Molecular Biology  

216751 เทคนิคในการปรับปรุงพันธุ์ 3(2-3-6) 216756 จีโนมพืชและเครื่องหมายดเีอ็นเอ 3(2-3-6) 

 Plant Breeding Techniques   Plant Genome and DNA Markers 

216752 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการ 3(2-3-6) 216757 สถิติเพื่อการวิจัยและการวาง 3(2-3-6) 

 ปรับปรุงพันธุพ์ืช   แผนการทดลองขัน้สูง 1  

 Biotechnology for Crop Improvement  Advanced Statistic for Research and  

216753 พันธุศาสตร์ประชากรและ 3(2-3-6)  Experimental Designs l  

 ปริมาณ 216758 หัวข้อเฉพาะทางการปรับปรุง 3(2-3-6) 

 Population and Quantitative Genetics  พันธุพ์ืช  

216754 การปรับปรุงพันธุพ์ืชให้ต้านทาน   Selected Topics in Plant Breeding 

 ต่อความเครียด 3(2-3-6)    

 Plant Breeding for Stress Resistance   
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 วิทยานิพนธ ์     จ านวน                       12 หน่วยกิต 

216791 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต      จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

 แผน ข     

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า         30  หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า         12  หน่วยกิต 

216701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) 216704 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-3-6) 

 และเทคโนโลยี   การเกษตร   

 Research Methodology in Science and   Agricultural Technology and Innovation 

 Technology  216781 สัมมนา 1  1(0-2-1) 

216702 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 1(0-3-2)  Seminar I  

 เพื่อการวิจัย   216782 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Computer Application in Research  Seminar II  

216703 สรีรวิทยาพืช 1 3(2-3-6)    

 Crop Physiology I     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          18  หน่วยกิต 

 (โดยให้นิสติเลือกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สอดคล้องกับหัวขอ้วิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 และ/หรือเลือกเรียนรายวิชากลุ่มอื่นๆ ให้ครบตามจ านวนหน่วยกิต และ/หรือเลือกเรียนวิชานอกสาขา หรือ 

 มหาวิทยาลัยอื่น ทัง้นีใ้ห้อยู่ในดุลยพินิจของท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ)์ 

      

 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์     

216710 หัวข้อเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์ 3(2-3-6) 216715 สรีรวิทยาของพืชภายใต้ 3(2-3-6) 

 Selected Topics in Plant Science  สภาวะเครียด  

216711 ศาสตร์พระราชาด้าน 3(2-3-6)  Crop Physiology under Environmental Stress 

 การเกษตร  216716 แบบจ าลองระบบการปลูกพืช 3(2-3-6) 

 King's Philosophy in Agriculture  Crop Modeling  
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216712 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ 3(2-3-6) 216717 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-6) 

 เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพชื   Seed Physiology  

 Innovation and biotechnology in plant tissue 216718 สารควบคุมการเจริญเติบโต 3(2-3-6) 

 culture   ของพืช  

216713 การผลิตพืชและการจัดการ 3(2-3-6)  Plant Growth Regulators  

 Crop Production and Management    

216714 ระบบเกษตรกรรมและการพัฒนา 3(2-3-6)    

 Agricultural System and Development    

      

 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรดิน    

216720 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-3-6) 216725 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-6) 

 ทางการเกษตร   ทางปฐพีวิทยา  

 Principle of Agricultural Natural Resources   Geographic Information System in Soil 

 Management   Science  

216721 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 1   3(2-3-6) 216726 จุลชีววิทยาของดิน 1 3(2-3-6) 

 Soil Fertility I   Soil Microbiology I  

216722 ธาตุอาหารพืช 3(2-3-6) 216727 เทคโนโลยีปุ๋ย 1 3(2-3-6) 

 Mineral Nutrition of Plants   Fertilizer Technology I  

216723 ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน 3(2-3-6) 216728 การจัดการดินเพื่อความ 3(2-3-6) 

 Soil Resources and Land Uses   ปลอดภัยของอาหาร  

216724 เทคนิคการวิเคราะห์ดิน พืช 3(2-3-6)  Soil Plant and Fertilizer Analysis 

 และปุย๋ 1  216729 การอนุรักษด์ินและน้ า 1 3(2-3-6) 

 Techniques in Soil, Plant and Fertilizer   Soil and Water Conservation I  

 Analysis I     

      

 กลุ่มวิชาอารักขาพืช     

216730 การบริหารศัตรูพชืแบบบูรณาการ 3(2-3-6) 216735 นิเวศวิทยาแมลง 3(2-3-6) 

 Integrated Pest Management   Insects Ecology  

216731 สารก าจัดศัตรูพืชและวิธกีารใช้ 3(2-3-6) 216736 วิทยาศาสตร์ของวัชพืช 3(2-3-6) 

 Pesticides and Their Application  Weed Science  

216732 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 3(2-3-6) 216737 การกักกันพืช 3(2-3-6) 

 Biological Control of Pests   Plant Quarantine  

216733 การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บ 3(2-3-6) 216738 เทคนิคการวิจัยทางด้าน 3(2-3-6) 

 เก่ียว   อารักขาพชื  

 Postharvest Pest Management   Technique Research in Plant Protection 
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216734 การวินิจฉัยโรคพืช  3(2-3-6) 216739 หัวข้อเฉพาะทางด้าน 3(2-3-6) 

 Diagnostic Plant Pathology   อารักขาพชื  

    Selected Topics in Plant Protection 

      

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว    

216740 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีหลัง 3(2-3-6) 216745 การผลิตผักและผลไม้ตัดแต่ง 3(2-3-6) 

 การเก็บเก่ียว   Minimal Processing of Horticultural Products 

 Selected Topics in Postharvest Technology 216746 ระบบการจัดการหลังการเก็บ 3(2-3-6) 

216741 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลัง 3(2-3-6)  เก่ียวผลิตผลพืชสวน  

 การเก็บเก่ียวผลผลิตพืชสวน 1   Postharvest Handling System of Perishable  

 Postharvest Physiology and Technology of   Crops  

 Perishable Crops l  216747 ระบบการจัดการหลังการเก็บ 3(2-3-6) 

216742 โรคของผลผลิตเกษตรภายหลัง 3(2-3-6)  เก่ียวของธัญพืช และพืชตระกูลถ่ัว 

 การเก็บเก่ียว   Postharvest Handling System of Cereals  

 Postharvest Pathology of Agricultural Products  and Grain  

216743 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยี 3(2-3-6) 216748 แมลงศัตรูหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-6) 

 หลังการเก็บเก่ียว   ของผลผลิตทางการเกษตร  

 Research Techniques in Postharvest   Insect Pests of Postharvested Agricultural 

 Technology   Products  

216744 เทคโนโลยีการบรรจุหบีห่อ 3(2-3-6) 216749 ระบบการประกันคุณภาพผลิต 3(2-3-6) 

 Packaging Technology   ผลทางการเกษตร  

    Quality Assurance System for Agricultural  

    Products  

      

 กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช     

216750 การปรับปรุงพันธุพ์ืช 1 3(2-3-6) 216755 ชีววิทยาโมเลกุลของพืช 3(2-3-6) 

 Plant Breeding I   Plant Molecular Biology  

216751 เทคนิคในการปรับปรุงพันธุ์ 3(2-3-6) 216756 จีโนมพืชและเครื่องหมายดเีอ็นเอ 3(2-3-6) 

 Plant Breeding Techniques   Plant Genome and DNA Markers 

216752 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการ 3(2-3-6) 216757 สถิติเพื่อการวิจัยและการวาง 3(2-3-6) 

 ปรับปรุงพันธุพ์ืช   แผนการทดลองขัน้สูง 1  

 Biotechnology for Crop Improvement  Advanced Statistic for Research and 

216753 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ 3(2-3-6)  Experimental Designs l  

 Population and Quantitative Genetics 216758 หัวข้อเฉพาะทางการปรับปรุง 3(2-3-6) 

216754 การปรับปรุงพันธุพ์ืชให้ต้านทาน 3(2-3-6)  พันธุพ์ืช  

 ต่อความเครียด   Selected Topics in Plant Breeding 

 Plant Breeding for Stress Resistance    
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 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

216792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

      

 แผนการศึกษา     

 แผน ก แบบ ก1     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 216791 วิทยานิพนธ์ 9 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 

216791 วิทยานิพนธ์ 9    

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

216791 วิทยานิพนธ์ 9 216791 วิทยานิพนธ์ 9 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

 แผน ก แบบ ก2     

 ช้ันปีท่ี  1  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 216704 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-3-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา                (ไม่นับหน่วยกิต  การเกษตร  

216701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) 216781 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 และเทคโนโลยี  216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

216702 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 เพื่อการวิจัย  รวม 10 หน่วยกิต 

216703 สรีรวิทยาพืช 1 3(2-3-6)    

รวม 7(3) หน่วยกิต    
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 ช้ันปีท่ี  2  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

216782 สัมมนา 2 1(0-2-1) 216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 216791 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

216791 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต    

      

      

 แผน ข    

      

 ช้ันปีท่ี 1  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-2-6) 216704 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-3-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา             (ไม่นับหน่วยกิต)  การเกษตร  

216701 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(2-3-6) 216781 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

216702 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) รวม 7 หน่วยกิต 

 เพื่อการวิจัย     

216703 สรีรวิทยาพืช 1  3(2-3-6)    

รวม 7(3) หน่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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 ช้ันปีท่ี 2  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

216782 สัมมนา 2 1(0-2-1) 216792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

216792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 5 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต    

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   216792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

   216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 5 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สัตวศาสตร์)  

  :  Master of Science (Animal Science)  

 ช่ือย่อ  :  วท.ม. (สัตวศาสตร์)  

  :  M.Sc. (Animal Science)  

       

หมวดวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

แผน ก 

 แบบ ก1 

แผน ก 

 แบบ ก2 

แผน ข

  

1.  งานรายวิชา (Course work) - 24 30 

    1.1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 24 30 

         1.1.1 หมวดวิชาเอกบังคับ  - 12 12 

         1.1.2 หมวดวิชาเอกเลือก  - 12 18 

2.  วิทยานิพนธ์  36 12 - 

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - - 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3) (3) (3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 (3) 36 (3) 36 (3) 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ  มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การ

สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2561 

 

งานรายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1    

206742 วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา       

 Intensive English for Graduate Studies    
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 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2 และแผน ข   

      

 วิชาเฉพาะด้าน     

      กรณจัีดแผน ก แบบ ก2   จ านวนไม่น้อยกว่า        24 หน่วยกิต 

      กรณจัีดแผน ข   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

      

 วิชาเอกบังคับ ทั้งหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 และแผน ข จ านวน                       12 หน่วยกิต 

206711 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์  3(2-3-6) 206714 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 และเทคโนโลยี     Seminar I  

 Research Methodology in Science and 

technology 

206715 
สัมมนา 2 

1(0-2-1) 

206712 นวัตกรรมการจัดการฟาร์ม  3(2-3-6)  Seminar II  

 Innovation for Farm Management 206716 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

206713 มาตรฐานฟารม์และ  3(2-3-6)  Seminar III  

 ความปลอดภัยในผลิตผลจากสัตว์     

 Standard Farm and Food Safety of Animal     

 Products      

 วิชาเอกเลือก     

      กรณจัีดแผน ก แบบ ก2   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

      กรณจัีดแผน ข   จ านวนไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

206721 การจัดการห่วงโซ่การผลิต 3(2-3-6) 206727 การผลิตอาหารสัตว์  3(2-3-6) 

 และโลจสิติกส์ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  Feed Manufacturing  

 Supply Chains and Logistics Management of  206728 เทคโนโลยีชีวภาพทาง  3(2-3-6) 

 Livestock and Products  การสืบพันธุ์     

206722 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคี้ยวเอือ้ง 3(2-3-6)  Animal Reproductive Bioechnology 

 Ruminant Production Technology   206729 การปรับปรุงพันธุส์ัตว์ข้ันสูง    3(2-3-6) 

206723 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปกี    3(2-3-6)  Advanced Animal Breeding   

 Poultry Production Technology  206730 วิทยาศาสตร์เนือ้สัตว์ข้ันสูง    3(2-3-6) 

206724 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 3(2-3-6)  Advanced Meat Science    

 Swine Production Technology  206731 จโีนมสัตว์และการประยุกต์ใช้  3(2-3-6) 

206725 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว  3(2-3-6)  Animal Genome and Applications 

 Nutrition in Monogastric Animals  206732 การท าฟาร์มปศุสัตว์แม่นย าสูง 3(2-3-6) 

206726 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม  3(2-3-6)  Precision Livestock Farming   

 Nutrition in Ruminant Animals      

      

      



142 | คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

206741 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

206742 วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

206751 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา       

 Intensive English for Graduate Studies       

      

      

 แผนการศึกษา     

 แผน ก แบบ ก1     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 206742 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 

206742 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต    

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

      

 

 

     

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

206742 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 206742 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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 แผน ก แบบ ก2     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6) 206713 มาตรฐานฟารม์และ  3(2-3-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)                          ความปลอดภัยในผลิตผลจากสัตว์  

206711 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี   

3(2-3-6) 206714 
สัมมนา 1 

1(0-2-1) 

206712 นวัตกรรมการจัดการฟาร์ม  3(2-3-6) 2067xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

2067XX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 9(3) หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

206715 สัมมนา 2 1(0-2-1) 206716 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

206741 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 206741 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

2067xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 10 หน่วยกิต 

รวม 7 หน่วยกิต    

      

 แผน ข     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6) 206713 มาตรฐานฟารม์และ  3(2-3-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา              (ไม่นับหน่วยกิต)   ความปลอดภัยในผลิตผลจากสัตว์  

206711  3(2-3-6) 206714 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

206712 นวัตกรรมการจัดการฟาร์ม  3(2-3-6) 2067xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

2067XX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 9(3) หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

206715 สัมมนา 2 1(0-2-1) 206716 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

2067xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 206751 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต 

2067xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 7 หน่วยกิต 

2067xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 10 หน่วยกิต    
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

School of Information and Communication Technology 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 

ก าเนิดขึ้นเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2544 ใช้ชื่อว่า “กลุ่มวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ” สังกัดวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ ปี 2545 เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เปิดสอนเพิ่ม  2 

หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2550 – 2551 เปิดสอนเพิ่ม 

2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต ปี 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการ 

ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ส านักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสาน

ชีวิตสู่สากล” ปี 2556 เปิดสอนเพิ่ม 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา 

ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี ปี 2557 เปิดสอนเพิ่ม 1 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กราฟิกและมัลติมีเดีย และเปิดหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 

2 ปริญญา ระหว่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 

ปริญญา ระหว่าง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นิติศาสตร์ ปี 2559 เปิดหลักสูตรเพิ่ม 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม่ และปี 2560 เปิดหลักสูตรเพิ่ม 1 หลักสูตร 

คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ประยุกต์ 

หลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

     1. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

     2.  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

     1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

     ผู้บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารขององค์กร ผู้บริหารทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับองค์กร ผู้บริหารฐานข้อมูลของ

องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน ผู้จัดการโครงการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบ/สถาปนิกระบบทางเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

     สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

     นักวิชาการภูมิสารสนเทศ หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา 

นักวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใช้ เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ นักวิชาการสาขาอื่นท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนท่ีประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เจ้าหน้าท่ีเทคนิคภูมิสารสนเทศ 

นักวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้าน ภูมิ

สารสนเทศ นักพัฒนาเว็บไซต์ด้านภูมิสารสนเทศ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

     นั ก วิชาการวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์  หรืออาจ ารย์ ใน

สถาบันการศึกษา นักวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใช้

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  นักวิชาการสาขาอื่นท่ีประยุกต์ใช้

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนท่ี

ประยุกต์ ใช้ วิศวกรรมคอมพิ วเตอร์  เจ้ าหน้ า ท่ี วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

สถานที่ตั้ง    

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 054 466 6666 ต่อ 2323 

โทรสาร 0 5446 6718 

E-mail : www.ict@up.ac.th 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ภูมิสารสนเทศประยุกต์) 

  :  Master of Science (Applied Geoinformatics) 

 ช่ือย่อ  :  วท.ม.(ภูมิสารสนเทศประยุกต์)  

  :  M.Sc. (Applied Geoinformatics) 

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560 

แผน ก 

แบบ ก (1) 

แผน ก  

แบบ ก (2) 
แผน ข 

1. งานรายวิชา (Course work) 

   1.1. หมวดวิชาเฉพาะ 

        1.1.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

        1.1.2. กลุ่มวิชาเอกเลือก 

- 

- 

- 

- 

24 

24 

18 

6 

30 

30 

18 

12 

2. วิทยานิพนธ์ 36 12 - 

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - - 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3) (3) (3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(3) 36(3) 36(3) 
 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

 เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

งานรายวิชา     

แผน ก แบบ ก 1     

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                              36 หน่วยกิต 

237799 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Thesis     

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3  หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผน ก แบบ ก2     

 หมวดวิชาเฉพาะ     

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                              18  หน่วยกิต 

237710 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ 2(1-2-3) 237714 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 ฐานขอ้มูลเชิงพืน้ที่   Geoinformatics Applications  

 Geographic Information System and Spatial  237715 การเรียนรู้จากภาคสนาม 3(2-2-5) 

 Database   Field Learning  

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการ 2(1-2-3) 237716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 แปลตีความข้อมูลภาพ   Seminar I  

 Remote Sensing and Image Interpretation 237717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 2(1-2-3)  Seminar II  

 ด้วยดาวเทียมและการท าแผนที่  237718 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 Global Navigation Satellite Systems and   Seminar III  

 Mapping     

237713 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)    

 และเทคโนโลยี     

 Research Methodology in Science and Technology    

      

 วิชาเอกเลือก     

 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   จ านวน                                6 หน่วยกิต 

237720 การโปรแกรมด้านภมูิสารสนเทศ 3(2-2-5) 237724 ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการ 3(2-2-5) 

 Geoinformatics Programming   สิ่งแวดล้อม  

237721 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง 3(2-2-5)  Geoinformatics in Environmental Management 

 พืน้ที่  237725 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการ 3(2-2-5) 

 Spatial Decision Support Systems  จัดการเมือง  

237722 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน 3(2-2-5)  Applied Geoinformatics for Urban Management 

 สุขภาพ  237726 แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการ 3(2-2-5) 

 Geographic Information System in Health  ใช้ประโยชน์ที่ดิน  

237723 ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการ 3(2-2-5)  Land Use Change Model  

 ทอ่งเที่ยว     

 Geoinformatics in Tourism Management    

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                      12 หน่วยกิต 

237799 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

 แผน ข     

 หมวดวิชาเฉพาะ     

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                              18 หน่วยกิต 

237710 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ 2(1-2-3) 237714 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 ฐานขอ้มูลเชิงพืน้ที่   Geoinformatics Applications  

 Geographic Information System and Spatial  237715 การเรียนรู้จากภาคสนาม 3(2-2-5) 

 Database   Field Learning  

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการ 2(1-2-3) 237716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 แปลตีความข้อมูลภาพ   Seminar I  

 Remote Sensing and Image Interpretation 237717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 2(1-2-3)  Seminar II  

 ด้วยดาวเทียมและการท าแผนที่  237718 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 Global Navigation Satellite Systems and   Seminar III  

 Mapping     

237713 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)    

 และเทคโนโลยี     

 Research Methodology in Science and Technology    

      

 วิชาเอกเลือก     

 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   จ านวน                              12 หน่วยกิต 

237720 การโปรแกรมด้านภมูิสารสนเทศ 3(2-2-5) 237724 ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการ 3(2-2-5) 

 Geoinformatics Programming   สิ่งแวดล้อม  

237721 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง 3(2-2-5)  Geoinformatics in Environmental Management 

 พืน้ที่  237725 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการ 3(2-2-5) 

 Spatial Decision Support Systems  จัดการเมือง  

237722 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน 3(2-2-5)  Applied Geoinformatics for Urban Management 

 สุขภาพ  237726 แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการ 3(2-2-5) 

 Geographic Information System in Health  ใช้ประโยชน์ที่ดิน  

237723 ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการ 3(2-2-5)  Land Use Change Model  

 ทอ่งเที่ยว     

 Geoinformatics in Tourism Management    
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 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                   6 หน่วยกิต 

237798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                   3  หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

      

แผนการศึกษา     

กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก (1)    

      

 ช้ันปีท่ี 1  

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

237799 วิทยานิพนธ ์  9 หน่วยกิต 237799 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) รวม 9 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

 ช้ันปีท่ี 2  

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

237799 วิทยานิพนธ ์  9 หน่วยกิต 237799 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)   

    

 ช้ันปีท่ี 1  

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

237710 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ 2(1-2-3) 237713 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง  3(2-2-5) 

 ฐานขอ้มูลเชิงพืน้ที่   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการ 2(1-2-3) 237714 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 แปลตีความข้อมูลภาพ  237715 การเรียนรู้จากภาคสนาม  3(2-2-5) 

237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 2(1-2-3) 237716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 ด้วยดาวเทียมและการท าแผนที่  รวม 10 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 6(3) หน่วยกิต    

      

      

 ช้ันปีท่ี 2  

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

237799 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 237799 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 

23772X วิชาเอกเลือก   3(x-x-x) 23772X วิชาเอกเลือก   3(x-x-x) 

237717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 237718 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

รวม 10 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 

      

      

กรณจัีดการศึกษา แผน ข     

 ช้ันปีท่ี 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

237710 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ 2(1-2-3) 237713 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง  3(2-2-5) 

 ฐานขอ้มูลเชิงพืน้ที่   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการ 2(1-2-3) 237714 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 แปลตีความข้อมูลภาพ  237716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 2(1-2-3) รวม 7 หน่วยกิต 

 ด้วยดาวเทียมและการท าแผนที่     

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 6(3) หน่วยกิต    
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    ภาคการศึกษาที่ 3  

   237715 การเรียนรู้จากภาคสนาม  3(2-2-5) 

   23772X วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   237717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

   รวม 7 หน่วยกิต 

      

      

 ช้ันปีท่ี 2  

ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

237798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 237798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

237718 สัมมนา 3 1(0-2-1) 23772X วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

23772X วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 5 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต    

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   237798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

   23772X วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 5 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

  :  Master of Engineering (Computer Engineering) 

 ช่ือย่อ  :  วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

  :  M.Eng. (Computer Engineering) 

      

โครงสร้างหลักสูตร     

 

รายการ 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ.2560 

แผน ก 

แบบ ก (1) 

แผน ก แบบ 

ก (2) 
แผน ข 

1. งานรายวิชา(Course work)ไม่น้อยกว่า 

          1. หมวดวิชาเฉพาะ 

            1.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

            1.2. กลุ่มวิชาเอกเลือก  

 24 

 

18 

6 

30 

 

18 

12 

2. วิทยานิพนธ์ 36 12 - 

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  - 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  (3) (3) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36(3) 36(3) 36(3) 
 
หมายเหตุ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง

การสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562    

 

งานรายวิชา     

แผน ก แบบ ก 1     

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                              36 หน่วยกิต 

239799 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Thesis     
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3  หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

     

      

แผน ก แบบ ก2     

 หมวดวิชาเฉพาะ     

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                              18  หน่วยกิต 

239711 ความซับซ้อนและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 239715 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3(2-2-5) 

 ขัน้ตอนวิธี   Modern Computer Networks  

 Complexity and Algorithm Analysis 239716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

239712 สถาปัตยกรรมของไมโคร 3(3-0-6)  Seminar I  

 คอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ 239717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Microprocessors and Microcontroller Architecture  Seminar II  

239713 ระเบยีบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 239718 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 และเทคโนโลยี   Seminar III  

 Research Methodology for Science and     

 Technology     

239714 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ 3(3-0-6)    

 ของเคร่ือง     

 Artificial Intelligence and Machine Learning    

      

      

 วิชาเอกเลือก     

 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   จ านวน                                

6 

หน่วยกิต 

239721 การเรียนรูเ้ชิงลึกส าหรับ 3(2-2-5) 239726 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 

 การประมวลผลสัญญาณ   ของสรรพสิ่ง  

 Deep Learning for Signal Processing  Internet of Things Engineering 

239722 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 239727 ระบบฐานขอ้มูลบนการ 3(2-2-5) 

 Digital Image Processing   ประมวลผลแบบคลาวด์  

239723 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)  Database Systems on Cloud Computing 

 และเครือข่าย  239728 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 

 Information System and Network Security    Big Data Analytic  
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239724 กระบวนการและการจัดการ 3(2-2-5) 239729 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 

 ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   คอมพิวเตอร์  

 Software Engineering Process and Management  Special Topics in Computer Engineering 

239725 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(2-2-5)    

 Robotic Engineering     

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                      12 หน่วยกิต 

239799 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

 แผน ข     

 หมวดวิชาเฉพาะ     

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                              18  หน่วยกิต 

239711 ความซับซ้อนและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 239715 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3(2-2-5) 

 ขัน้ตอนวิธี   Modern Computer Networks  

 Complexity and Algorithm Analysis 239716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

239712 สถาปัตยกรรมของไมโคร 3(3-0-6)  Seminar I  

 คอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ 239717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Microprocessors and Microcontroller Architecture  Seminar II  

239713 ระเบยีบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 239718 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 และเทคโนโลยี   Seminar III  

 Research Methodology for Science and     

 Technology     

239714 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ 3(3-0-6)    

 ของเคร่ือง     

 Artificial Intelligence and Machine Learning    
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 วิชาเอกเลือก     

 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   จ านวน                              12 หน่วยกิต 

239721 การเรียนรูเ้ชิงลึกส าหรับ 3(2-2-5) 239726 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 

 การประมวลผลสัญญาณ   ของสรรพสิ่ง  

 Deep Learning for Signal Processing  Internet of Things Engineering 

239722 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 239727 ระบบฐานขอ้มูลบนการ 3(2-2-5) 

 Digital Image Processing   ประมวลผลแบบคลาวด์  

239723 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)  Database Systems on Cloud Computing 

 และเครือข่าย  239728 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 

 Information System and Network Security    Big Data Analytic  

239724 กระบวนการและการจัดการ 3(2-2-5) 239729 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 

 ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   คอมพิวเตอร์  

 Software Engineering Process and Management  Special Topics in Computer Engineering 

239725 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(2-2-5)    

 Robotic Engineering     

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                   6 หน่วยกิต 

239798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                   3  หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

      

แผนการศึกษา     

กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก (1)    

      

 ช้ันปีท่ี 1  

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

239799 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 239799 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) รวม 9 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 9(3) หน่วยกิต    
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 ช้ันปีท่ี 2  

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

239799 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 239799 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)   

    

 ช้ันปีท่ี 1  

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

239711 ความซับซ้อนและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 239714 ปัญญาประดิษฐ์และ 3(3-0-6) 

 ขัน้ตอนวิธี   การเรียนรู้ของเคร่ือง  

239712 สถาปัตยกรรมของไมโคร 3(3-0-6) 239715 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3(2-2-5) 

 คอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ 239716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

239713 ระเบยีบวิธวีิจัยส าหรับ 3(3-0-6) รวม 7 หน่วยกิต 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

      

 ช้ันปีท่ี 2  

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

239799 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 239799 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 

23972X วิชาเอกเลือก   3(x-x-x) 23972X วิชาเอกเลือก   3(x-x-x) 

239717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 239718 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

รวม 10 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 
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กรณจัีดการศึกษา แผน ข     

 ช้ันปีท่ี 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

239711 ความซับซ้อนและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 239714 ปัญญาประดิษฐ์และ 3(3-0-6) 

 ขัน้ตอนวิธี   การเรียนรู้ของเคร่ือง  

239712 สถาปัตยกรรมของไมโคร 3(3-0-6) 239715 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3(2-2-5) 

 คอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ 239716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

239713 ระเบยีบวิธวีิจัยส าหรับ 3(3-0-6) รวม 7 หน่วยกิต 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   239717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

   23772X วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   23772X วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 7 หน่วยกิต 

      

      

 ช้ันปีท่ี 2  

ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

239718 สัมมนา 3 1(0-2-1) 239798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

23972X วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 23972X วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

239798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต รวม 5 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต    

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   239798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

   23972X วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 5 หน่วยกิต 

      

      

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คณะนิติศาสตร์    

School of Law 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา

เขตสารสนเทศพะเยา มีการพัฒนาโครงสร้างทางการ

บริหารและการเปดิสอนหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษา

ของเยาวชน และได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็น

คร้ังแรก โดยส านักวิชาศิลปศาสตร์   

 ต่อมาในปีงบประมาณ 2551 สาขาวิชานิติศาสตร์  

ได้แยกตัวจากส านักวิชาศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะ

เป็น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2553 จนถงึปัจจุบัน 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงาน

วิชาการที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ

ทางกฎหมาย รวมทั้ งจะต้องเป็นนักนิติศาสตร์ที่ มี

จริยธรรมวิชาชีพ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม ทั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

สามารถรับใช้สังคม เศรษฐกิจ ในเขตภาคเหนือตอนบน

อย่างมีคุณภาพ 

 

หลักสูตรคณะนิติศาสตร์    

    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 1. อาชีพที่ เก่ียวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผ่านตาม

หลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้น  

  1.1 ทนายความ 

     1.2 นิติกร 

     1.3 นักวิชาการ 

     1.4 นักปกครอง 

     1.5 พนักงานสืบสวนสอบสวน 

     1.6 ธุรกิจส่วนตัว  

     1.7 อาชีพอิสระ  

2. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิต

ไทยและสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้น 

  2.1  ผูพ้ิพากษา 

  2.2  พนักงานอัยการ 

สถานที่ต้ัง       

คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1614, 1852 

โทรสาร 0 5446 6719 

E-mail : law.up@up.ac.th 
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  นิติศาสตรมหาบัณฑติ  

  :  Master of Laws  

 ช่ือย่อ  :  น.ม.  

  :  LL.M.  

      

โครงสร้างหลักสูตร      

รายการ 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

แผน ก  

แบบ ก 1 

แผน ก  

แบบ ก 2 

แผน ข 

1. งานรายวิชา (Course Work)   27 33 

   1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน  6 6 

   1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  21 27 

        1.2.1 วิชาเอกบังคับ 3 9 9 

        1.2.2 วิชาเอกเลือก  12 18 

2. วิทยานิพนธ์ 36 12  

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3) (3) (3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39(3) 39(3) 39(3) 

หมายเหตุ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561   

     

การจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 1   

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

100701 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 งานรายวิชา   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

100711 ระเบยีบวิธวีิจัยทางนิติศาสตร์ 3(2-2-5)    

 ขัน้สูง     

 Advanced Research of Legal Science    
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

 แผน ก แบบ ก2     

 หมวดวิชาพื้นฐาน   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

100721 กฎหมายอาญาขัน้สูง 3(2-2-5) 100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา 3(2-2-5) 

 Advanced Criminal Law   และละเมิดเปรียบเทยีบ  

    Comparative law of contract and tort 

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        21 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

100731 กฎหมายพยานหลักฐาน 3(2-2-5) 100711 ระเบยีบวิธวีิจัยทางนิติศาสตร์ 3(2-2-5) 

 เปรียบเทยีบ   ขัน้สูง  

 Comparative of Law of Evidence  Advanced Research of Legal Science 

100732 กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท 3(2-2-5)    

 เปรียบเทยีบ     

 Comparative Company and Partnership Law    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน     

100741 นิติปรัชญาขัน้สูง 3(2-2-5) 100743 กฎหมายรัฐธรรมนูญขัน้สูง     3(2-2-5) 

 Advanced Legal Philosophy   Advanced Constitutional Law 

100742 กฎหมายปกครองขัน้สูง 3(2-2-5) 100744 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ 3(2-2-5) 

 Advanced Administrative Law   ทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทยีบ 

    Comparative Law on Environment and  

    Natural Resource  
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 กลุ่มวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรม    

100751 กฎหมายวิธีพิจารณาความ 3(2-2-5) 100753 กฎหมายการจัดการความ 3(2-2-5) 

 อาญาเปรียบเทยีบ   ขัดแย้งและวิธรีะงับข้อพิพาททางเลือก 

 Comparative Criminal Procedure Law  Law on Conflict Management and Alternative  

100752 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-2-5)  Dispute Resolution  

 ขัน้สูง     

 Advanced Civil Procedure Law     

      

 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ    

100761 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง 3(2-2-5) 100763 กฎหมายสิทธมินุษยชน 3(2-2-5) 

 Advanced International Law   ระหว่างประเทศ  

100762 กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกัน 3(2-2-5)  International of Human Rights Law 

 ของกฎหมายขัน้สูง  100764 กฎหมายอาเซียนและระบบ 3(2-2-5) 

 Advanced Rules on Conflict of Laws  กฎหมายของประเทศอาเซียนขัน้สูง 

    Advanced ASEAN Law and Legal Systems  

    in ASEAN  

      

 กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ     

100771 กฎหมายการลงทุนเปรียบเทยีบ 3(2-2-5) 100773 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(2-2-5) 

 Comparative Investment Law   เปรียบเทยีบ  

100772 กฎหมายการแขง่ขันทางการคา้ 3(2-2-5)  Comparative Intellectual Property law 

 และสิทธใินทรัพย์สินทางปัญญา     

 Trade Competition Law and Intellectual     

 Property Rights     

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

100781 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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 แผน ข     

 หมวดวิชาพื้นฐาน   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

100721 กฎหมายอาญาขัน้สูง 3(2-2-5) 100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา 3(2-2-5) 

 Advanced Criminal Law   และละเมิดเปรียบเทยีบ  

    Comparative law of contract and tort 

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        27 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

100731 กฎหมายพยานหลักฐาน 3(2-2-5) 100711 ระเบยีบวิธวีิจัยทางนิติศาสตร์ 3(2-2-5) 

 เปรียบเทยีบ   ขัน้สูง  

 Comparative of Law of Evidence  Advanced Research of Legal Science 

100732 กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท 3(2-2-5)    

 เปรียบเทยีบ     

 Comparative Company and Partnership Law    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน     

100741 นิติปรัชญาขัน้สูง 3(2-2-5) 100743 กฎหมายรัฐธรรมนูญขัน้สูง     3(2-2-5) 

 Advanced Legal Philosophy   Advanced Constitutional Law 

100742 กฎหมายปกครองขัน้สูง 3(2-2-5) 100744 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ 3(2-2-5) 

 Advanced Administrative Law   ทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทยีบ 

    Comparative Law on Environment and  

    Natural Resource  

      

 กลุ่มวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรม    

100751 กฎหมายวิธีพิจารณาความ 3(2-2-5) 100753 กฎหมายการจัดการความ 3(2-2-5) 

 อาญาเปรียบเทยีบ   ขัดแย้งและวิธรีะงับข้อพิพาททางเลือก 

 Comparative Criminal Procedure Law  Law on Conflict Management and Alternative 

100752 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-2-5)  Dispute Resolution  

 ขัน้สูง     

 Advanced Civil Procedure Law     

 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ    

100761 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง 3(2-2-5) 100763 กฎหมายสิทธมินุษยชน 3(2-2-5) 

 Advanced International Law   ระหว่างประเทศ  

100762 กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกัน 3(2-2-5)  International of Human Rights Law 
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 ของกฎหมายขัน้สูง  100764 กฎหมายอาเซียนและระบบ 3(2-2-5) 

 Advanced Rules on Conflict of Laws  กฎหมายของประเทศอาเซียนขัน้สูง 

    Advanced ASEAN Law and Legal Systems  

    in ASEAN  

      

 กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ     

100771 กฎหมายการลงทุนเปรียบเทยีบ 3(2-2-5) 100773 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(2-2-5) 

 Comparative Investment Law   เปรียบเทยีบ  

100772 กฎหมายการแขง่ขันทางการคา้ 3(2-2-5)  Comparative Intellectual Property law 

 และสิทธใินทรัพย์สินทางปัญญา     

 Trade Competition Law and Intellectual     

 Property Rights     

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                       6 หน่วยกิต 

100791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                       3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

      

      

 แผนการศึกษา     

 แผน ก แบบ ก1     

      

  ช้ันปีท่ี1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700  ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6) 100701 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 12 หน่วยกิต 

100711 ระเบยีบวิธวีิจัยทางนิติศาสตร์  3(2-2-5)    

 ขัน้สูง     

รวม 3(3) หน่วยกิต    
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

100701 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 100701 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 

      

      

 แผน ก แบบ ก2     

      

  ช้ันปีท่ี1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700  ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6) 100732 กฎหมายห้างหุ้นส่วนและ  3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  บริษัทเปรียบเทยีบ                                                          

100711 ระเบยีบวิธวีิจัยทางนิติศาสตร์  3(2-2-5) 100731 กฎหมายพยานหลักฐาน 3(2-2-5) 

 ขัน้สูง   เปรียบเทยีบ  

100721 กฎหมายอาญาขัน้สูง 3(2-2-5) 1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา 3(2-2-5) 1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 และละเมิดเปรียบเทยีบ  รวม 12 หน่วยกิต 

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

      

      

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

100781 วิทยานิพนธ ์ 3 หน่วยกิต 100781 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) รวม 9 หน่วยกิต 

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5)    

รวม 9 หน่วยกิต    
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 แผน ข     

      

  ช้ันปีท่ี1   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

146700  ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6) 100721 กฎหมายอาญาขัน้สูง  3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต) 100731 กฎหมายพยานหลักฐาน 3(2-2-5) 

100711 ระเบยีบวิธวีิจัยทางนิติศาสตร์

ขัน้สูง  

3(2-2-5)  เปรียบเทยีบ  

100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา 3(2-2-5) 100732 กฎหมายห้างหุ้นส่วนและ  3(2-2-5) 

 และละเมิดเปรียบเทยีบ   บริษัทเปรียบเทยีบ  

รวม 6(3) หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

   1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

   1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

100791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 100791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

1007xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) รวม 5 หน่วยกิต 

รวม 8 หน่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   100791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

   รวม 2 หน่วยกิต 
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คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

School of Management  and  Information Sciences 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เร่ิม

ก่อตั้ งขึ้ น  เมื่ อ วันที่  28  มีนาคม 2547 ตามค าสั่ ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ 

040/2546 เบื้องต้นใช้ช่ือว่า “กลุ่มวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์” ซ่ึงเป็นการแยกตัวออกจาก “กลุ่ม

ศิลปศาสตร์” หรือ “คณะศิลปศาสตร์” ในปัจจุบัน ต่อมา

ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ

การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเปลี่ยน

ช่ือเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาวิทยาการจัดการ

และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ป รับเปลี่ยนเป็นคณะ

วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การทอ่งเที่ยวและโรงแรม 

3.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การท่องเที่ยวและโรงแรม 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

 1. บริหารด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ ด้านการจัดการทั่วไป 

ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด ด้าน

การเงิน ด้านการธนาคาร ด้านการจัดการพลังงาน

ทดแทน ด้านการจัดการธุรกิจสุขภาพ ด้านธุรกิจสปา 

ด้านการจัดการโรงพยาบาล และด้านจัดการธุรกิจการบิน   
 2. นักปฏิบัติการทางวิชาชีพในสถานประกอบการทาง

ธุรกิจด้านการจัดการทั่วไป นักการตลาด พนักงานการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

ภาคธุรกิจเอกชน นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ นักการวางแผนการลงทุน นักธุรกิจการบิน           

ที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานทดแทน และนักวางแผน

ส าหรับหน่วยงานทอ้งถ่ิน   

 3. นักวิชาการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ การจัดการทั่วไป 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การจัดการการตลาด 

การเงิน การธนาคาร การจัดการพลังงานทดแทน การ

จัดการบริการธุรกิจสุขภาพ การจัดการโรงพยาบาล และ

การจัดการธุรกิจการบิน เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ในวิทยาลัย อาจารย์ในสถาบันวิชาชีพต่างๆ และ

นักวิจัยอิสระ 

 4. ประกอบการธุรกิจส่วนตัว  
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การท่องเที่ยวและโรงแรม 

 1. ผู้บริหารในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ 

อุตสาหกรรมบริการ  

 2. ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  เจ้ า ข อ งธุ ร กิ จ ใน ธุ ร กิ จ

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

 3. อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้ ง

ภาครัฐและเอกชน  

 4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการ

เส น อนโยบาย ก า กั บ  ดู แล  วางแผน  และพั ฒ นา                     

การทอ่งเที่ยว 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การท่องเที่ยวและโรงแรม      

     ผู้บริหารสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอน นักวิจัย ผู้บริหาร 

ผู้ประกอบการ ในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        

ผู้ก ากับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
 

สถานที่ต้ัง 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000    

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1500,1508  

โทรสาร 0 5446 6692 

E-mail : mis@up.ac.th 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

  :  Master of Business Administration 

 ช่ือย่อ  :  บธ.ม.  

  :  M.B.A.  

    

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

แผน ก แบบ ก (2) แผน ข 

1.  งานรายวิชา (Course work)   

    1.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

    1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

2.  วิทยานิพนธ ์

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

28 

19 

9 

12 

- 

(3) 

34 

19 

15 

- 

6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 40(3) 40(3) 
 

  หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

 

งานรายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)   

 หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า        28 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า        19 หน่วยกิต 

137701 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง

สังคมศาสตร์ 
3(2-2-5) 137705 การบริหารการตลาดเพื่อ

ความได้เปรียบทางการ

แขง่ขัน  

3(3-0-6) 

 Social Research Methodology   Marketing Management for 

Competitive Advantage 

 

137702 การบัญชีและภาษอีากรเพื่อ

การวางแผนทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 137706 การบริหารการเงินเพื่อการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
3(3-0-6) 

 Accounting and Taxation for 

Business Planning 

  Financial Management for 

Strategic Decision Making 
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137703 เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ 

3(3-0-6) 137707 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

 Economics for Business 

Decision Making 

 

 

   

137704 ความเป็นผู้น า องค์การ และ

การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ 

3(2-2-5) 137707 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

 Leadership Organization and 

Human Resource 

Management 

    

 

 กลุ่มวิชาเอกเลือก     จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาดังนี้    

137711 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

สตาร์ทอัพและการสร้างธุรกิจ

ใหม ่ 

 3(3-0-6) 137715 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และ 

บริหารการพาณิชย์ 

อิเล็กทรอนิกส์  

3(3-0-6) 

 Entrepreneurship for Start-up 

Business and New Venture 

  E-Business and  

E-Commerce Management 
 

137712 การบริหารการผลิตและการ

ควบคุมการผลิต 

 3(3-0-6) 137716 การจัดการด้านโลจสิติกส์

และห่วงโซอุ่ปทานสมัยใหม่  

3(3-0-6) 

 Production Management and 

Control 

  Modern Logistics and Supply 

Chain Management 
 

137713 การออกแบบและการวิเคราะห์

กลยุทธ์ 

Strategic Design and Analysis 

 3(2-2-5) 137717 การบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 

Management for Social 

 Enterprise   

3(3-0-6) 

137714 นวัตกรรมธุรกิจและการบริหาร

เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบ

ในการแขง่ขัน  

 3(3-0-6)    

 Business Innovation and 

Technology Management for 

Competitive Advantage 
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 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

137720 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ

ระดับบัณฑิตศึกษา                                                              

3(3-0-6)    

 Intensive English for Graduate 

Studies 

    

  

การจัดการศึกษา แผน ข 

    

 งานรายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า        34 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า        19 หน่วยกิต 

137701 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง

สังคมศาสตร์ 
3(2-2-5) 137705 การบริหารการตลาดเพื่อความ

ได้เปรียบทางการแขง่ขัน 
3(2-2-5) 

 Social Research Methodology   Marketing Management for Competitive 

Advantage 

137702 การบัญชีและภาษอีากรเพื่อ

การวางแผนทางธุรกิจ 

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

 Accounting and Taxation for 

Business Planning 

  สังคมศาสตร์  

137703 เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทาง

ธุรกิจ 

3(3-0-6)  Social Research Methodology 

 Economics for Business Decision Making    

137704 ความเป็นผู้น า องค์การ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
3(2-2-5)    

 Leadership Organization and 

Human Resource 

Management 

    

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก     จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้    

 1.  กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ     

137711 การจัดการการผลิตและการ  3(2-2-5) 137716 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  3(2-2-5) 

 ปฏิบัติการขัน้สูง   ขนาดกลางและขนาดย่อม  

 Advanced Production and Operations   Entrepreneurship Small and Medium 

 Management  Businesses  
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137712 การจัดการนวัตกรรมและ  3(3-0-6) 137717 การจัดการด้านโลจสิติกส์  3(2-2-5) 

 การเปลี่ยนแปลง    และห่วงโซอุ่ปทาน  

 Innovational and Change Management  Logistics and Supply Chain Management 

137713 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 137718 การจัดการมูลคา่ 3(3-0-6) 

 Management of International Business  Value Management  

137714 กลยุทธ์องคก์รแห่งนวัตกรรม   3(2-2-5) 137719 การจัดการธุรกิจอีเล็กคทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

 และเทคโนโลยี   E-Commerce Management  

 A Strategy for Corporate Innovation and     

 technology     

      

137715 การจัดการความได้เปรียบ  3(3-0-6)    

 เชิงกลยุทธ์      

 Strategic Advantage Management    

      

 2.  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    

137721 การจัดการประสิทธิภาพและ 3(3-0-6) 137726 จริยธรรมและบรรษัทภิบาล 3(3-0-6) 

 การบริหารคา่ตอบแทน   Ethics in Business Administration and  

 Performance Management and Compensation   Corporate Governance  

 Management 137727 พฤติกรรมบุคคลในองค์กร 3(3-0-6) 

137722 การฝึกอบรมและการพัฒนา 3(2-2-5)  Organizational Behavior  

 Training and Development  137728 การเจรจาต่อรองส าหรับ 3(2-2-5) 

137723 วัฒนธรรมองค์กรและ 3(3-0-6)  ผูบ้ริหาร  

 การเปลี่ยนแปลง   Managerial Negotiation  

 Organizational Culture and Change  137729 ระบบสารสนเทศใน 3(2-2-5) 

137724 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 Labor Relations Management   Human Resource Information System 

137725 การสื่อสารในองค์กรและการ 3(3-0-6)    

 จัดการความขัดแย้ง     

 Organizational Communication and Conflict     

 Management      

      

 3.  กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร    

137731 การบริหารการลงทุน 3(2-2-5) 137736 การจัดการตลาดการเงิน 3(3-0-6) 

 หลักทรัพย์และการวิเคราะห์หลักทรัพย์  และสถาบันการเงิน  

 Security Investment Management and   Financial Market and Institutions Management 

 Analysis 137737 การจัดการเงินส าหรับ 3(3-0-6) 
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137732 การจัดการการเงินระหว่าง 3(3-0-6)  ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเทศ    Financial Management for Small and Medium  

 International Financial Management  Entrepreneur  

137733 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 3(2-2-5) 137738 กลยุทธ์การบริหารการเงิน 3(3-0-6) 

 Derivative Instruments Investment    ส่วนบุคคล  

137734 การควบรวมและการซือ้กิจการ 3(3-0-6)  Strategy Personal Financial Managements 

 Mergers and Acquisitions  137739 การบริหารกองทุนรวม 3(3-0-6) 

    Fund Investment Management 

137735 การวิเคราะห์งบการเงินและ 3(2-2-5)   

 การประเมินองค์กร     

 Financial Statements Analysis and Corporate     

 Valuation     

      

 4.  กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพ    

137771 การจัดการบริการสุขภาพ 3(3-0-6) 137776 ระบบสารสนเทศการบริหาร 3(2-2-5) 

 Health Care Services Management  โรงพยาบาล  

137772 ความเสี่ยงและการประกัน  3(2-2-5)  Hospital Management Information System 

 สุขภาพ  137777 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ 3(3-0-6) 

 Risk and Health Insurance   การบริการสุขภาพ  

137773 จริยธรรมการบริการสุขภาพ  3(3-0-6)  Strategic Management for Health Care  

 Ethics in Health Care Services   Service  

137774 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ  3(3-0-6) 137778 อุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6) 

 Health Marketing Strategy   สุขภาพ  

137775 การบริหารโรงพยาบาล 3(2-2-5)   Health Service Industry  

 Hospital Management  137779 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 

    Health Economics  

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

137709 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผนการศึกษา     

     

การจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6) 137702 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต) 137704 การบริหารการเงิน  3(2-2-5) 

137701 การจัดการองคก์รและ 3(2-2-5) 137707 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 ทรัพยากรมนุษย์  1377XX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

137703 การบริหารและการวางแผน  3(2-2-5) รวม 12 หน่วยกิต 

 การตลาด     

137705 การบัญชีเพื่อการจัดการ  3(2-2-5)    

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

137706 สัมมนา 1(0-3-2) 137708 วิทยานิพนธ ์                                           6 หน่วยกิต                                                 

137708 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 1377XX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

1377XX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต    
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การจัดการศึกษา แผน ข 

 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

      

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6) 137702 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต) 137703 การบริหารและการวางแผน 3(2-2-5) 

137701 การจัดการองคก์รและ 3(2-2-5)  การตลาด  

 ทรัพยากรมนุษย์  137704 การบริหารการเงิน  3(2-2-5) 

137705 การบัญชีเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 6(3) หน่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3   

   137707 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

   1377XX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

137706 สัมมนา 1(0-3-2) 137709 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

1377xx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 1377xx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

1377xx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) รวม 5 หน่วยกิต 

รวม 7 หน่วยกิต    

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   137709 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

   1377xx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 

  :  Master of Arts (Tourism and Hotel Management) 

 ช่ือย่อ  :  ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)  

  :  M.A. (Tourism and Hotel Management)  

    

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แผนก แบบ ก (2) แผน ข 

1. งานรายวิชา (Corse Work)   

      1.1  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

      1.2  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

2. วิทยานิพนธ์ 

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

25 

19 

6 

12 

- 

(3) 

31 

19 

12 

- 

6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37(3) 37(3) 
 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

   เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

รายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก แบบ ก (2)   

 งานรายวิชา    

 1.  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า        25 หน่วยกิต 

 1.1  กลุ่มรายวิชาเอกบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า        19 หน่วยกิต 

136711 แนวคิดและทฤษฎีการ 3(3-0-6) 136715 พฤติกรรมการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5) 

 จัดการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม  ขา้มวัฒนธรรม  

 Concept and Theory of Tourism and Hotel   Cross- Cultural Behavior in Tourism 

 Management  136716 นวัตกรรมการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5) 

136712 การวางแผนและพัฒนา 3(2-2-5)  และการโรงแรม  

 การท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างยั่งยืน  Tourism and Hotel Innovation 

  Planning and Development for Sustainable     

 Tourism and Hotel     
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136713 การจัดการกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจ 3 (2-2-5) 136717 สัมมนา 1(0-2-1) 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม   Seminar  

 Tourism and Hotel Business Strategies     

 Management    

136714 ระเบยีบวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)    

 Research Methodology in Social Sciences    

      

 1.2  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

136721 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อ 3(2-2-5) 136725 การจัดการคุณภาพการบริการ 3(2-2-5) 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม   ส าหรับธุรกิจที่พักแรม  

  Cultural Management for Tourism and Hotel  Service Quality management for Accommodation  

136722 การท่องเที่ยวทางเลือก 3(2-2-5)  Business  

 Alternative Tourism  136726 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 

136723 การจัดการส าหรับผู้ประกอบการ 3(2-2-5)  เพื่อการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

 ธุรกิจการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน   Human Resource Management for Tourism  

 Management for Entrepreneur Business on   and Hotels  

 Community Based-Tourism  136727 การจัดการงานประชุม  3(2-2-5) 

136724 การจัดการธุรกิจที่พักแรม 3(2-2-5)  การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ 

 Accommodation Business Management  MICE Management  

   136728 การจัดการกิจกรรมพิเศษ 3(2-2-5) 

    Event Management  

      

 2.  วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

136731 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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 กรณจัีดการศึกษา แผน ข   

 1.  งานรายวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า        31 หน่วยกิต 

     กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ จ านวน                       19 หน่วยกิต 

136711 แนวคิดและทฤษฎีการ 3(3-0-6) 136714 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 จัดการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม  Research Methodology in Social Sciences 

  Concept and Theory of Tourism and Hotel  136715 พฤติกรรมการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5) 

 Management   ขา้มวัฒนธรรม  

136712 การวางแผนและพัฒนา 3(2-2-5)  Cross- Cultural Behavior in Tourism 

  การทอ่งเที่ยวและการโรงแรมอย่างยั่งยืน 136716 นวัตกรรมการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5) 

  Planning and Development for Sustainable   และการโรงแรม  

 Tourism and Hotel   Tourism and Hotel Innovation 

136713 การจัดการกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจ 3 (2-2-5) 136717 สัมมนา 1(0-2-1) 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม   Seminar  

 Tourism and Hotel Business Strategies     

 Management    

      

 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

136721 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อ 3(2-2-5) 136725 การจัดการคุณภาพการบริการ 3(2-2-5) 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม   ส าหรับธุรกิจที่พักแรม  

  Cultural Management for Tourism and Hotel  Service Quality management for Accommodation  

136722 การท่องเที่ยวทางเลือก 3(2-2-5)  Business  

 Alternative Tourism  136726 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 

136723 การจัดการส าหรับผู้ประกอบการ 3(2-2-5)  เพื่อการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

 ธุรกิจการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน   Human Resource Management for Tourism  

 Management for Entrepreneur Business on   and Hotels  

 Community Based-Tourism  136727 การจัดการงานประชุม  3(2-2-5) 

136724 การจัดการธุรกิจที่พักแรม 3(2-2-5)  การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ 

 Accommodation Business Management  MICE Management  

   136728 การจัดการกิจกรรมพิเศษ 3(2-2-5) 

    Event Management  

      

 2.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จ านวน                        6 หน่วยกิต 

136741 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     
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 3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

แผนการศึกษา     

     

การจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

136711 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ 3(3-0-6) 136714 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 การท่องเที่ยวและโรงแรม  136715 พฤติกรรมการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5) 

136712 การวางแผนและพัฒนา 3(2-2-5)  ขา้มวัฒนธรรม  

 การท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน 136716 นวัตกรรมการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5) 

136713 การจัดการกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจ 3(2-2-5)  และการโรงแรม  

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม  136731 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) รวม 12 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

136731 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 136xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

136717 สัมมนา 1(0-2-1) 136731 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

136xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) รวม 7 หน่วยกิต 

รวม 7 หน่วยกิต    
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การจัดการศึกษา แผน ข 

 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

136711 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ 3(3-0-6) 136713 การจัดการกลยุทธ์ส าหรับ 3(3-0-6 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม   ธุรกิจการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

136712 การวางแผนและพัฒนา 3(2-2-5) 136714 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 การท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน 136715 พฤติกรรมการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)  ขา้มวัฒนธรรม  

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 6(3) หน่วยกิต    

      

      

ภาคการศึกษาที่ 3    

136716 นวัตกรรมการทอ่งเที่ยวและ 3(2-2-5)    

 การโรงแรม    

1367xx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X)    

รวม 6 หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

136751 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 136751 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

136717 สัมมนา 1(0-2-1) 136xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

136xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) รวม 5 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต    

      

      

ภาคการศึกษาที่ 3    
136751 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต    

136xxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X)    

รวม 5 หน่วยกิต    
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 

  :  Doctor of Philosophy (Tourism and Hotel Management) 

 ช่ือย่อ  :  ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)  

  :  Ph.D. (Tourism and Hotel Management)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1.  งานรายวิชา (Course work)  

    1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 

    1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

          1.2.1  วิชาเอกบังคับ  

          1.2.2  วิชาเอกเลือก 

2.  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 

- 

- 

- 

- 

- 

57 

21 

9 

12 

6 

6 

36 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 57 57 
 

 หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

 

งานรายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แบบ 1.1      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       57 หน่วยกิต 

419898 วิทยานิพนธ์ 57 หน่วยกิต    

 Dissertation     
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 กรณจัีดการศึกษา แบบ 2.1    

 งานรายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า        21 หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐาน   จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

419811 ทฤษฎี และจริยธรรมการจัดการ 3(3-0-6) 419813 การวิจัยผสมผสานวิธีทางการ 3(2-2-5) 

 ในการทอ่งเที่ยวและการโรงแรมขัน้สูง  ทอ่งเที่ยวและการโรงแรมขัน้สูง 

 Advanced Theories and Ethics Management   Advanced Mix Research Methodology in  

 in Tourism and Hotel  Tourism and Hotel 

419812 วิธีวิจัยเชิงปริมาณทาง 3(2-2-5)   

 การท่องเที่ยวและการโรงแรมขัน้สูง    

 Advanced Quantitative Research     

 Methodology in Tourism and Hotel    

      

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

419821 การจัดการนวัตกรรมทาง 3(2-2-5) 419822 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัย 3 (2-2-5) 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรมขัน้สูง  ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 Advanced Tourism and Hotel Innovative   Seminar in Contemporary tourism and  

 Management   hotel Issue  

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

419831 การวางแผนและการพัฒนา 3(2-2-5) 419833 การบริหารจัดการด้านสุขอนามัย 3(2-2-5) 

 แหล่งท่องเที่ยวขัน้สูง   และสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงแรมขัน้สูง 

 Advanced Tourism Destination Planning and   Advanced Hygiene and environmental for  

 Development   Hotel Management  

419832 การจัดการการทอ่งเที่ยว 3(2-2-5) 419834 การจัดการที่พักแรมขัน้สูง 3(2-2-5) 

 เชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยส าหรับการทอ่งเที่ยว  Advanced accommodation management 

 และการโรงแรม   

 Contemporary Cultural Tourism Management     

 for Tourism and Hotel    

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36  หน่วยกิต 

419899 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    
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แผนการศึกษา     

แบบ 1.1      

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

419898 วิทยานิพนธ์ 7 หน่วยกิต 419898 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

รวม 7 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

419898 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 419898 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

419898 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 419898 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 

      

      

แบบ 2.1     

    

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

419811 ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการ 3(2-2-5) 419813 การวิจัยผสมผสานวิธีทาง 3(2-2-5) 

 ในการทอ่งเที่ยวและการโรงแรมขัน้สูง  การท่องเที่ยวและการโรงแรมขัน้สูง 

419812 วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการ 3(2-2-5) 41983X วิชาเอกเลือก  3(X-X-X) 

 ทอ่งเที่ยวและการโรงแรมขัน้สูง  41983X วิชาเอกเลือก  3(X-X-X) 

419821 การจัดการนวัตกรรมทางการ 3(2-2-5) 419899 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

 ทอ่งเที่ยวและการโรงแรมขัน้สูง  รวม 12 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต   
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

419822 การสัมมนาร่วมสมัยประเด็น 3(2-2-5) 419899 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวม 9 หน่วยกิต 

419899 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต    

รวม 9 หน่วยกิต    

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

419899 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 419899 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะพยาบาลศาสตร์ 

School of Nursing 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 วันที่  20  มิ ถุนายน 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบ ให้จัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นที่

จังหวัดพะเยา และต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม 2539 เปลี่ยนช่ือ

เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา ได้จัดตั้งส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขึ้นอีก 1 ส านักวิชา ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาบริบาลเภสัช

กรรม โดยเปดิรับนิสิตรุน่แรก ในปกีารศึกษา 2546  

 ปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา ได้ยกเลิกส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ โดยให้จัดตั้งแยกเป็น 2 ส านักวิชา คอื ส านักวิชา

พยาบาลศาสตร์และส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 

 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการขอรับรอง

จัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุง

ครรภ์ขึ้นใหม่ต่อ สภาการพยาบาล และได้รับการรับรอง

จากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549  

 พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะ

เป็ น มห าวิ ท ย าลั ย ใน ก า กั บ ขอ ง รัฐ  ภ าย ใต้ ช่ื อ ว่ า 

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงยกฐานะจากส านักวิชาพยาบาล

ศาสตร์เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ 

   

หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ 

     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา             

การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 1.  พยาบาลวิชาชีพที่ มีความเช่ียวชาญเฉพาะ

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในสถานบริการ

สุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) 

 2.  เป็นอาจารย์ประจ าสอนในสถาบันการศึกษา

ทางการพยาบาล  

 3. เป็นนักวิชาการ นักวิจัยทางการพยาบาล  

 4. ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 5.  สามารถขอสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติ

แสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพทางการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่และ

ผูสู้งอายุ 

สถานที่ต้ัง 

คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3257 

โทรสาร 0 5446 6713 

E-mail : nurse@up.ac.th 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 

  :  Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing) 

 ช่ือย่อ  :  พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  

  :  M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)  

      

โครงสร้างหลักสูตร      

รายการ 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2562 

แผน ก  

แบบ ก 2 

แผน ข 

1. งานรายวิชา (Course Work)  9 9 

   1.1 หมวดวิชาเฉพาะ 12 18 

        1.1.1 ภาคทฤษฎี 6 9 

        1.1.2 ภาคปฏิบัต ิ 6 9 

2. วิชาเลือก 3 3 

2. วิทยานิพนธ์ 12  

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3) (3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(3)) 36(3) 

หมายเหตุ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561   

     

 แผน ก แบบ ก2     

 หมวดวิชาแกน   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

316711 ทฤษฎี แนวคิดทางการพยาบาล  3(2-2-5) 316713 ระบบสุขภาพและภาวะผูน้ า 3(2-2-5) 

 และการประยุกต์ใช้   ทางการพยาบาล  

 Theory and Concepts in Nursing and Application  Health System and Nursing management 

316712 สถิติ การวิจัยและการใช้  3(2-2-5)    

 ผลการวิจัย     

 Statistics Research and  Research Utilization    
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 หมวดวิชาเฉพาะสาขา   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

316721 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง 2(1-2-3) 316724 การปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง 3(0-9-5) 

 ในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ   ในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 1  

 Advanced Health Assessment in Adult and   Practicum in Advanced Adult and Older  

 Older Adults  Adults Nursing I  

316722 การพยาบาลขัน้สูงในผูใ้หญ่และ 2(2-0-4) 316725 การปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง 3(0-9-5) 

 ผูสู้งอายุ 1   ในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 2  

 Advanced in Adult and Older Adults Nursing I  Practicum in Advanced Adult and Older  

316723 การพยาบาลขัน้สูงในผูใ้หญ่ 2(2-0-4)  Adults Nursing II  

 และผูสู้งอายุ 2     

 Advanced in Adult and Older Adults Nursing I I    

      

 หมวดวิชาเลือก   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

316727 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนา 3(2-2-5) 316729 การพยาบาลผู้ปว่ยแบบ 3(2-2-5) 

 บทบาทผูป้ฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง  ประคับประคอง  

 Theory and Role Development in Advanced    Palliative Nursing  

 Nursing   316730 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

316728 การจัดการองคก์ารพยาบาล 3(2-2-5)  สารสนเทศทางสุขภาพ  

 Nursing Organizational Management  Health Information Technology Innovation 

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

316791 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6)    

 บัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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 แผน ข     

 หมวดวิชาแกน   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

316711 ทฤษฎี แนวคิดทางการพยาบาล  3(2-2-5) 316713 ระบบสุขภาพและภาวะผูน้ า 3(2-2-5) 

 และการประยุกต์ใช้   ทางการพยาบาล  

 Theory and Concepts in Nursing and Application  Health System and Nursing management 

316712 สถิติ การวิจัยและการใช้  3(2-2-5)    

 ผลการวิจัย     

 Statistics Research and  Research Utilization    

      

 หมวดวิชาเฉพาะสาขา   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

316714 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3(1-4-4) 316724 การปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง 3(0-9-5) 

 ทางการพยาบาล   ในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 1  

 Evidence Based Utilization in Nursing  Practicum in Advanced Adult and Older 

316721 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง 2(1-2-3)  Adults Nursing I  

 ในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  316725 การปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง 3(0-9-5) 

 Advanced Health Assessment in Adult and   ในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 2 

 Older Adults  Practicum in Advanced Adult and Older 

316722 การพยาบาลขัน้สูงในผูใ้หญ่และ 2(2-0-4)  Adults Nursing II  

 ผูสู้งอายุ 1  316726 การปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง 3(0-9-5) 

 Advanced in Adult and Older Adults Nursing I  ในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 3 

316723 การพยาบาลขัน้สูงในผูใ้หญ่ 2(2-0-4)  Practicum in Advanced Adult and Older 

 และผูสู้งอายุ 2   Adults Nursing III  

 Advanced in Adult and Older Adults Nursing I I    

     

 หมวดวิชาเลือก   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

316727 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนา 3(2-2-5) 316729 การพยาบาลผู้ปว่ยแบบ 3(2-2-5) 

 บทบาทผูป้ฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง  ประคับประคอง  

 Theory and Role Development in Advanced    Palliative Nursing  

 Nursing   316730 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

316728 การจัดการองคก์ารพยาบาล 3(2-2-5)  สารสนเทศทางสุขภาพ  

 Nursing Organizational Management  Health Information Technology Innovation 
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 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

316781 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6)    

 บัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

      

 แผนการศึกษา     

 แผน ก แบบ ก2     

      

  ช้ันปีท่ี1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3 (3-0-6) 316721 การประเมินภาวะสุขภาพ 2(1-2-3) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  ขัน้สูงในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  

316711 ทฤษฎี แนวคิดทางการพยาบาล   3(2-2-5) 316722 การพยาบาลขัน้สูงในผูใ้หญ่ 2(2-0-4) 

 และการประยุกต์ใช้   และผูสู้งอายุ 1  

316712 สถิติ การวิจัยและการใช้  3(2-2-5) 316723 การพยาบาลขัน้สูงในผูใ้หญ่ 2(2-0-4) 

 ผลการวิจัย   และผูสู้งอายุ 2  

316713 ระบบสุขภาพและภาวะผูน้ า 3(2-2-5) 316724 การปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง 3(0-9-5) 

 ทางการพยาบาล   ในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 1  

รวม 9(3) หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

316725 การปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง 3(0-9-5) 316791 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 ในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 2  รวม 6 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือก  3(2-2-5)    

316791 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต     

รวม 12 หน่วยกิต    

      

      

      



คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 193 

 

 แผน ข     

      

  ช้ันปีท่ี1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3 (3-0-6) 316721 การประเมินภาวะสุขภาพ 2(1-2-3) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  ขัน้สูงในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  

316711 ทฤษฎี แนวคิดทางการพยาบาล   3(2-2-5) 316722 การพยาบาลขัน้สูงในผูใ้หญ่ 2(2-0-4) 

 และการประยุกต์ใช้   และผูสู้งอายุ 1  

316712 สถิติ การวิจัยและการใช้  3(2-2-5) 316723 การพยาบาลขัน้สูงในผูใ้หญ่ 2(2-0-4) 

 ผลการวิจัย   และผูสู้งอายุ 2  

316713 ระบบสุขภาพและภาวะผูน้ า 3(2-2-5) 316724 การปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง 3(0-9-5) 

 ทางการพยาบาล   ในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 1  

รวม 9(3) หน่วยกิต 316714 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 3(1-4-4) 

    ทางการพยาบาล  

   รวม 12 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

316725 การปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูงใน 3(0-9-5) 316726 การปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง 3(0-9-5) 

 ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 2   ในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 3  

xxxxxx วิชาเลือก  3(2-2-5) 316781 การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต  

316781 การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต    
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คณะพลังงานและสิง่แวดล้อม 

School of Energy and Environment 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

นับเป็นคณะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยพะเยา คณะพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียน การสอนระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทางดา้นพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับ

ปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร 

หลักสูตรคณะพลงังานและสิ่งแวดล้อม 

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

  1.1 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม  

  1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรสิ่งแวดล้อม 

 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

  3.1  สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม 

  3.2  สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัด

การพลังงานและนวัตกรรม 

     วิศวกรพลังงาน นักวิเคราะห์และออกแบบระบบพลังงาน             

ผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านพลังงาน ผู้ตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงาน นักวิจัย นักวิชาการด้าน

พลังงานในสถาบันวิจัยและสถาบันศึกษา นักวางแผนและ

ก าหนดนโยบายด้านพลังงาน เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานใน

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการธุรกิจด้าน

พลังงาน การท างานดา้นพลังงานระหว่างประเทศ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม   

     วิศวกรสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบด้าน

สิ่งแวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมดูแลระบบบ าบัดมลพษิ

ต่าง ๆ วิศวกรสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการต่าง ๆ  เช่น กรม

ควบคุมมลพษิ กรมโรงงาน นักวางแผนและก าหนดนโยบายด้าน

สิ่ งแวดล้อม   ผู้ประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงาน

ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม นักวิจัยทาง

สิ่ งแวดล้อมในสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ 

นักวิชาการศึกษา ครู/อาจารย์ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม             

ในสถาบันการศึกษาต่างๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

     นักวจิัยทางสิ่งแวดล้อมในสถาบันวจิัยและสถาบันการศึกษา

ต่าง ๆ นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 

นักวิ เ คราะ ห์และออกแบบระบบงานด้ านสิ่ งแวดล้อม                    

นักวางแผนและก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นักออกแบบ

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ ใ ช้ส าหรับงานด้านสิ่ งแวดล้อม                 

ผู้ควบคุมดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน ผู้ควบคุม

ระบบการจัดการด้านมลพิษ  ผู้ประเมินความเสี่ ยงและ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของชุมชน นักวชิาการในองค์กรพัฒนา

ภาคเอกชน นักวิชาการศึกษา ครู/อาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ประกอบอาชีพอิสระ 

(อื่น ๆ) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน

และนวัตกรรม 

     นักวิจัย นักวิชาการด้านพลังงานในสถาบันวิจัยและ

สถาบันการศึกษา นักวชิาการพลังงานในหนว่ยงานราชการ เช่น 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาด้าน

พลังงานและผู้ตรวจประเมินงานดา้นระบบการจัดการพลังงาน 

นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบพลังงาน นักวิเคราะห์และ

วางแผนด้านนโยบายพลั งงาน ผู้ประเมินความเสี่ยงและ

ผลกระทบดา้นพลังงาน ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการสิ่งแวดล้อม 

     เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจ าบริษัท หรือโรงงาน นักวิชาการ

สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมควบคุมมลพิษ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม นักวางแผนและก าหนดนโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อม ผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม

ในบริษัทที่ปรึกษา ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยทางสิ่งแวดล้อมในสถาบันวิจัย

และสถาบันการศึกษาตา่งๆ นักวิชาการศึกษา ด้านสิ่งแวดลอ้ม

ในสถาบันการศึกษาต่างๆ เจ้าของธุรกิจดา้นสิ่งแวดล้อม 

สถานท่ีตัง้ 

คณะพลังงานและส่ิงแวดลอ้ม  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ตอ่ 1733-5 

โทรสาร 0 5446 6704 

E-mail : seen@up.ac.th 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

    

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) 

  :  Master of Science (Environmental Science)    

 ช่ือย่อ  :  วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)          

  :  M.S.C. (Environmental Science)      

    

โครงสร้างหลักสูตร   

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1.  งานรายวิชา (Course Work)  

    1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 

    1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

          1.2.1  วิชาเอกบังคับ 

          1.2.2  วิชาเอกเลือก  

2.  วิทยานิพนธ ์

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

- 

(3) 

26 

- 

26 

17 

9 

12 

- 

(3) 

32 

- 

32 

17 

15 

- 

6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38(3) 38(3) 38(3) 
 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

งานรายวิชา     

กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก1    

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       38 หน่วยกิต 

282782 วิทยานิพนธ ์  38 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ                         3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา         

 Intensive English for Graduate Studies    
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กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2   

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       17 หน่วยกิต 

282711 เทคนิคและเคร่ืองมือในการ 3(2-2-5) 282714 การจัดการทรัพยากรน้ าและ 3(2-2-5) 

 จัดการสิ่งแวดล้อม   ใช้ประโยชน์ทีดิน  

 Technique and Tools in Environmental   Water Resource Management and Land  

 Management   Use  

282712 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 3(2-2-5) 282715 เทคโนโลยีและการจัดการ 3(2-2-5) 

 Disaster Risk Assessment   มลพิษอากาศ  

282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)  Technology and Air Pollution Management  

 และเทคโนโลยี  282716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Research Methodology in Science and  Seminar I            

 Technology 282717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

   Seminar II  

     

 วิชาเอกเลือก     

 แผน ก แบบ ก2   จ านวนไม่น้อยกว่า           9 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือกที่เปดิให้นิสิตเลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้  

 หมวดวิชาด้านอากาศ   

282721 แบบจ าลองบรรยากาศส าหรับ 3(2-2-5) 282723 การบริหารจัดการก๊าซเรือน 3(2-2-5) 

 จัดการคุณภาพอากาศ   กระจก 

 Atmospheric Model for Air Quality Management  Greenhouse Gases Management 

282722 เทคนิคการประสานขอ้มูลเชิง     3(2-2-5)    

 ตัวเลขในการจัดการมลพิษอากาศ   

 Data Assimilation Technique in Air Pollution     

 Management     

     

 หมวดวิชาด้านน  าและของเสียอันตราย    

282731 การจัดการของเสียอันตราย 3(2-2-5) 282733 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย 3(2-2-5) 

 อุตสาหกรรม   อุตสาหกรรม 

 Industrial Hazardous Waste Management  Industrial Wastewater Treatment Technology 

282732 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5)   

 Environmental Biotechnology     
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 หมวดวิชาด้านเกษตรและนิเวศวิทยา    

282741 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือ 3(2-2-5) 282743 การประเมินความเสี่ยงและ 3(2-2-5) 

 ใช้ทางการเกษตร   การจัดการสุขภาพ  

 Agricultural Waste Utilization   Risk Assessment and Health Management 

282742 สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร   3(2-2-5) 282744 นิเวศวิทยาเขตรอ้นกับการ 3(2-2-5) 

 Bioproducts for Agriculture   เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  

    Tropical Ecology and Global Climate Change 

      

 หมวดวิชาด้านการจัดการ     

282751 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3(2-2-5) 282753 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 สังคมยั่งยืน   Environmental Economics  

 Sufficiency Economics and Sustainable Society    

282752 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ 3(2-2-5)    

 สิ่งแวดล้อม     

 Environmental Public Issue Communication    

      

 วิชาวิทยานิพนธ์   จ านวน                       12   หน่วยกิต 

282781 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3   หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

     

แผน ข    

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       17 หน่วยกิต 

282711 เทคนิคและเคร่ืองมือในการ 3(2-2-5) 282714 การจัดการทรัพยากรน้ าและ 3(2-2-5) 

 จัดการสิ่งแวดล้อม   ใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

 Technique and Tools in Environmental   Water Resource Management and Land Use 

 Management  282715 เทคโนโลยีและการจัดการ 3(2-2-5) 

282712 การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 3(2-2-5)  มลพิษอากาศ  

 Disaster Risk Assessment   Technology and Air Pollution Management 
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282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 282716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 และเทคโนโลยี   Seminar I            

 Research Methodology in Science and 282717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Technology   Seminar II  

      

 วิชาเอกเลือก                       จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือกที่เปดิให้นิสิตเลือกศึกษา 2 กลุ่มดังต่อไปนี้  

 หมวดวิชาด้านอากาศ     

282721 แบบจ าลองบรรยากาศส าหรับ 3(2-2-5) 282723 การบริหารจัดการก๊าซเรือน 3(2-2-5) 

 จัดการคุณภาพอากาศ   กระจก  

 Atmospheric Model for Air Quality Management  Greenhouse Gases Management 

282722 เทคนิคการประสานขอ้มูลเชิง     3(2-2-5)    

 ตัวเลขในการจัดการมลพิษอากาศ    

 Data Assimilation Technique in Air Pollution     

 Management     

      

 หมวดวิชาด้านน  าและของเสียอันตราย    

282731 การจัดการของเสียอันตราย 3(2-2-5) 282733 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย 3(2-2-5) 

 อุตสาหกรรม   อุตสาหกรรม  

 Industrial Hazardous Waste Management  Industrial Wastewater Treatment  

282732 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5)  Technology  

 Environmental Biotechnology     

      

 หมวดวิชาด้านเกษตรและนิเวศวิทยา    

282741 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือ 3(2-2-5) 282743 การประเมินความเสี่ยงและ 3(2-2-5) 

 ใช้ทางการเกษตร   การจัดการสุขภาพ  

 Agricultural Waste Utilization   Risk Assessment and Health Management 

282742 สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร   3(2-2-5) 282744 นิเวศวิทยาเขตรอ้นกับการ 3(2-2-5) 

 Bioproducts for Agriculture   เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  

    Tropical Ecology and Global Climate Change 
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 หมวดวิชาด้านการจัดการ     

282751 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3(2-2-5) 282753 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 สังคมยั่งยืน   Environmental Economics  

 Sufficiency Economics and Sustainable Society    

282752 การสื่อสารประเด็นสาธารณะ 3(2-2-5)    

 สิ่งแวดล้อม     

 Environmental Public Issue Communication    

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จ านวน                        6  หน่วยกิต 

282791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3   หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

      

แผนการศึกษา     

     

แผน ก แบบ ก 1     

     

ชั นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6) 282782 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 

282782 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต    

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

      

ชั นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

282782 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 282782 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 
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แผน ก แบบ ก2 

 

ชั นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6) 282714 การจัดการทรัพยากรน้ าและ 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา    (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  ใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

282711 เทคนิคและเคร่ืองมือในการ 3(2-2-5) 282715 เทคโนโลยีและการจัดการ 3(2-2-5) 

 จัดการสิ่งแวดล้อม   มลพิษอากาศ  

282712 การประเมินความเสียงภัยพิบัติ 3(2-2-5) 282716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 2827xx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 และเทคโนโลยี  2827xx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

รวม 9(3) หน่วยกิต รวม 13 หน่วยกิต 

      

ชั นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

282717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 282781 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

282781 วิทยานิพนธ ์  6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

2827xx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x)    

รวม 10 หน่วยกิต    

      

      

แผน ข 

 

ชั นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6) 282713 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(3-0-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา    (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

282711 เทคนิคและเคร่ืองมือในการ 3(3-0-6) 282714 การจัดการทรัพยากรน้ าและ 3(2-3-6) 

 จัดการสิ่งแวดล้อม   ใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

282712 การประเมินความเสียงภัยพิบัติ 3(2-3-6) 2827xx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

รวม 6(3) หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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    ภาคการศึกษาที่ 3  

   282715 เทคโนโลยีและการจัดการ 3(2-3-6) 

    มลพิษอากาศ  

   282716 สัมมนา 1  1(0-2-1) 

   2827xx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

   รวม 7 หน่วยกิต 

      

      

ชั นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

282717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 282791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

282791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 2827xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

2827xx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) รวม 5 หน่วยกิต 

2827xx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x)    

รวม 9 หน่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   282791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

   รวม 2 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม 
    

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการพลังงานและนวัตกรรม) 

  :  Master of Engineering (Energy Management and Innovation) 

 ช่ือย่อ  :  วศ.ม. (การจัดการพลังงานและนวัตกรรม)  

  :  M.Eng. (Energy Management and Innovation)  

    

โครงสร้างหลักสูตร   

รายการ 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1.  งานรายวิชา (Course Work)  

    1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 

    1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

          1.2.1  วิชาเอกบังคับ 

          1.2.2  วิชาเอกเลือก  

2.  วิทยานิพนธ ์

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

(3) 

24 

- 

24 

15 

9 

12 

- 

(3) 

30 

- 

30 

15 

15 

- 

6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(6) 36(6) 36(6) 
 
หมายเหตุ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562   

 

งานรายวิชา     

กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก1    

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

295793 วิทยานิพนธ ์  36 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ                         3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา         

 Intensive English for Graduate Studies    
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กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2    

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       24 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

295701 วิศวกรรมและนวัตกรรมพลังงาน 4(2-4-6) 295704 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Energy Engineering and Innovation  และเทคโนโลยี  

295702 ระบบการจัดการพลังงาน 3(2-2-5)  Research Methodology in Science and  

 ในปัจจุบัน   Technology  

 Current Energy Management Systems 295705 สัมมนา 1 1(0-3-2) 

295703 การประเมินวัฏจักรชีวิตใน 3(2-2-5)  Seminar I  

 ระบบพลังงาน  295706 สัมมนา 2 1(0-3-2) 

 Life Cycle Assessment in Energy System  Seminar II  

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้     

295711  สมาร์ตกริดเทคโนโลยี 3(2-2-5) 295721 การวิเคราะห์นโยบายพลังงาน 3(2-2-5) 

 Smart Grid Technology   และสิ่งแวดล้อม  

295712 ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในอนาคต 3(2-2-5)  Energy and Environmental Policy Analysis 

 Future Electrical Energy Storage Systems 295722 การพัฒนาและบริหารโครงการ 3(2-2-5) 

295713 นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ 3(2-2-5)  ทางพลังงาน  

 Smart Energy Innovation   Energy Project Development and Management 

295714 การออกแบบระบบและประยุกต์ 3(2-2-5) 295723 ระบบวิศวกรรมการจัด 3(2-2-5) 

 ใช้พลังงานชีวมวล   การพลังงานชุมชน  

 Design and Applications of Biomass Energy   Community Energy Management Engineering  

 System  Systems  

295715 ธุรกิจพลังงานและการพัฒนา    3(2-2-5) 295724 วิศวกรรมการแปรรูปขยะเป็น 3(2-2-5) 

 ผูป้ระกอบการ   พลังงาน  

 Energy Business and Entrepreneur Development  Waste to Energy Engineering 

   295781 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการ 3(2-2-5) 

    จัดการพลังงานและนวัตกรรม 

    Selected Topics in Energy Engineering  

    Management and Innovation  

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวนหน่วยกิต           12 หน่วยกิต 

298792 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวนหน่วยกิต            3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3 (3-0-6)    

 บัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

กรณจัีดการศึกษา แผน ข     

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน          จ านวนหน่วยกิต           30 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ     จ านวนหน่วยกิต           15 หน่วยกิต 

295701 วิศวกรรมและนวัตกรรมพลังงาน 4(2-4-6) 295704 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Energy Engineering and Innovation  และเทคโนโลยี  

295702 ระบบการจัดการพลังงาน 3(2-2-5)  Research Methodology in Science and  

 ในปัจจุบัน   Technology  

 Current Energy Management Systems 295705 สัมมนา 1 1(0-3-2) 

295703 การประเมินวัฏจักรชีวิตใน 3(2-2-5)  Seminar I  

 ระบบพลังงาน  295706 สัมมนา 2 1(0-3-2) 

 Life Cycle Assessment in Energy System  Seminar II  

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้     

295711  สมาร์ตกริดเทคโนโลยี 3(2-2-5) 295721 การวิเคราะห์นโยบายพลังงาน 3(2-2-5) 

 Smart Grid Technology   และสิ่งแวดล้อม  

295712 ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในอนาคต 3(2-2-5)  Energy and Environmental Policy Analysis 

 Future Electrical Energy Storage Systems 295722 การพัฒนาและบริหารโครงการ 3(2-2-5) 

295713 นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ 3(2-2-5)  ทางพลังงาน  

 Smart Energy Innovation   Energy Project Development and Management 

295714 การออกแบบระบบและประยุกต์ 3(2-2-5) 295723 ระบบวิศวกรรมการจัด 3(2-2-5) 

 ใช้พลังงานชีวมวล   การพลังงานชุมชน  

 Design and Applications of Biomass Energy   Community Energy Management Engineering  

 System  Systems  

295715 ธุรกิจพลังงานและการพัฒนา    3(2-2-5) 295724 วิศวกรรมการแปรรูปขยะเป็น 3(2-2-5) 

 ผูป้ระกอบการ   พลังงาน  

 Energy Business and Entrepreneur Development  Waste to Energy Engineering 

   295781 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการ 3(2-2-5) 

    จัดการพลังงานและนวัตกรรม 

    Selected Topics in Energy Engineering  
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    Management and Innovation  

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

295791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ                         3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา         

 Intensive English for Graduate Studies    

      

แผนการศึกษา     

      

แผน ก แบบ ก1     

ชั นปีท่ี 1 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3 (3-0-6) 295783 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 10 หน่วยกิต 

295793 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต    

รวม 10 (3) หน่วยกิต    

      

      

ชั นปีท่ี  2 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

295783 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 295783 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 
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แผน ก แบบ ก 2     

ชั นปีท่ี 1 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3 (3-0-6) 295704 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  และเทคโนโลยี  

295701 วิศวกรรมและนวัตกรรมพลังงาน 4(2-4-6) 2957xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

295702 ระบบการจัดการพลังงานใน 3(2-2-5) 2957xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

 ปัจจุบัน  2957xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

295703 การประเมินวัฏจักรชีวิตในระบบ 3(2-2-5) รวม 12 หน่วยกิต 

 พลังงาน     

295705 สัมมนา 1 1(0-3-2)    

รวม 11(3) หน่วยกิต    

      

      

ชั นปีท่ี  2 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

295706 สัมมนา 2 1(0-3-2) 295792 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

295792 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต รวม 3 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต    

      

      

แผน ข      

ชั นปีท่ี  1 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 295704 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  และเทคโนโลยี  

295701 วิศวกรรมและนวัตกรรมพลังงาน 4(2-4-6) 295703 การประเมินวัฏจักรชีวิต 3(2-2-5) 

295702 ระบบการจัดการพลังงาน 3(2-2-5)  ในระบบพลังงาน  

 ในปัจจุบัน  2957xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

295705 สัมมนา 1 1(0-3-2) รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 8(3) หน่วยกิต    
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    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   2957xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

   2957xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

ชั นปีท่ี  2 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

295706 สัมมนา 2 1(0-3-2) 2957xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

2957xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 295791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

295791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต รวม 5 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต    

      

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   295791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

   รวม 2 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม) 

  :  Master of Engineering (Environmental Engineering) 

 ช่ือย่อ  :  วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม)  

  :  M.Eng. (Environmental Engineering)  

    

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1.  งานรายวิชา (Course work)    

    1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน       

    1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

          1.2.1  วิชาเอกบังคับ 

          1.2.2  วิชาเอกเลือก  

2.  วิทยานิพนธ์                        

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                  

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

- 

(3) 

26 

- 

26 

20 

6 

12 

- 

(3) 

32 

- 

32 

20 

12 

- 

6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 (3) 38 (3) 38 (3) 
 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

งานรายวิชา     

แผน ก แบบ ก1   

 วิทยานิพนธ ์ จ านวน                       38 หน่วยกิต 

283799 วิทยานิพนธ ์  38 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผน ก แบบ ก2  

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       26 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       20 หน่วยกิต 

283701 กระบวนการทางเคมีฟิสิกส์และ 3(2-2-5) 283731 วิศวกรรมและการจัดการมูล 3(2-2-5) 

 ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ฝอยและของเสียอันตรายแบบบูรณาการ 

 Physico-chemical and Biological Processes   Integrated Solid and Hazardous Waste  

 for Environmental Engineering  Engineering and Management 

283702 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 283733 การป้องกันมลพิษและการ  3(2-2-5) 

 และเทคโนโลยี   จัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขยีว                                                 

 Research Methodology in Science and   Pollution Prevention and Green Supply Chain  

 Technology  Management  

283711 การจัดการและการควบคุม 3(2-2-5) 283795 สัมมนา 1 1(0-3-2) 

 มลพิษอากาศ   Seminar I  

 Air Pollution Control and Management 283796 สัมมนา 2 1(0-3-2) 

283721 วิศวกรรมการประปาและบ าบัด 3(2-2-5)  Seminar II  

 น้ าเสียขัน้สูง    

 Advanced water Supply and Wastewater     

 Treatment Engineering     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  

283712 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ 3(2-2-5) 283724 กระบวนการออกซิเดชันขัน้สูง 3(3-0-6) 

 การลดก๊าซเรือนกระจก   ส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย  

 Climate Change and Greenhouse Gas   Advanced Oxidation Processes for Wastewater 

 Mitigation  Treatment  

283713 วิศวกรรมคุณภาพอากาศภายใน 3(2-2-5) 283732 การเคลื่อนที่และการเปลี่ยน 3(2-2-5) 

 อาคาร   รูปของสารปนเป้ือนมีพิษ  

 Indoor Air Quality Engineering   Toxic Contaminants Transportation and 

283722 เทคโนโลยีเมมเบรนส าหรับการผลิต 3(3-0-6)  Transformation  

 น้ าประปา  283734 การประเมินผลกระทบ 3(2-2-5) 

 Membrane Technologies for Water Treatment  สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  

283723 ระบบบ าบัดแบบบงึประดิษฐ์ 3(3-0-6)  Integrated Environmental Impact Assessment 

 Constructed Wetland Treatment Systems 283794 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 

   สิ่งแวดล้อม  

   Special Topics in Environmental Engineering 
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 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

283798 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต    

 thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา      

 Intensive English for Graduate Studies    

      

 กรณจัีดการศึกษา แผน ข     

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       32 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       20 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ ประกอบด้วย     

283701 กระบวนการทางเคมีฟิสิกส์และ 3(2-2-5) 283731 วิศวกรรมและการจัดการมูล 3(2-2-5) 

 ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ฝอยและของเสียอันตรายแบบบูรณาการ  

 Physico-chemical and Biological Processes   Integrated Solid and Hazardous Waste   

 for Environmental Engineering  Engineering and Management  

283702 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 283733 การป้องกันมลพิษและการ  3(2-2-5) 

 และเทคโนโลยี   จัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขยีว                                                 

 Research Methodology in Science and   Pollution Prevention and Green Supply Chain  

 Technology  Management  

283711 การจัดการและการควบคุม 3(2-2-5) 283795 สัมมนา 1 1(0-3-2) 

 มลพิษอากาศ   Seminar I  

 Air Pollution Control and Management 283796 สัมมนา 2 1(0-3-2) 

283721 วิศวกรรมการประปาและบ าบัด 3(2-2-5)  Seminar II  

 น้ าเสียขัน้สูง     

 Advanced Water Supply and Wastewater     

 Treatment Engineering     
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 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    

283712 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ 3(2-2-5) 283724 กระบวนการออกซิเดชันขัน้สูง 3(3-0-6) 

 การลดก๊าซเรือนกระจก   ส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย  

 Climate Change and Greenhouse Gas   Advanced Oxidation Processes for  

 Mitigation  Wastewater Treatment  

283713 วิศวกรรมคุณภาพอากาศภายใน 3(2-2-5) 283732 การเคลื่อนที่และการเปลี่ยน 3(2-2-5) 

 อาคาร   รูปของสารปนเป้ือนมีพิษ 

 Indoor Air Quality Engineering   Toxic Contaminants Transportation and  

283722 เทคโนโลยีเมมเบรนส าหรับการผลิต 3(3-0-6)  Transformation  

 น้ าประปา  283734 การประเมินผลกระทบ 3(2-2-5) 

 Membrane Technologies for Water Treatment  สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  

283723 ระบบบ าบัดแบบบงึประดิษฐ์ 3(3-0-6)  Integrated Environmental Impact 

 Constructed Wetland Treatment Systems  Assessment  

   283794 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 

    สิ่งแวดล้อม 

   Special Topics in Environmental Engineering   

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

283797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                                                6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา      

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผนการศึกษา     

     

แผน ก แบบ ก 1     

     

ชั นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6) 283799 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 10 หน่วยกิต 

283799 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต    

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

      

ชั นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

283799 วิทยานิพนธ ์ 10 หน่วยกิต 283799 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

หมายเหตุ นิสิตที่เรียนแผน ก แบบ ก1 ต้องน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธใ์นทุกเทอมที่ลงทะเบยีนในรายวิชา  

283799 วิทยานิพนธ์ 

 

 

แผน ก แบบ ก2 

 

ชั นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6) 283702 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   (ไม่นับหน่วยกิต)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

283701 กระบวนการทางเคมีฟิสิกส์และ 3(2-2-5) 283731 วิศวกรรมและการจัดการมูล 3(2-2-5) 

 ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   ฝอยและของเสียอันตรายแบบบูรณาการ 

283711 การจัดการและการควบคุม 3(2-2-5) 283733 การป้องกันมลพิษและการ  3(2-2-5) 

 มลพิษอากาศ   จัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขยีว                                                 

283721 วิศวกรรมการประปาและบ าบัด 3(2-2-5) 283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 น้ าเสียขัน้สูง  รวม 12 หน่วยกิต 

283795 สัมมนา 1  1(0-3-2)    
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รวม 10(3) หน่วยกิต    

ชั นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 283798 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

283796 สัมมนา 2  1(0-3-2) รวม 9 หน่วยกิต 

283798 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต    

รวม 7 หน่วยกิต    

      

      

แผน ข 

 

ชั นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3(3-0-6) 283711 การจัดการและการควบคุม 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   (ไม่นับหน่วยกิต)  มลพิษอากาศ  

283701 กระบวนการทางเคมีฟิสิกส์และ 3(2-2-5) 283731 วิศวกรรมและการจัดการมูล 3(2-2-5) 

 ชีวภาพส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ฝอยและของเสียอันตรายแบบบูรณาการ 

283721 วิศวกรรมการประปาและบ าบัด 3(2-2-5) 283795 สัมมนา 1  1(0-3-2) 

 น้ าเสียขัน้สูง รวม 7 หน่วยกิต 

รวม 6(3) หน่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   283702 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(2-2-5) 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   283733 การป้องกันมลพิษและการ  3(2-2-5) 

    จัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขยีว                                                 

   283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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ชั นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

283xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 283797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

283796 สัมมนา 2 1(0-3-2) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 7 หน่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   283797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

   รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

      

      

      

 

 

  



คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 217 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม 

    

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการพลังงานและนวัตกรรม) 

  :  Doctor of Philosophy (Energy Management and Innovation) 

 ช่ือย่อ  :  ปร.ด. (การจัดการพลังงานและนวัตกรรม)  

  :  Ph.D. (Energy Management and Innovation)  

    

โครงสร้างหลักสูตร    
รายการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2  

1.  งานรายวิชา (Course Work)   

     หมวดวิชาเฉพาะ 

     1.1 วิชาเอกบังคับ  

     1.2 วิชาเอกเลือก  

 12 

 

6 

6 

24 

 

12 

12 

2. วิทยานิพนธ์ 48 36 48 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 3 3 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48(3) 48(3) 72(3) 

หมายเหตุ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบ

ผา่นความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

     

งานรายวิชา     

กรณจัีดการศึกษา แบบ 1.1    

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       48 หน่วยกิต 

295892 วิทยานิพนธ ์  48 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

295803 สัมมนา 1                         1(0-3-2) 295805 สัมมนา 3 1(0-3-2) 

 Seminar I   Seminar III  

295804 สัมมนา 2                                1(0-3-2)    

 Seminar II     

กรณจัีดการศึกษา แบบ 2.1   



218 | คู่มอืนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

 งานรายวิชา     

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

295801 นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน 3(2-3-6) 295802 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) 

 Innovation and Energy Management   และเทคโนโลยีข้ันสูง  

    Advanced Research Methodology in Science  

    and Technology  

    

    

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี     

295811 การจัดการพลังงานและ 3(2-3-6) 295813 หัวข้อพิเศษทางการจัด 3(2-3-6) 

 สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ   การพลังงานและนวัตกรรม  

 Integrated energy and environmental   Special Topic in Energy Management and  

 management    Innovation  

295812 การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสู่ 3(2-3-6)    

 นวัตกรรมสมัยใหม่     

 Energy Technology Development toward     

 Modern Innovation     

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

295891 วิทยานิพนธ ์  36 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

295803 สัมมนา 1                         1(0-3-2) 295805 สัมมนา 3 1(0-3-2) 

 Seminar I   Seminar III  

295804 สัมมนา 2                                1(0-3-2)    

 Seminar II     
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กรณจัีดการศึกษา แบบ 2.2   

 งานรายวิชา     

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า       24 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

295702 ระบบการจัดการพลังงานใน 3(2-2-5) 295801 นวัตกรรมและการจัด 3(2-3-6) 

 ปัจจุบัน   การพลังงาน  

 Current Energy Management Systems  Innovation and Energy Management  

295703 การประเมินวัฏจักรชีวิตในระบบ 3(2-2-5) 295802 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) 

 พลังงาน   และเทคโนโลยีข้ันสูง  

 Life Cycle Assessment in Energy System  Advanced Research Methodology in Science 

    and Technology  

     

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                      12 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี     

295711 สมาร์ตกริดเทคโนโลยี   3(2-2-5) 295721 การวิเคราะห์นโยบายพลังงาน 3(2-2-5) 

 Smart Grid Technology   และสิ่งแวดล้อม  

295712 ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 3(2-2-5)  Energy and Environmental Policy Analysis 

 ในอนาคต  295811 การจัดการพลังงานและ 3(2-3-6) 

 Future Electrical Energy Storage Systems  สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  

295714 การออกแบบระบบและประยุกต์ 3(2-2-5)  Integrated energy and environmental  

 ใช้พลังงานชีวมวล   management  

 Design and Applications of Biomass Energy  295812 การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 3(2-3-6) 

 System   สู่นวัตกรรมสมัยใหม่  

295715 ธุรกิจพลังงานและการพัฒนา  3(2-2-5)  Energy Technology Development toward  

 ผูป้ระกอบการ       Modern Innovation  

 Energy Business and Entrepreneur Development 295813 หัวข้อพิเศษทางการจัด 3(2-3-6) 

    การพลังงานและนวัตกรรม  

    Special Topic in Energy Management and 

    Innovation  

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       48 หน่วยกิต 

295892 วิทยานิพนธ ์  48 หน่วยกิต    

 Thesis     
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

295803 สัมมนา 1                         1(0-3-2) 295805 สัมมนา 3 1(0-3-2) 

 Seminar I   Seminar III  

295804 สัมมนา 2                                1(0-3-2)    

 Seminar II     

      

แผนการศึกษา     

     

การจัดการศึกษา แบบ 1.1     

      

      

ชั นปีท่ี 1 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

295803 สัมมนา 1 1 (0-3-2) 295892 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

295892 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

รวม 8(1) หน่วยกิต    

      

      

ชั นปีท่ี 2 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

295804 สัมมนา 2 1 (0-3-2) 295892 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

29592 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต รวม 8  หน่วยกิต 

รวม 8(1) หน่วยกิต    

      

      

ชั นปีท่ี 3 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

295805 สัมมนา 3 1(0-3-2) 295892 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วกิต 

295892 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต รวม   8 หน่วยกิต 

รวม 8(1) หน่วยกิต    
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การจัดการศึกษา แบบ 2.1     

      

      

ชั นปีท่ี 1 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

295801 นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน 3(2-3-6) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 

295802 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 

 และเทคโนโลยีข้ันสูง  รวม 12   หน่วยกิต 

295803 สัมมนา 1 1(0-3-2)    

 (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 6(1) หน่วยกิต    

      

      

      

ชั นปีท่ี 2 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

295804 สัมมนา 2 1 (0-3-2) 295891 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 

295891 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต    

รวม 9(1) หน่วยกิต    

      

      

ชั นปีท่ี 3 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

295805 สัมมนา 3 1 (0-3-2) 295891 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 

295891 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต    

รวม 9 (1) หน่วยกิต    
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การจัดการศึกษา แบบ 2.2     

      

      

ชั นปีท่ี 1 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

295702 ระบบการจัดการพลังงานในปัจจุบัน 3(2-2-5) 295802 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) 

295703 การประเมินวัฏจักรชีวิตในระบบ 3(2-2-5)  และเทคโนโลยีข้ันสูง  

 พลังงาน  xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

295801 นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน 3(2-3-6) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 9 หน่วยกิต xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 12   หน่วยกิต 

      

     

ชั นปีท่ี 2 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

295803 สัมมนา 1 1 (0-3-2) 295892 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 8 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

295892 วิทยานิพนธ ์  8 หน่วยกิต    

รวม 11(1) หน่วยกิต    

      

      

ชั นปีท่ี 3 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

295804 สัมมนา 2 1 (0-3-2) 295892 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 8 หน่วยกิต 

295892 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต    

รวม 8(1) หน่วยกิต    
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ชั นปีท่ี 4 

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

295805 สัมมนา 3 1 (0-3-2) 295892 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 8 หน่วยกิต 

295892 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต    

รวม 8(1) หน่วยกิต    
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม) 

  :  Doctor of Philosophy (Environmental Technology and Management) 

 ช่ือย่อ  :  ปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม)  

  :  Ph.D. (Environmental Technology and Management)  

    

โครงสร้างหลักสูตร    
รายการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

 แบบ 1.1 แบบ 2.1  

1.  งานรายวิชา (Course Work)   

     1.1 วิชาเอกบังคับ  

     1.2 วิชาเอกเลือก  

- 

- 

- 

12 

6 

6 

2. วิทยานิพนธ์ 48 36 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3) - 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48(3) 48 

หมายเหตุ ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การทดสอบ

ผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

     

งานรายวิชา     

กรณจัีดการศึกษา แบบ 1.1    

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       48 หน่วยกิต 

299892 วิทยานิพนธ ์ 48 หน่วยกิต    

 Dissertation     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

299812 สัมมนา 1 1(0-3-1) 299814 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 Seminar I   Seminar III  

299813 สัมมนา 2 1(0-3-1)    

 Seminar II     
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 กรณจัีดการศึกษาตามแบบ 2.1    

 งานรายวิชา   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

299811 เทคโนโลยีและการจัดการ  3(2-3-6) 299813 สัมมนา 2 1(0-3-2) 

 สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ   Seminar II  

 Integrated Environmental Technologies and  299814 สัมมนา 3 1(0-3-2) 

 Management  Seminar III  

299812 สัมมนา 1 1(0-3-2)    

 Seminar I     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

299821 หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยี 3(2-3-6) 299824 การแปรสภาพและการเคลื่อนที่ 3(2-3-6) 

 และการจัดการสิ่งแวดล้อม   ของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม 

 Selected Topics for Environmental and   Environmental Fate and Transport of  

 Technology Management   pollutants   

299822 การลดก๊าซเรือนกระจกและ 3(2-3-6) 299825 เทคนิคและเคร่ืองมือในการ 3(2-3-6) 

 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  จัดการภัยทางภูมิอากาศ  

 Climate Change: Mitigation and Adaptation  Technique and Tools in Climate Hazard  

299823 อุตสาหกรรมสีเขยีว 3(2-3-6)  Management  

 Green Industry     

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

299891 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Dissertation     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



226 | คู่มอืนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

 แผนการศึกษา     

 กรณจัีดการศึกษาตามแบบ 1.1    

      

  ชั นปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

299812 สัมมนา 1 1(0-3-2) 299892 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 8 หน่วยกิต 

299892 วทิยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต    

รวม 8(1) หน่วยกิต    

      

      

  ชั นปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

299813 สัมมนา 2 1 (0-3-2) 299892 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 8 หน่วยกิต 

299892 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต    

รวม 8(1) หน่วยกิต    

      

      

  ชั นปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

299814 สัมมนา 3 1(0-3-2) 299892 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 8 หน่วยกิต 

299892 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต    

รวม 8(1) หน่วยกิต    
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 กรณจัีดการศึกษาตามแบบ 2.1    

     

  ชั นปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

299811 เทคโนโลยีและการจัดการ 3(2-3-6) 2998xx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 

 สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  299891 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

2998xx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) รวม 9 หน่วยกิต 

298812 สัมมนา 1 1(0-3-2)    

รวม 7 หน่วยกิต    

      

      

  ชั นปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

299813 สัมมนา 2 1(0-3-2) 299891 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

299891 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 7 หน่วยกิต    

      

      

  ชั นปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

299814 สัมมนา 3 1(0-3-2) 299891 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

299891 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต    

      

      

      

      

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

School of Political and Social Science 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถือเป็นคณะน้อง

ใหม่ในปริมณฑลแห่งการแสวงหาความรู้และบนหนทาง

แห่งปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา อันมีท่ีมาดังนี้ 

 ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เร่ิมเปิด

ด าเนินการการเรียนการสอนคร้ังแรกที่โรงเรียนพะเยา

พิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยเร่ิมสอนด้านวิทยาศาสตร์

แล ะด้ าน สั งค มศ าสต ร์  ต่ อ ม า  ใน ปี  พ .ศ . 2 542 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้ย้าย 

ที่ ท าการมา ณ  ที่ ตั้ งปัจจุบัน  และในปี  พ .ศ . 2545 

สาขาวิชาพัฒนาสังคมก็ได้ถือก าเนิดขึ้นภายใต้สังกัด

ส านักวิชาศิลปศาสตร์ และให้หลังเพียง 1 ปี สาขาวิชา

รัฐศาสตร์ ก็ได้แยกตัวออกมาพร้อม ๆ กับคณาจารย์ที่มี

วุฒกิารศึกษาตรงกัน 

 นอกจากนั้ น  ในปี  พ .ศ . 2546 ยังได้ มีการเปิด

หลักสูตรพัฒนาสังคม โครงการพิเศษขึ้น อย่างไรก็ตาม

หลักสูตรนี้ก็ถูกปิดลงเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556 แต่ด้าน

สาขาวิชารัฐศาสตร์ยั งมีการจัดการเรียนการสอน         

ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบาย

สาธารณะ) ทั้งแผน ก และแผน ข โดยได้ด าเนินการ           

มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และเมื่อขึ้นป ี

2555 ได้มีการเปิดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการ

พิเศษ ขึ้นอีกด้วย 

 อนึ่ ง จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติ            

ให้ เปลี่ยน ช่ือจาก “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา” มาเป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 นั้น ต่อมาในวันที่ 

12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           

ภูมิพลอดุลยเดชก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ             

ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ขึ้น           

จนต่อมาในวันที่  16 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา ก็ได้ รับการจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัย

พะเยา” ตามราชกิจจานุเบกษา โดยเป็นมหาวิทยาลัย          

ในก ากับของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการเต็มรูปแบบ และส านักวิชา

ศิลปศาสตร์ ก็ได้ เปลี่ยนช่ือมาเป็นคณะศิลปศาสตร์

จนกระทั่งปัจจุบัน 

 นับจากวันที่ มหาวิทยาลัยน เรศวรได้ทดลอง           

เพาะกล้าความรู้จนถึงวันนี้กว่า 18 ปี และนับตั้งแต่วันที่

สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาพัฒนาสังคมได้หัดบิน

ภายใต้อ้อมอกของคณะศิลปศาสตร์จนถึงวันนี้กว่า 10 ป ี

ระยะเวลาดังกล่าวนานพอที่จะเป็นที่แน่ใจได้แล้วว่า 

สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์แข็งแรงพอและพร้อมแล้วที่จะ

โบยบินไปแสวงหาความรู้และหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์แห่ง

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางศาสตร์

ของตนเอง มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้มีประกาศตามมติ         

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 เพื่อจัดตั้ง

คณะใหมใ่นนาม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นโยบายสาธารณะ 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นโยบายสาธารณะ 

 นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะ นักบริหารงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน อาจารย์ นักวิจัย 
 

สถานที่ต้ัง 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1318, 1314, 1322 

โทรสาร 0 5446 6708 

E-mail : spss@up.ac.th 



คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 231 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) 

  :  Master of Public Administration (Public Policy) 

 ช่ือย่อ  :  รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  

  :  M.P.A (Public Policy)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข 

1.  งานรายวิชา (Course work)  

    1.1 หมวดวิชาพืน้ฐาน 

    1.2  หมาดวิชาเฉพาะด้าน 

          1.2.1  วิชาเอกบังคับ 

          1.2.2  วิชาเอกเลือก 

2.  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

-       

- 

- 

36 

- 

(3) 

24 

15 

9 

6 

3 

12 

- 

(3) 

30 

15 

15 

6 

9 

- 

6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 )3(  36 )3(  36 )3(  
 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

 เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

งานรายวิชา     

 แผน ก แบบ ก 1     

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

196733 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา        

 Intensive English for Graduate Studies       
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แผน ก แบบ ก 2     

 หมวดวิชาพื้นฐาน   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

196701 สัมมนาขอบข่ายและวิธกีารศึกษา 3(3-0-6) 196704 การบริหารการคลังและการเงิน 3(3-0-6 

 ทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาธารณะ  

 Seminar in Scope and Methods of Public  Public Finance and Fiscal Management 

 Administration  196705 การออกแบบการวิจัยทาง 3(2-2-5) 

196702 องค์การและการจัดการสาธารณะ 3(2-2-5)  สังคมศาสตร์  

 Public Organization and Management  Research Design in Social Sciences 

196703 ประเด็นการจัดการทรัพยากร  3(2-2-5)    

 มนุษย์ภาครัฐสมัยใหม่     

 Contemporary Issues of Human Resource     

 Management in Public Sector     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

196711 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 196712 การจัดการเชิงกลยุทธ์กับ 3(2-2-5) 

 Public Policy Process   นโยบายระดับท้องถ่ิน  

   Strategic Management and Local  

    Government Policy 

     

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อย               3 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    

      

 ด้านนโยบายสาธารณะ    

196721 การวิเคราะห์นโยบาย   3(2-2-5) 196727 ความรับผิดชอบต่อสังคมของ 3(2-2-5) 

 Policy Analysis   องค์กรและการประยุกต์ใช้  

196722 วัฒนธรรม การเมือง และ  3(2-2-5)  Corporate Social Responsibility (CSR) and  

 นโยบายภาครัฐ   Application  

 Culture, Politics, and Public Policy    
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 ด้านการจัดการ     

196724 การจัดการองค์การไม่แสวงหาก าไร 3(2-2-5) 196728 สมรรถนะการท างานของ  3(2-2-5) 

 Non-profit Organization Management  ภาครัฐ  

196725 สัมมนาการจัดการความร่วมมือ 3(2-2-5)  Competency in Public Sector 

 ภาครัฐ     

 Collaborative Public Management    

     

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

196732 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

      

แผน ข     

 หมวดวิชาพื้นฐาน   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

196701 สัมมนาขอบข่ายและวิธกีารศึกษา 3(3-0-6) 196704 การบริหารการคลังและการเงิน 3(3-0-6) 

 ทางรัฐประศาสนศาสตร์  สาธารณะ  

 Seminar in Scope and Methods of Public   Public Finance and Fiscal Management 

 Administration  196705 การออกแบบการวิจัยทาง 3(2-2-5) 

196702 องค์การและการจัดการสาธารณะ 3(2-2-5)  สังคมศาสตร์  

 Public Organization and Management  Research Design in Social Sciences 

196703 ประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(2-2-5)    

 ภาครัฐสมัยใหม่     

 Contemporary Issues of Human Resource     

 Management in Public Sector    

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า         15 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

196711 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 196712 การจัดการเชิงกลยุทธ์กับ 3(2-2-5) 

 Public Policy Process   นโยบายระดับท้องถ่ิน  

   Strategic Management and Local  

    Government Policy 
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้   

      

 ด้านนโยบายสาธารณะ     

196721 การวิเคราะห์นโยบาย   3(2-2-5) 196727 ความรับผิดชอบต่อสังคมของ   3(2-2-5) 

 Policy Analysis   องค์กรและการประยุกต์ใช้  

196722 วัฒนธรรม การเมือง และ  3(2-2-5)  Corporate Social Responsibility (CSR) and 

 นโยบายภาครัฐ  Application  

 Culture, Politics, and Public Policy   

196723 การกระจายอ านาจกับนโยบาย 3(2-2-5)    

 สาธารณะ     

 Decentralization and Public Policy    

     

 ด้านการจัดการ    

196724 การจัดการองค์การไม่แสวงหาก าไร 3(2-2-5) 196726 ภาวะผู้น า  3(3-0-6) 

 Non-profit Organization Management  Leadership  

196725 สัมมนาการจัดการความร่วมมือ 3(2-2-5) 196728 สมรรถนะการท างานของ  3(2-2-5) 

 ภาครัฐ  ภาครัฐ  

 Collaborative Public Management  Competency in Public Sector  

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

196731 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวนหน่วยกิต            3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผนการศึกษา     

     

แผน ก  แบบ ก1     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 196733 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   รวม 9 หน่วยกิต 

196733 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต    

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

196733 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 196733 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

แผน ก แบบ ก2     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 196703 ประเด็นการจัดการทรัพยากร 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  มนุษย์ภาครัฐสมัยใหม่  

196701 สัมมนาขอบข่ายและวิธกีารศึกษา 3(3-0-6) 196704 การบริหารการคลังและการเงิน 3(3-0-6) 

 ทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาธารณะ  

196702 องค์การและการจัดการ 3(2-2-5) 196705 การออกแบบการวิจัยทาง 3(2-2-5) 

 สาธารณะ   สังคมศาสตร์  

196711 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 196712 การจัดการเชิงกลยุทธ์กับ 3(2-2-5) 

รวม 9(3) หน่วยกิต  นโยบายระดับท้องถ่ิน  

   รวม 12 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

19672x วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 196732 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

196732 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต    

      

      

แผน ข     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 196703 ประเด็นการจัดการทรัพยากร 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  มนุษย์ภาครัฐสมัยใหม่  

196701 สัมมนาขอบข่ายและวิธกีารศึกษา 3(3-0-6) 196712 การจัดการเชิงกลยุทธ์กับ  3(2-2-5) 

 ทางรัฐประศาสนศาสตร์   นโยบายระดับท้องถ่ิน  

196711 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 196702 องค์การและการจัดการ 3(2-2-5) 

รวม 6(3) หน่วยกิต  สาธารณะ  

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   196704 การบริหารการคลังและ 3(3-0-6) 

    การเงินสาธารณะ  

   196705 การออกแบบการวิจัยทาง  3(2-2-5) 

    สังคมศาสตร์  

   รวม 6 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 2 

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

19672x วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 19672x วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Independent Study   Independent Study  

196731 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 196731 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

 Independent Study   Independent Study  

      

รวม 5 หน่วยกิต รวม 5 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   19672x วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

    Independent Study  

   196731 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

    Independent Study  

      

   รวม 5 หน่วยกิต 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

School of Science  

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม “มหาวิทยาลัย

นเรศวร  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา”  และในปีการศึกษา 

2544 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น 

ส านักวิชา   วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้มีการแบ่งการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่มวิชา 

คือ  กลุ่ม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ และ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 7 หลักสูตรด้วยกัน 

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

น า เอาองค์ความรู้  น วัตกรรมด้ าน วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสม

กับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วย

พัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และ

เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือตอนบน ท่ีคาดหวังจะ

ใหเ้ป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   

 วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัย

นเรศวร มีมติเปลี่ยนชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” และ 

ในวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

ฯ ใหต้ราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น 

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  

ได้รับการจัดตั้งเป็น  “มหาวิทยาลัยพะเยา” และแยกเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ปรัชญามหาวิทยาลัยคือ 

“ ปัญญ าเพื่ อค วาม เข้ ม แข็ งขอ งชุ ม ชน ”  (Wisdom for 

Community Empowerment) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ได้ยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนั้น

เป็นต้นมา 

 

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์    

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

    1.1  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

    1.2  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  

    1.3  สาขาวิชาชีววิทยา 

    1.4  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ                

การกีฬา 

 

2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

    2.1  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 2.2  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

    3.1  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ                

การกีฬา 

สถานที่ตั้ง 

คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1713  

โทรสาร 0 5446 6664 

E-mail : Science_sc@hotmail.com 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (คณติศาสตร์) 

  :  Master of Science (Mathematics) 

 ช่ือย่อ  :  วท.ม. (คณิตศาสตร์)  

  :  M.Sc. (Mathematics)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

แผน ก แบบ ก2 

1.  งานรายวิชา (Course work) 

   1.1  วิชาบังคับ 

   1.2  วิชาเลือก   

2.  สัมมนา 

3.  วิทยานิพนธ์   

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

24 

9 

15 

2 

12 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38(3) 
 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559   

 

งานรายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2    

 งานรายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า        24 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

241711 การวิเคราะห์เชิงจริง 3(2-2-5) 241712 ทอพอโลยี 3(2-2-5) 

 Real Analysis   Topology  

241721 พีชคณิตนามธรรมขัน้สูง 3(2-2-5)    

 Advanced Abstract Algebra     
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 วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชาการวิเคราะห์     

241713 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(2-2-5) 241715 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 3(2-2-5) 

 Functional Analysis   เชิงคอนเวกซ์  

241714 วิธีการท าซ้ าส าหรับปัญหา 3(2-2-5)  Convex Optimization Theory  

 จุดตรึงในปริภูมิฮิลเบิร์ต  241716 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 3(2-2-5) 

 Iterative Methods for Fixed Point Problems in   Banach Space Theory  

 Hilbert Spaces    

      

 กลุ่มวิชาพีชคณติ     

241722 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎี 3(2-2-5) 241725 ก่ึงกรุปวิภัชนัย   3(2-2-5) 

 เมทริกซ์   Fuzzy Semigroups     

 Linear Algebra and Matrix Theory 241726 พีชคณิตบซีีไอและพีชคณิต 3(2-2-5) 

241723 ทฤษฎีริงและมอดูล 3(2-2-5)  ที่เก่ียวขอ้ง  

 Ring and Module Theory   BCI-Algebras and Related Algebras 

241724 ทฤษฎีก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต 3(2-2-5)    

 Algebraic Semigroup Theory     

      

 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ประยุกต์    

241731 ทฤษฎีการควบคุมเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 241734 การกู้คืนภาพด้วยแมทแลบ 3(2-2-5) 

 Mathematical Control Theory   Image Restoration with MATLAB 

241732 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับระบบ 3(2-2-5) 241735 ขัน้ตอนวิธีการหาคา่เหมาะ 3(2-2-5) 

 สมการเชิงเส้นและไมเ่ชิงเส้น   ที่สุด  

 Numerical Methods for Linear and Nonlinear   Optimization Algorithms  

 Equation Systems  241736 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

241733 การเขยีนโปรแกรมภาษาแมทแลบ 3(2-2-5)  Selected Topics in Mathematics 

 MATLAB Programming     

      

 สัมมนา   จ านวน                        2 หน่วยกิต 

241741 สัมมนา 1 1(0-2-1) 241742 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar I   Seminar II  

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

241751 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา        

 Intensive English for Graduate Studies       

     

     

แผนการศึกษา     

     

แผน ก แบบ ก2     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

241711 การวิเคราะห์เชิงจริง 3(2-2-5) 241xxx วิชาเลือก 3(2-2-5) 

241712 ทอพอโลยี 3(2-2-5) 241xxx วิชาเลือก 3(2-2-5) 

241721 พีชคณิตนามธรรมขัน้สูง 3(2-2-5) 241xxx วิชาเลือก 3(2-2-5) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 241741 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไมน่ับหน่วยกิต) 241751 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

รวม 9(3) หน่วยกิต รวม 13 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

241xxx วิชาเลือก 3(2-2-5) 241751 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

241xxx วิชาเลือก 3(2-2-5) รวม 6 หน่วยกิต 

241742 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

241751 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต    

รวม 10 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เคมีประยุกต์) 

  :  Master of Science (Applied Chemistry) 

 ช่ือย่อ  :  วท.ม. (เคมปีระยุกต์)  

  :  M.Sc. (Applied Chemistry)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

1.  งานรายวิชา (Course work)            ไม่น้อยกว่า 

   1.1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

         1.1.1  วิชาเอกบังคับ 

         1.1.2  วิชาเอกเลือก                     ไม่น้อยกว่า 

2.  วิทยานิพนธ์   

3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

36 

5 

24 

- 

12 

12 

12 

3 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(5) 36(3) 
 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

 

งานรายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก1   

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน    36 หน่วยกิต 

242788 วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 242771 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Seminar I  

 Intensive English for Graduate Studies 242772 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

    Seminar II  
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 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2    

 งานรายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า        24 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

242711 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 242714 เทคนิคทางเคมีเพื่องานวิจัย 2(1-2-3) 

 และเทคโนโลยี   Chemical Tecniques for Research   

 Research Methodology in Science and  242771 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Technology   Seminar I  

242712 ความรู้ทางเคมีสู่การบูรณา 3(2-2-5) 242772 สัมมนา 2  1(0-2-1) 

 การร่วมกับชุมชน   Seminar II  

 Knowledge of Chemistry for Community I    

 ntegration    

242713 เคมีนวัตกรรม 2(1-2-3)    

 Innovative Chemistry     

      

 วิชาเอกเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต่อไปนี้  

      

 กลุ่มวิชาเคมเีชิงฟิสิกส์และเคมีทฤษฎี    

242721 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ 3(2-2-5) 242724 วิทยาศาสตร์นาโนและ 3(2-2-5) 

 เชิงสถิติ   การประยุกต์ทางเคมี  

 Thermodynamics and Statistical Mechanics  Nanoscience and Applications in Chemistry 

242722 เคมีพื้นผิวและเคมีไฟฟ้าขัน้สูง 3(2-2-5) 242725 หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 Surface Chemistry and Advanced Electrochemistry  และเคมีทฤษฎี  

242723 เคมีค านวณประยุกต์ 3(2-2-5)  Current Topics in Physical Chemistry and  

 Applied Computational Chemistry  Theoritical Chemistry  

      

 กลุ่มวิชาเคมวีิเคราะห์และเทคโนโลยีสีเขียว    

242731 การประยุกต์ใช้เทคนิคทาง 3(2-2-5) 242734 เคมีวิเคราะห์สะอาด 3(2-2-5) 

 โครมาโทกราฟี   Green Analytical Chemistry  

 Application of Chromatographic Techniques 242735 หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

242732 เคมีของการเปลี่ยนแปลงสภาพ 3(2-2-5)  Current Topics in Analytical Chemistry 

 ภูมิอากาศ     

 Chemistry of Climate Change     

242733 การวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย 3(2-2-5)    

 Trace element analysis     
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 กลุ่มวิชาเคมอีินทรีย์สังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   

242741 เคมีอนิทรีย์สมัยใหม่ 3(2-2-5) 242744 เคมีของโลหะอินทรีย์และตัวเร่ง 3(2-2-5) 

 Modern Organic Chemistry   ปฏิกิริยาแบบอสมมาตร  

242742 การประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปี 3(2-2-5)  Organometallic Chemistry and Asymmetric  

 ทางเคมีอนิทรีย์   Catalysis  

 Application of Spectroscopy in Organic Chemistry 242745 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนิทรีย์ 3(2-2-5) 

242743 เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)  Current Topics in Organic Chemistry 

 Natural Products Chemistry     

      

 กลุ่มวิชาเคมอีนินทรยี์และวัสดุฉลาด    

242751 เคมีอนินทรีย์สมัยใหม่ 3(2-2-5) 242754 เคมีเซรามกิและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Modern Inorganic Chemistry   Ceramic Chemistry and Quality Applications 

242752 เคมีของวัสดุอนินทรีย์ประยุกต์ 3(2-2-5) 242755 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5) 

 Chemistry of Applied Inorganic Materials  Current Topics in Inorganic Chemistry 

242753 การหาเอกลักษณ์ของสาร 3(2-2-5)    

 อนินทรีย์     

 Identification of Inorganic Chemistry    

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

242789 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา        

 Intensive English for Graduate Studies       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 247 

 

แผนการศึกษา     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 242771 สัมมนา 1 1(0-2-1)  

 ระดับบัณฑิตศึกษา       (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  

242788 วิทยานิพนธ ์   9 หน่วยกิต 242788 วิทยานิพนธ ์   9 หน่วยกิต 

รวม 9(3) หน่วยกิต รวม 9(1) หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

242772 สัมมนา 2 1(0-2-1)  242788 วิทยานิพนธ ์   9 หน่วยกิต 

 (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  รวม 9 หน่วยกิต 

242788 วิทยานิพนธ ์   9 หน่วยกิต    

รวม 9(1) หน่วยกิต    

      

      

แผน ก แบบ ก2     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 242714 เทคนิคทางเคมีเพื่องานวิจัย 2(1-2-3) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไมน่ับหน่วยกิต) 2427xx วิชาเอกเลือก  

242711 ระเบยีบวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 2427xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 และเทคโนโลยี  2427xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

242712 ความรู้ทางเคมีบูรณาการสู่ชุมชน 3(2-2-5) 242771 สัมมนา 1  1(0-2-1)  
242713 เคมีนวัตกรรม 2(1-2-3) รวม 12 หน่วยกิต 

รวม 8(3) หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

2427xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 242789 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

242772 สัมมนา 2  1(0-2-1)  รวม 6 หน่วยกิต 

242789 วิทยานิพนธ ์  6 หน่วยกิต    

รวม 10 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาชีววิทยา 

 

ช่ือปริญญา      

 ช่ือเต็ม  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีววิทยา) 

   :  Master of Science (Biology) 

 ช่ือย่อ  :  วท.ม. (ชีววิทยา)   

  :  M.Sc. (Biology)   

       

โครงสร้างหลักสูตร      

ล าดับ

ที่ 
รายการ 

เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก2 

แผน 

ข 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก2 

แผน ข 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

งานรายวิชา         ไม่น้อยกว่า

1.1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                         

1.1.1  วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า

1.1.2  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  

วิทยานิพนธ์       ไม่น้อยกว่า  

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต * 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

- 

3 

24 

- 

12 

12 

12 

- 

3 

30 

- 

18 

12 

- 

6 

3 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 36 36   36(3) 36(3) 36(3) 

  หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2562 

 

งานรายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก1    

 1.  วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

243753 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 2.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2    

 1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า         24 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวนไม่น้อยกว่า         12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี้    

243701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 243704 จรรยาวิชาชีพวิจัยและ 1(0-2-1) 

 และเทคโนโลยี   การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  

 Research Methodology in Science and   Research Code of Conduct and Scientific  

 Technology   Communication  

243702 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 243751 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Bioinformatics   Seminar I  

 Genetics and Biological response 243752 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

243703 ชีววิทยาพืช สัตว์ทอ้งถ่ินและ

การอนุรักษ์ 

3(3-0-6)  Seminar II  

 Ethnobiology and Conservation    

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์     

243711 โครงร่างของเซลล์ 3(2-3-6) 243715 สรีรวิทยาภาวะเครียดของพืช 3(2-3-6) 

 และการท างานเชิงบูรณาการในเซลล์พชื  และกลไกการปอ้งกันตนเอง  

 Cytoskeleton and integration of cellular   Plant Stress Physiology and Defense  

 function in plant cell   Mechanism  

243712 การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน 3(2-3-6) 243716 การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยา 3(2-3-6) 

 วิทยาของพืช   พืชโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 Plant Morphogenesis     Plant Physiology Analysis with Information Technology 

243713 ปฏิสัมพันธร์ะหว่างพืช-อาร์โทพอด 3(2-3-6) 243717 หัวข้อเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์ 3(2-3-6) 

 Plant-Arthropod Interactions   Selected Topics in Plant Biology 

243714 อนุกรมวิธานพืชสมัยใหม่ 3(2-3-6)    

 Modern Plant Taxonomy     
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 กลุ่มวิชาสัตววิทยา     

243721 การจัดระบบอนุกรมวิธาน 3(2-3-6) 243724 กีฏวิทยาของแมลงน้ า 3(2-3-6) 

 ทางสัตววิทยา    Aquatic Entomology  

 Systematic Zoology  243725 วิทยาหนอนพยาธิ 3(2-3-6) 

243722 สรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลง 3(2-3-6)  Helminthology  

 รูปร่างของแมลง  243726 ความหลากหลายของสัตว์ 3(2-3-6) 

 Insect Physiology and Metamorphosis  มีกระดูกสันหลัง  

243723 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มี 3(2-3-6)  Vertebrates Diversity  

 กระดูกสันหลัง  243727 หัวข้อเฉพาะทางด้านสัตววิทยา 3(2-3-6) 

 Invertebrate Diversity  Selected Topics in Zoology  

      

 กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุล    

243731 อณูชีววิทยา 3(2-3-6) 243735 นวัตกรรมการเพาะเลีย้ง 3(2-3-6) 

 Molecular Biology   เนือ้เยื่อพชื  

243732 พันธุวศิวกรรม 3(2-3-6)  Innovation in Plant Tissue Culture 

 Genetic engineering  243736 เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ 3(2-3-6) 

243733 นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทาง 3(2-3-6)  ส าหรับงานเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพชื 

 เทคโนโลยีชีวภาพ   Bioreactor technology for plant tissue culture 

 Biotechnological Products and Innovation   243737 หัวข้อเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยา 3(2-3-6) 

243734 การส่งถ่ายยีนในพืช 3(2-3-6)  Selected Topics in Molecular Biology 

 Plant transformation    

      

 กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาส่ิงแวดล้อม   

243741 นิเวศวิทยาภาคพืน้ 3(2-3-6) 243745 นิเวศวิทยาไลเคน 3(2-3-6) 

 Terrestrial Ecology   Lichen Ecology  

243742 นิเวศวิทยาของแหล่งน้ า 3(2-3-6) 243746 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6) 

 Aquatic Ecology   และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

243743 นิเวศวิทยาสัตว์ปา่และ 3(2-3-6)  Biodiversity and Local wisdom 

 การอนุรักษ์  243747 หัวข้อเฉพาะทางด้าน 3(2-3-6) 

 Wildlife Ecology and Conservation  นิเวศวิทยา  

243744 นิเวศวิทยาประยุกต์เพื่อ 3(2-3-6)  Selected Topics in Ecology  

 การจัดการทรัพยากรชีวภาพ     

 Applied Ecology for Biological Resource     

 Management     
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 2.  วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

243754 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

 3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา        

 Intensive English for Graduate Studies       

     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ข    

 1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ  จ านวนไม่น้อยกว่า         18 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเรียนรายวิชาบังคับต่อไปนี้    

243701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 243705 งานวิจัยทางชีววิทยาใน 3(2-3-6) 

 และเทคโนโลยี   ภูมิภาคอาเซียน  

 Research Methodology in Science and   Biology Research in ASEAN Region 

 Technology  243706 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6) 

243702 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)  Biology Research Techniques 

 Bioinformatics  243751 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

243703 ชีววิทยาพืช สัตว์ทอ้งถ่ินและ 3(3-0-6)  Seminar I 

 การอนุรักษ์ 243752 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Ethnobiology and Conservation  Seminar II  

243704 จรรยาวิชาชีพวิจัยและ 1(0-2-1)    

 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์    

 Research Code of Conduct and Scientific     

 Communication    

     

 วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้   

 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์     

243711 โครงร่างของเซลล์ 3(2-3-6) 243715 สรีรวิทยาภาวะเครียดของพืช 3(2-3-6) 

 และการท างานเชิงบูรณาการในเซลล์พชื  และกลไกการปอ้งกันตนเอง  

 Cytoskeleton and integration of cellular   Plant Stress Physiology and Defense  

 function in plant cell   Mechanism  

243712 การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน 3(2-3-6) 243716 การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยา 3(2-3-6) 

 วิทยาของพืช   พืชโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 Plant Morphogenesis     Plant Physiology Analysis with Information Technology 
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243713 ปฏิสัมพันธร์ะหว่างพืช-อาร์โทพอด 3(2-3-6) 243717 หัวข้อเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์ 3(2-3-6) 

 Plant-Arthropod Interactions   Selected Topics in Plant Biology 

243714 อนุกรมวิธานพืชสมัยใหม่ 3(2-3-6)    

 Modern Plant Taxonomy     

     

 กลุ่มวิชาสัตววิทยา     

243721 การจัดระบบอนุกรมวิธาน 3(2-3-6) 243724 กีฏวิทยาของแมลงน้ า 3(2-3-6) 

 ทางสัตววิทยา    Aquatic Entomology  

 Systematic Zoology  243725 วิทยาหนอนพยาธิ 3(2-3-6) 

243722 สรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลง 3(2-3-6)  Helminthology  

 รูปร่างของแมลง  243726 ความหลากหลายของสัตว์ 3(2-3-6) 

 Insect Physiology and Metamorphosis  มีกระดูกสันหลัง  

243723 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มี 3(2-3-6)  Vertebrates Diversity  

 กระดูกสันหลัง  243727 หัวข้อเฉพาะทางด้านสัตววิทยา 3(2-3-6) 

 Invertebrate Diversity  Selected Topics in Zoology  

     

 กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุล    

243731 อณูชีววิทยา 3(2-3-6) 243735 นวัตกรรมการเพาะเลีย้ง 3(2-3-6) 

 Molecular Biology   เนือ้เยื่อพชื  

243732 พันธุวศิวกรรม 3(2-3-6)  Innovation in Plant Tissue Culture 

 Genetic engineering  243736 เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ 3(2-3-6) 

243733 นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทาง 3(2-3-6)  ส าหรับงานเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพชื 

 เทคโนโลยีชีวภาพ   Bioreactor technology for plant tissue culture 

 Biotechnological Products and Innovation   243737 หัวข้อเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยา 3(2-3-6) 

243734 การส่งถ่ายยีนในพืช 3(2-3-6)  Selected Topics in Molecular Biology 

 Plant transformation    

      

 กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาส่ิงแวดล้อม   

243741 นิเวศวิทยาภาคพืน้ 3(2-3-6) 243744 นิเวศวิทยาประยุกต์เพื่อ 3(2-3-6) 

 Terrestrial Ecology   การจัดการทรัพยากรชีวภาพ  

243742 นิเวศวิทยาของแหล่งน้ า 3(2-3-6)  Applied Ecology for Biological Resource  

 Aquatic Ecology   Management  

243743 นิเวศวิทยาสัตว์ปา่และ 3(2-3-6) 243745 นิเวศวิทยาไลเคน 3(2-3-6) 
 การอนุรักษ์   Lichen Ecology  

 Wildlife Ecology and Conservation    
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243746 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6) 243747 หัวข้อเฉพาะทางด้าน 3(2-3-6) 

 และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   นิเวศวิทยา  

   Selected Topics in Ecology  

 2.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จ านวน                       6 หน่วยกิต 

243755 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

 3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา        

 Intensive English for Graduate Studies       

     

     

 แผนการศึกษา    

 แผน ก แบบ ก 1    

     

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 243753 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา      (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  Thesis  

243753 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

 Thesis    

รวม 7(3) หน่วยกิต    

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

243753 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 243753 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis   Thesis  

รวม 12 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 
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 แผน ก แบบ ก 2     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 243751 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา      (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 2437xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

243701 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 2437xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 และเทคโนโลยี  2437xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

243702 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 2437xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Bioinformatics  รวม 13 หน่วยกิต 

 243703 ชีววิทยาพืช สัตว์ทอ้งถ่ินและ 3(3-0-6)    

 การอนุรักษ์     

243704 จรรยาวิชาชีพวิจัยและ 1(0-2-1)    

 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์     

รวม 10(3) หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย  

243752 สัมมนา 2 1(0-2-1) 243754 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

243754 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต    

รวม 7 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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 แผน ข     

      

   ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 243751 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา      (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 243705 งานวิจัยทางชีววิทยาใน 3(2-3-6) 

243701 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)  ภูมิภาคอาเซียน  

 และเทคโนโลยี  243706 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6) 

243702 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 2437xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Bioinformatics  2437xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 243703 ชีววิทยาพืช สัตว์ทอ้งถ่ินและ 3(3-0-6)    

 การอนุรักษ์  รวม 13 หน่วยกิต 

243704 จรรยาวิชาชีพวิจัยและ 1(0-2-1)    

 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์     

รวม 10(3) หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย  

243752 สัมมนา 2 1(0-2-1) 243755 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต 

2437xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

2437xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

      

รวม 7 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) 

  :  Master of Science (Exercise and Sport Science) 

 ช่ือย่อ  :  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)  

  :  M.Sc. (Exercise and Sport Science)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1.  งานรายวิชา (Course work)   

   1.1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

        1.1.1  วิชาเอกบังคับ 

        1.1.2  วิชาเอกเลือก   

2.  วิทยานิพนธ์   

     การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

24 

- 

12 

12 

12 

- 

(3) 

30 

- 

12 

18 

- 

6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(3) 36(3) 
 

  หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

  เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
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งานรายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2    

 รายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า        24 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

248701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 248703 การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา 3(3-0-6) 

 การออกก าลังกายและการกีฬา   Sport and Health Promotion  

 Research Methodology in Exercise and Sport  248731 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Science   Seminar I  

248702 หลักการการออกก าลังกาย 3(3-0-6) 248732 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 และการกีฬา   Seminar II  

   248733 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

    Seminar III  

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

248711 การประยุกต์สมรรถนะทางกีฬา 3(2-2-5) 248715 การจัดการองค์ความรู้ทางด้าน 3(2-2-5) 

 Applied Sport Performance   วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

248712 โภชนาการประยุกต์ทางการกีฬา 3(2-2-5)  Knowledge Management in Exercise and  

 Applied Sport Nutrition   Sport Science  

248713 จติวิทยาการกีฬาประยุกต์ 3(2-2-5) 248716 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Applied Sport Psychology   Health Promotion Strategy  

248714 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 248717 แนวโน้มเทคโนโลยีกีฬาใน 3(2-2-5) 

 ประยุกต์   อนาคต  

 Applied Kinesiology   Trends of Sports Technology in The Future 

   248718   สังคมวิทยาการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 

    และสุขภาพ  

    Sociology of Health and Exercise 
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 กลุ่มวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา  จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

248721 นวัตกรรมและหลักสูตร 3(2-2-5) 248725 การบริหารกีฬาและ 3(3-0-6) 

 การสอนสุขภาพกีฬา   การออกก าลังกาย  

 Innovation and Curriculum in Health and   Exercise and Sport Management 

 Sport Teaching  248726 การวางแผนและนโยบาย 3(2-2-5) 

248722 เทคโนโลยีการออกแบบโปรแกรม 3(2-2-5)  ทางการกีฬา  

 ออกก าลังกายในโรงเรียน   Plaining and Policy in Sports  

 Technology for Exercise Prescription in School 248727 การศึกษาทางสังคม 3(2-2-5) 

248723 การประยุกต์การสอนและ 3(2-2-5)  และวัฒนธรรมการกีฬา  

 ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน   Socio-Cultural Study in Sport 

 Applied Health Promotion and Teaching in  248728 การจัดการความรู้ทางการกีฬา 3(3-0-6) 

 School   Knowledge Management in Sport 

248724 พฤติกรรมสุขภาพและ 3(3-0-6)    

 การออกก าลังกาย     

 Exercise and Health Behaviors    

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

248741 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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 กรณจัีดการศึกษา แผน ข     

 รายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

248701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 248703 การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา 3(3-0-6) 

 การออกก าลังกายและการกีฬา   Sport and Health Promotion  

 Research Methodology in Exercise and Sport  248731 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Science   Seminar I  

248702 หลักการการออกก าลังกาย 3(3-0-6) 248732 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 และการกีฬา   Seminar II  

   248733 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

    Seminar III  

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ จ านวนไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

248711 การประยุกต์สมรรถนะทางกีฬา 3(2-2-5) 248715 การจัดการองค์ความรู้ทางด้าน 3(2-2-5) 

 Applied Sport Performance   วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

248712 โภชนาการประยุกต์ทางการกีฬา 3(2-2-5)  Knowledge Management in Exercise and  

 Applied Sport Nutrition   Sport Science  

248713 จติวิทยาการกีฬาประยุกต์ 3(2-2-5) 248716 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Applied Sport Psychology   Health Promotion Strategy  

248714 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 248717 แนวโน้มเทคโนโลยีกีฬาใน 3(2-2-5) 

 ประยุกต์   อนาคต  

 Applied Kinesiology   Trends of Sports Technology in The Future 

   248718   สังคมวิทยาการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 

    และสุขภาพ  

    Sociology of Health and Exercise 
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 กลุ่มวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา  จ านวนไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

248721 นวัตกรรมและหลักสูตร 3(2-2-5) 248725 การบริหารกีฬาและ 3(3-0-6) 

 การสอนสุขภาพกีฬา   การออกก าลังกาย  

 Innovation and Curriculum in Health and   Exercise and Sport Management 

 Sport Teaching  248726 การวางแผนและนโยบาย 3(2-2-5) 

248722 เทคโนโลยีการออกแบบโปรแกรม 3(2-2-5)  ทางการกีฬา  

 ออกก าลังกายในโรงเรียน   Plaining and Policy in Sports  

 Technology for Exercise Prescription in School 248727 การศึกษาทางสังคม 3(2-2-5) 

248723 การประยุกต์การสอนและ 3(2-2-5)  และวัฒนธรรมการกีฬา  

 ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน   Socio-Cultural Study in Sport 

 Applied Health Promotion and Teaching in  248728 การจัดการความรู้ทางการกีฬา 3(3-0-6) 

 School   Knowledge Management in Sport 

248724 พฤติกรรมสุขภาพและ 3(3-0-6)    

 การออกก าลังกาย     

 Exercise and Health Behaviors    

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

248751 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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 แผนการศึกษา     

 แผน ก แบบ ก 2     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 248703 การส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา      (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  และการกีฬา  

248701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 248732 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 การออกก าลังกายและการกีฬา 2487XX วิชาเลือก 3(x-x-x) 

248702 หลักการการออกก าลังกาย 3(3-0-6) 2487XX วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 และการกีฬา  รวม 10 หน่วยกิต 

248731 สัมมนา 1 1(0-2-1)    

รวม 7(3) หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

248733 สัมมนา 3 1(0-2-1) 248741 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

248741 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 2487XX วิชาเลือก 3(x-x-x) 

2487XX วิชาเลือก 3(x-x-x) รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต    

      

      

 แผน ข     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 248703 การส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา      (บังคับไม่นับหน่วยกิต)  และการกีฬา  

248701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 248732 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 การออกก าลังกายและการกีฬา 2487XX วิชาเลือก 3(x-x-x) 

248702 หลักการการออกก าลังกาย 3(3-0-6) 2487XX วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 และการกีฬา  รวม 10 หน่วยกิต 

248731 สัมมนา 1 1(0-2-1)    
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รวม 7(3) หน่วยกิต    

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

248733 สัมมนา 3 1(0-2-1) 248751 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

248751 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 2487XX วิชาเลือก 3(x-x-x) 

2487XX วิชาเลือก 3(x-x-x) 2487XX วิชาเลือก 3(x-x-x) 

2487XX วิชาเลือก 3(x-x-x) รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต    
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

 สาขาวิชาคณติศาสตร์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

  :  Doctor of Philosophy (Mathematics) 

 ช่ือย่อ  :  ปร.ด. (คณิตศาสตร์)  

  :  Ph.D. (Mathematics)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

แบบ 2.1 แบบ 2.2 

1.  งานรายวิชา (Course work)   

    1.1  หมวดวิชาเฉพาะ 

         1.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 

         1.1.2 กลุ่มวิชาเลือก 

2.  วิทยานิพนธ์   

3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

12 

12 

3 

9 

36 

(3) 

24 

24 

12 

12 

48 

(4) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48(3) 72(4) 
 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

   เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

 

งานรายวิชา     

 แบบ 2.1    

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน             3  หน่วยกิต 

241801 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)    

 ขัน้สูง     

 Selected Topics in Advanced Mathematics    

      

      

      

 กลุ่มวิชาเลือก   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกได้ไม่เกิน 2 กลุ่มวิชา 
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 กลุ่มวิชาการวิเคราะห์     

241811 เงื่อนไขคา่เหมาะสุดในการหาค่า 3(2-2-5)   241814 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(2-2-5) 

 เหมาะท่ีสุดเชิงคอนเวกซ์   คอนเวกซ์  

 Optimality Condition in Convex Optimaization  Convex functional Analysis  

241812 ระเบยีบวิธกีารหาค่าเหมาะที่สุด 3(2-2-5) 241815 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(2-2-5) 

 และการประยุกต์   ไม่เชิงเส้น  

 Optimization Methods and  application  Nonlinear functional Analysis  

241813 ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ 3(2-2-5) 241816 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันขัน้สูง 3(2-2-5) 

 Fixed point theory and application  Advanced Functional Analysis 

      

 กลุ่มวิชาพีชคณติ     

241821 ทฤษฎีริงไม่สลับท่ี 3(2-2-5) 241824 ทฤษฎีกรุปพอยด์ของอาเบล 3(2-2-5) 

 Noncommutative Ring Theory   กราสส์มันน์  

241822 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 3(2-2-5)  Theory of Abel Grassmann’s Groupoids 

 Algebraic Number Theory  241825 โครงสร้างเกินเชิงพีชคณิต 3(2-2-5) 

241823 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิตขัน้สูง 3(2-2-5)  วิภัชนัย  

 Advance Algebraic Coding Theory  Fuzzy Algebraic Hyperstructures 

   241826 พีชคณิตเชิงเอกภพ 3(2-2-5) 

    Universal Algebra  

      

 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ประยุกต์    

241831 การเขยีนโปรแกรมภาษาแมทแลบ 3(2-2-5) 241834 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญข้ันสูง 3(2-2-5) 

 ส าหรับนักคณิตศาสตร์   Advanced Ordinary Differential  Equations 

 MATLAB Programming for Mathematics 241835 หัวข้อคัดสรรทางปัญหา 3(2-2-5) 

241832 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 3(2-2-5)  การกู้คืนภาพ  

 Numerical Linear Algebra   Special Topics in Image Restoration Problem 

241833 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(2-2-5)    

 Numerical  Analysis     

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

241851 วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต    

 Dissertation      
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3 หน่วยกิต 

241842 สัมมนา 2 1(0-2-1) 241844 สัมมนา 4 1(0-2-1) 

 Seminar ll   Seminar lV  

241843 สัมมนา 3 1(0-2-1)    

 Seminar lll     

      

 แบบ 2.2     

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        24 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

241711 การวิเคราะห์เชิงจริง  3(2-2-5) 241721 พีชคณิตนามธรรมขัน้สูง 3(2-2-5) 

 Real Analysis   Advanced Abstract Algebra  

241712 ทอพอโลยี 3(2-2-5) 241801 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Topology   ขัน้สูง  

    Selected Topics in Advanced Mathematics 

      

 กลุ่มวิชาเลือก   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกได้ไม่เกิน 2 กลุ่มวิชา 

 กลุ่มวิชาคณติวิเคราะห์     

241713 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(2-2-5) 241812 ระเบยีบวิธกีารหาค่าเหมาะ 3(2-2-5) 

 Functional Analysis   ที่สุดและการประยุกต์  

241714 วิธีการท าซ้ าส าหรับปัญหา 3(2-2-5)  Optimization Methods and  application 

 จุดตรึงในปริภูมิฮิลเบิร์ต  241813 ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Iterative Methods for Fixed Point Problems in   Fixed point theory and application 

 Hilbert Spaces  241814 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(2-2-5) 

241715 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 3(2-2-5)  คอนเวกซ์  

 เชิงคอนเวกซ์   Convex functional Analysis  

 Convex Optimization Theory  241815 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(2-2-5) 

241716 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 3(2-2-5)  ไม่เชิงเส้น  

 Banach Space Theory   Nonlinear functional Analysis  

241811 เงื่อนไขคา่เหมาะสุดในการหาค่า 3(2-2-5) 241816 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันขัน้สูง 3(2-2-5) 

 เหมาะท่ีสุดเชิงคอนเวกซ์   Advanced Functional Analysis 

 Optimality Condition in Convex Optimaization    
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 กลุ่มวิชาพีชคณติ     

241722 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎี 3(2-2-5) 241821 ทฤษฎีริงไม่สลับท่ี 3(2-2-5) 

 เมทริกซ์   Noncommutative Ring Theory 

 Linear Algebra and Matrix Theory 241822 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 3(2-2-5) 

241723 ทฤษฎีริงและมอดูล 3(2-2-5)  Algebraic Number Theory  

 Ring and Module Theory  241823 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิตขัน้สูง 3(2-2-5) 

241724 ทฤษฎีก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต 3(2-2-5)  Advance Algebraic Coding Theory 

 Algebraic Semigroup Theory  241824 ทฤษฎีกรุปพอยด์ของอาเบล 3(2-2-5) 

241725 ก่ึงกรุปวิภัชนัย   3(2-2-5)  กราสส์มันน์  

 Fuzzy Semigroups      Theory of Abel Grassmann’s Groupoids 

241726 พีชคณิตบซีีไอและพีชคณิต 3(2-2-5) 241825 โครงสร้างเกินเชิงพีชคณิต 3(2-2-5) 

 ที่เก่ียวขอ้ง   วิภัชนัย  

 BCI-Algebras and Related Algebras  Fuzzy Algebraic Hyperstructures 

   241826 พีชคณิตเชิงเอกภพ 3(2-2-5) 

    Universal Algebra  

      

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์    

241731 ทฤษฎีการควบคุมเชิง 3(2-2-5) 241831 การเขยีนโปรแกรมภาษา 3(2-2-5) 

 คณิตศาสตร์   แมทแลบส าหรับนักคณิตศาสตร์ 

 Mathematical Control Theory   MATLAB Programming for Mathematics 

241732 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับระบบ 3(2-2-5) 241832 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

 สมการเชิงเส้นและไมเ่ชิงเส้น   Numerical Linear Algebra  

 Numerical Methods for Linear and Nonlinear  241833 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

 Equation Systems   Numerical  Analysis  

241733 การเขยีนโปรแกรมภาษาแมทแลบ 3(2-2-5) 241834 สมการเชิงอนุพันธส์ามัญข้ันสูง 3(2-2-5) 

 MATLAB Programming   Advanced Ordinary Differential  Equations 

241734 การกู้คืนภาพด้วยแมทแลบ 3(2-2-5) 241835 หัวข้อคัดสรรทางปัญหา 3(2-2-5) 

 Image Restoration with MATLAB  การกู้คืนภาพ  

241735 ขัน้ตอนวิธีการหาคา่เหมาะที่สุด 3(2-2-5)  Special Topics in Image Restoration  

 Optimization Algorithms   Problem  

241736 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)   

 ประยุกต์     

 Selected Topics in Applied Mathematics    
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 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       48 หน่วยกิต 

241852 วทิยานิพนธ ์ 48 หน่วยกิต    

 Dissertation      

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        4 หน่วยกิต 

241841 สัมมนา 1 1(0-2-1) 241843 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 Seminar l   Seminar lll  

241842 สัมมนา 2 1(0-2-1) 241844 สัมมนา 4 1(0-2-1) 

 Seminar ll   Seminar lV  

      

      

 แผนการศึกษา     

 แบบ 2.1     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

241801 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 241842 สัมมนา 2     1(0-2-1)  

 ขัน้สูง   (ไม่นับหน่วยกิต) 

2418xx วิชาเอกเลือก    3(2-2-5) 241851 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต 2418xx วิชาเอกเลือก   3(2-2-5) 

   รวม 9(1) หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

2418xx วิชาเอกเลือก   3(2-2-5) 241844 สัมมนา 4    1(0-2-1) 

241843 สัมมนา 3     1(0-2-1)   (ไม่นับหน่วยกิต) 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 241853 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 

241851 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต รวม 6(1) หน่วยกิต 

รวม 9(1) หน่วยกิต    
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  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

241851 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 241851 วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

 แบบ 2.2     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

241711 การวิเคราะห์เชิงจริง  3(2-2-5) 241801 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

241712 ทอพอโลยี 3(2-2-5)  ขัน้สูง  

241721 พีชคณิตนามธรรมขัน้สูง 3(2-2-5) 241xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

241841 สัมมนา 1   1(0-2-1) 241852 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 241842 สัมมนา 2   1(0-2-1)  

241851 วิทยานิพนธ ์ 3 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 

2418xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) รวม 9(1) หน่วยกิต 

2418xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)    

241xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)    

รวม 12(1) หน่วยกิต    

      

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

241852 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 241844 สัมมนา 4   1(0-2-1) 

241843 สัมมนา 3   1(0-2-1)  (ไม่นับหน่วยกิต) 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 241852 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

รวม 9(1) หน่วยกิต รวม 9(1) หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 4   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

241852 วิทยานิพนธ ์ 9 หนว่ยกิต 241852 วิทยานิพนธ ์ 9 หนว่ยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 

  :  Doctor of Philosophy (Applied Sciences) 

 ช่ือย่อ  :  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)  

  :  Ph.D. (Applied Sciences)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560 

แบบ 2.1 แบบ 2.2 

1.  งานรายวิชา (Course work)   

    1.1  หมวดวิชาเฉพาะ 

         1.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 

         1.1.2 กลุ่มวิชาเลือก 

2.  วิทยานิพนธ์   

3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

12 

12 

6 

6 

36 

(3) 

24 

24 

6 

18 

48 

(4) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48(3) 72(4) 
 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

   เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

งานรายวิชา     

 แบบ 2.1    

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน             6  หน่วยกิต 

259811 เคร่ืองมือวิเคราะห์ทาง 3(2-2-5) 259812 สถิติขัน้สูงส าหรับการวิจัย 3(2-2-5) 

 วิทยาศาสตร์ประยุกต์   ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Instrument Analysis in Applied Science  Advanced Statistics for Science and  

    Technology Research  
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

259821 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) XXXXXX วิชาเอกเลือก* 3(X-X-X) 

 ประยุกต์   Major elective  

 Selected Topics in Applied Science XXXXXX วิชาเอกเลือก* 3(X-X-X) 

259822 การคดิเชิงวิพากษ์ 3(2-2-5)  Major elective  

 Critical Thinking       

 *กระบวนวิชาที่เปดิสอนภายใน/นอกสถาบัน ที่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธข์องนิสิตเห็นชอบ 

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

259892 วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต    

 Dissertation     

 โดยหัวข้อวิทยานิพนธต์้องผ่านการเห็นชอบจากผูท้รงคุณวุฒใินการกลั่นกรองหัวข้อวิทยานิพนธ ์ซ่ึงแต่งตั้ง 

 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     จ านวน                        3 หน่วยกิต 

259802 สัมมนา 2 1(0-2-1) 259804 สัมมนา 4 1(0-2-1) 

 Seminar II   Seminar IV  

259803 สัมมนา 3 1(0-2-1)    

 Seminar III     

      

 กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย    

 (ก) นิสิตจะได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาในการศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาหรือหัวข้อที่สัมพันธกั์บ 

 วิทยานิพนธ ์

 (ข) นิสิตจะต้องเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาทุกภาคการศึกษา จนส าเร็จการศึกษา 

 (ค) นิสิตต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 

      

 แบบ 2.2     

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        24 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

259811 เคร่ืองมือวิเคราะห์ทาง 3(2-2-5) 259812 สถิติขัน้สูงส าหรับการวิจัย 3(2-2-5) 

 วิทยาศาสตร์ประยุกต์   ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Instrument Analysis in Applied Science  Advanced Statistics for Science and  

    Technology Research  
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 วิชาเอกเลือก   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

259721 กระบวนการผลิตวัสดุขัน้สูง 3(2-2-5) 259727 การสร้างแบบจ าลองทาง 3(2-2-5) 

 Advanced Materials Processing  คณิตศาสตร์  

259722 เทคโนโลยีนาโนประยุกต์ 3(2-2-5)  Mathematical Modeling  

 Applied Nanotechnology  259728 สารประกอบทางธรรมชาติ 3(2-2-5) 

259723 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิง 3(2-2-5)  ส าหรับการประยุกต์ทางการแพทย์ 

 ค านวณ   Natural Compounds for Medicinal Application 

 Computational Biological Science 259821 หัวข้อคัดสรรทาง 3(2-2-5) 

259724 อิเล็กทรอนิกส์ของเคร่ืองมือ 3(2-2-5)  วิทยาศาสตร์ประยุกต์  

 ทางวิทยาศาสตร์   Selected Topics in Applied Science 

 Electronics of Scientific Instruments 259822 การคิดเชิงวิพากษ์และนวัตกรรม 3(2-2-5) 

259725 การค านวณเชิงวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)  Critical Thinking and Innovation 

 สมรรถนะสูง  XXXXXX วิชาเอกเลือก* 3(X-X-X) 

 High Performance Scientific Computing  Major elective  

259726 ชีววิศวกรรมล าไอออน 3(2-2-5) XXXXXX วิชาเอกเลือก* 3(X-X-X) 

 Ion Beam Bioengineering   Major elective  

*กระบวนวิชาที่เปดิสอนภายใน/นอกสถาบัน ที่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธข์องนิสิตเห็นชอบ 

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       48 หน่วยกิต 

259891 วิทยานิพนธ์ 48หน่วยกิต    

 Dissertation     

 โดยหัวข้อวิทยานิพนธต์้องผ่านการเห็นชอบจากผูท้รงคุณวุฒใินการกลั่นกรองหัวข้อวิทยานิพนธ ์ซ่ึงแต่งตั้ง

โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     จ านวน                        4 หน่วยกิต 

259801 สัมมนา 1 1(0-2-1) 259803 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 Seminar I   Seminar III  

259802 สัมมนา 2 1(0-2-1) 259804 สัมมนา 4 1(0-2-1) 

 Seminar II   Seminar IV  

      

 กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย    

 (ก) นิสิตจะได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาในการศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาหรือหัวข้อที่สัมพันธกั์บ 

 วิทยานิพนธ์ 

 (ข) นิสิตจะต้องเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาทุกภาคการศึกษา จนส าเร็จการศึกษา 

 (ค) นิสิตต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
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แผนการศึกษา     

แบบ 2.1     

      

 ช้ันปีท่ี  1  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

259811 เคร่ืองมือวิเคราะห์ทาง 3(2-2-5) XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 วิทยาศาสตร์ประยุกต์  XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

259812 สถิติขัน้สูงส าหรับการวิจัยทาง 3(2-2-5) 259802 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวม 6(1) หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต    

      

      

 ช้ันปีท่ี  2  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

259803 สัมมนา 3 1(0-2-1) 259804 สัมมนา 4 1(0-2-1) 

  (ไม่นับหน่วยกิต)   (ไม่นับหน่วยกิต) 

259892 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 259892 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9(1) หน่วยกิต รวม 9(1) หน่วยกิต 

      

      

 ช้ันปีท่ี  3  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

259892 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 259892 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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แบบ 2.2     

      

 ช้ันปีท่ี  1  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

259811 เคร่ืองมือวิเคราะห์ทาง 3(2-2-5) XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 วิทยาศาสตร์ประยุกต์  XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

259812 สถิติขัน้สูงส าหรับการวิจัยทาง 3(2-2-5) 259801 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6(1) หน่วยกิต 

      

      

 ช้ันปีท่ี  2  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

259802 สัมมนา 2 1(0-2-1) 259803 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

  (ไม่นับหน่วยกิต)   (ไม่นับหน่วยกิต) 

259891 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 259891 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

รวม 9(1) หน่วยกิต รวม 9(1) หน่วยกิต 

      

      

 ช้ันปีท่ี  3  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

259804 สัมมนา 4 1(0-2-1) 259891 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

  (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 6 หน่วยกิต 

259891 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต    

รวม 6(1) หน่วยกิต    

      

      

 ช้ันปีท่ี  4  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

259891 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 259891 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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 ช้ันปีท่ี  5  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

259891 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 259891 วิทยานิพนธ์  หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) 

  :  Doctor of Science (Exercise and Sport Science) 

 ช่ือย่อ  :  วท.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)  

  :  D.Sc. (Exercise and Sport Science)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

แบบ 2.1 แบบ 2.2 

1.  งานรายวิชา (Course work)   

    1.1  หมวดวิชาเฉพาะ 

         1.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 

         1.1.2 กลุ่มวิชาเลือก 

2.  วิทยานิพนธ์   

3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

12 

 

6 

6 

36 

(3) 

24 

 

12 

12 

48 

(6) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48(3) 72(6) 
 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

   เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
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งานรายวิชา     

 แบบ 2.1    

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน             6  หน่วยกิต 

248801 วิธีวิจัยและนวัตกรรมทาง 3(3-0-6) 248802 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 3(3-0-6) 

 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  และการกีฬาขัน้สูง  

 Research Methods and Innovations in Exercise   Advanced Exercise and Sport Science 

 and Sports Science     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้    

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

248811 การพัฒนาโปรแกรมสมรรถนะ 3(2-2-5) 248815 สหวิทยาการการฝึกกีฬา 3(2-2-5) 

 การฝึกกีฬา   เพื่อความเป็นเลิศ  

 Development of Sport Performance Training   Interdisciplinary of Sport Training for Excellence 

 Program  248816 การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริม 3(2-2-5) 

248812 การออกแบบและพัฒนา 3(2-2-5)  สุขภาพ  

 โภชนาการทางการออกก าลังกายและกีฬา  Development of Health Promotion Strategies 

 Design and Development of Exercise and  248817 ธุรกิจกีฬากับโลกปัจจุบัน 3(2-2-5) 

 Sport Nutrition   Sport Business and Today's World 

248813 จติวิทยาการกีฬาขัน้สูง 3(2-2-5) 248818 รูปแบบการพัฒนากีฬาเพื่อ  

 Advanced Sport Psychology   ความยั่งยืน  

248814 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3(2-2-5)  Sports Development Model for Sustainability 

 ทางกีฬาขัน้สูง     

 Advance Motion Analysis for Sport    

      

 กลุ่มวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา    จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

248821 การพัฒนาหลักสูตรและ 3(2-2-5) 248825 นโยบายและการจัดการกีฬา 3(3-0-6) 

 นวัตกรรมการสอนกีฬา   ในโลกปัจจุบัน  

 Development of Curriculum and Teaching   Advanced Sport Management 

 Innovation in Sports  248826 แนวโน้มธุรกิจทางการกีฬา 3(3-0-6) 

248822 การสร้างรูปแบบโปรแกรม 3(2-2-5)  ในอนาคต  

 การออกก าลังกายในโรงเรียน   Sport Policy in Today’s World 

 Development of Exercise Programs in School    
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248823 สหวิทยาการการสอนและ 3(2-2-5) 248827 มิติทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน   ทางการกีฬา  

 Disciplinary in Health Promotion and Teaching   Socio-Cultural Dimensions in Sport 

 in School  248828 รูปแบบการพัฒนาการจัดการ 3(2-2-5) 

248824 การสร้างรูปแบบการส่งเสริม 3(3-0-6)  กีฬาเพื่อความยั่งยืน  

 พฤติกรรมการออกก าลังกายและการกีฬา  Sports Development Model for Sustainability 

 Creation of Sport and Health Behaviors     

 Promotion Model     

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                      36 หน่วยกิต 

248841 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Dissertation     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3 หน่วยกิต 

248831 สัมมนา 1 1(0-2-1) 248833 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 Seminar I   Seminar III  

248832 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

 Seminar II     

      

      

 แบบ 2.2    

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน             12 หน่วยกิต 

248801 วิธีวิจัยและนวัตกรรมทาง 3(3-0-6) 248803 การพัฒนาหลักการเพื่อส่งเสริม  3(3-0-6) 

 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  สุขภาพและการกีฬา                 

 Research Methods and Innovations in Exercise   Principle Development for Sport and Health  

 and Sports Science   Promotion  

248802 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 3(3-0-6) 248804 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 และการกีฬาขัน้สูง   กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  

 Advanced Exercise and Sport Science  Science and Technology for Excellence in  

    Sports  
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้    

      

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

248811 การพัฒนาโปรแกรมสมรรถนะ 3(2-2-5) 248815 สหวิทยาการการฝึกกีฬา 3(2-2-5) 

 การฝึกกีฬา   เพื่อความเป็นเลิศ  

 Development of Sport Performance Training   Interdisciplinary of Sport Training for Excellence 

 Program  248816 การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริม 3(2-2-5) 

248812 การออกแบบและพัฒนา 3(2-2-5)  สุขภาพ  

 โภชนาการทางการออกก าลังกายและกีฬา  Development of Health Promotion Strategies 

 Design and Development of Exercise and  248817 ธุรกิจกีฬากับโลกปัจจุบัน 3(2-2-5) 

 Sport Nutrition   Sport Business and Today's World 

248813 จติวิทยาการกีฬาขัน้สูง 3(2-2-5) 248818 รูปแบบการพัฒนากีฬาเพื่อ  

 Advanced Sport Psychology   ความยั่งยืน  

248814 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3(2-2-5)  Sports Development Model for Sustainability 

 ทางกีฬาขัน้สูง     

 Advance Motion Analysis for Sport    

      

 กลุ่มวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา    จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

248821 การพัฒนาหลักสูตรและ 3(2-2-5) 248825 นโยบายและการจัดการกีฬา 3(3-0-6) 

 นวัตกรรมการสอนกีฬา   ในโลกปัจจุบัน  

 Development of Curriculum and Teaching   Advanced Sport Management 

 Innovation in Sports  248826 แนวโน้มธุรกิจทางการกีฬา 3(3-0-6) 

248822 การสร้างรูปแบบโปรแกรม 3(2-2-5)  ในอนาคต  

 การออกก าลังกายในโรงเรียน   Sport Policy in Today’s World 

 Development of Exercise Programs in School    

      

248823 สหวิทยาการการสอนและ 3(2-2-5) 248827 มิติทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน   ทางการกีฬา  

 Disciplinary in Health Promotion and Teaching   Socio-Cultural Dimensions in Sport 

 in School  248828 รูปแบบการพัฒนาการจัดการ 3(2-2-5) 

248824 การสร้างรูปแบบการส่งเสริม 3(3-0-6)  กีฬาเพื่อความยั่งยืน  

 พฤติกรรมการออกก าลังกายและการกีฬา  Sports Development Model for Sustainability 

 Creation of Sport and Health Behaviors     

 Promotion Model     
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 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                      48 หน่วยกิต 

248842 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต    

 Dissertation     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        6 หน่วยกิต 

248831 สัมมนา 1 1(0-2-1) 248833 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 Seminar I   Seminar III  

248832 สัมมนา 2 1(0-2-1) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 

 Seminar II   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

    Intensive English for Graduate Studies  

      

      

แบบ 2.1     

      

 ช้ันปีท่ี  1  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

248801 วิธีวิจัยและนวัตกรรมทาง 3(3-0-6) 248832 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  (ไม่นับหน่วยกิต) 

248802 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 3(3-0-6) 248841 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

 และการกีฬาขัน้สูง  2488XX วิชาเลือก 3(x-x-x) 

248831 สัมมนา 1 1(0-2-1) รวม 6(1) หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 6(1) หน่วยกิต    

      

      

 ช้ันปีท่ี  2  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

248833 สัมมนา 3 1(0-2-1) 248841 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 

248841 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต    

2488XX วิชาเลือก 3(x-x-x)    

รวม 9(1) หน่วยกิต    
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 ช้ันปีท่ี  3  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

248841 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 248841 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

แบบ 2.2     

      

 ช้ันปีท่ี  1  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 248803 การพัฒนาหลักการเพื่อ 3(3-0-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา              (ไม่นับหน่วยกิต)  ส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา  

248801 วิธีวิจัยและนวัตกรรมทาง 3(3-0-6) 248804 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

248802 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 3(3-0-6) 248832 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 และการกีฬาขัน้สูง   (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวม 6(3) หน่วยกิต รวม 6(1) หน่วยกิต 

     

      

 ช้ันปีท่ี  2  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

248833 สัมมนา 2 1(0-2-1) 248833 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 (ไม่นับหน่วยกิต)  (ไม่นับหน่วยกิต) 

248842 วิทยานิพนธ ์ 3 หน่วยกิต 248841 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

2488XX วิชาเลือก 3(x-x-x) 2488XX วิชาเลือก 3(x-x-x) 

รวม 6(1) หน่วยกิต รวม 6(1) หน่วยกิต 

      

      

 ช้ันปีท่ี  3  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

248841 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 248841 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

2488XX วิชาเลือก 3(x-x-x) รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต    
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 ช้ันปีท่ี  3  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

248841 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 248841 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

School of Engineering 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ยกฐานะขึ้นจาก ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยส านัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของ มหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา การจัดการเรียน              

การสอนของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในสมัยนั้นเปิดสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพียง 5 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยจัดการเรียน               

การสอนเพียง ชั้นปีท่ี 1 และ 2 เมื่อนิสิตต้องเรียนในชั้นปีท่ี 3 

และ 4 ทางส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จะส่งนิสิตไปเรียนท่ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จั งหวัด

พิษณุโลก 

 ต่อมามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อเตรียม 

ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และเมื่อมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะขึน้เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ คือ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

แล้ว ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

 ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนท้ังหมด 9 

หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 

หลั กสู ต ร คือ  วิศวกรรม เครื่องก ล วิศวกรรม ไฟฟ้ า 

วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร คือ วิศวกรรม

โยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนี้ 

ยังได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร คือ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   

    1.1  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

    1.2  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

    1.3  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล 

 1. วิศวกรเครื่องกลท่ีมีความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

โดยสามารถออกแบบ และ ควบคุมการผลิตในกระบวนการ

ต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม และการประเมินโครงการ

ทางเศรษฐศาสตร์ รวมท้ังการวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้

พลังงานในโรงงาน อาคาร และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 

 2. นักวิชาการหรือนักวิจัยในหน่วยงานรัฐและเอกชน

ทางด้านสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เช่น พลังงาน อากาศยาน เป็นต้น 

 3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

 4. ผู้ให้ค าปรึกษาทางด้านการวิจัย วิเคราะห์ หรือการ

ประเมินในศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล หรือทางด้านพลังงาน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

ไฟฟ้า 

 นักวิจัย นักวิชาการ ไฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน, อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา 

 วิศวกรออกแบบก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้จัดการโครงการ

ก่อสร้าง หรือผู้บริหารระดับกลางของบริษัทรับเหมา

ก่อสร้าง ข้าราชการ วิศวกร ในส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง             

กับงานวิศวกรรมโยธา เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

คมนาคม อาจารย์ นัก วิจัย  ในสถาบันการศึกษาท่ีจัด             

การเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 นักวิจัย นักวิชาการไฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน, อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 

สถานที่ตั้ง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์. 0 5446 6666 ต่อ 3389  

โทรสาร 0 5446 6662 

E-mail : Engineering@up.ac.th 

Facebook : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

             : งานวิชาการและพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์   

               มหาวิทยาลัยพะเยา 

Line : @engup 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

  :  Master of Engineering (Mechanical Engineering) 

 ช่ือย่อ  :  วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

  :  M.Eng. (Mechanical Engineering)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

แผน ก แบบ ก2 

1.  งานรายวิชา (Course work)      24 

    1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 9 

    1.2  หมวดวิชาเอกเลือก 15 

2.  วิทยานิพนธ ์ 12 

3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(3) 
 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษก าหนดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เร่ือง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562   

 

งานรายวิชา     

 แผน ก แบบ ก(2)   จ านวนไม่น้อยกว่า        24 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาพื้นฐาน   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

261700 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 261761 สัมมนา 1 1(0-3-2) 

 และเทคโนโลยี   Seminar I  

 Research Methodology in Science and  261762 สัมมนา 2 1(0-3-2) 

 Technology  Seminar II  

261701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขัน้สูง 3(3-0-6) 261763 สัมมนา 3 1(0-3-2) 

 Advanced Engineering Mathematics  Seminar III  
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 หมวดวิชาเอกเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

261711 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น 3(2-2-5) 261716 วิศวกรรมระบบทางอุณหภาพ  3(2-2-5) 

 Theory of Elasticity   Thermal Systems Engineering  

261712 ระเบยีบวิธไีฟไนต์เอลิเมนต์ข้ันสูง 3(2-2-5) 261717 การค านวณเชิงตัวเลขทาง 3(2-2-5) 

 Advanced Finite Element Method  พลศาสตร์ของไหล  

261713 การปรับอากาศเพื่อ 3(2-2-5)  Computational Fluid Dynamics  

 วัตถุประสงค์เฉพาะ  261718 การสร้างแบบจ าลองและการ 3(2-2-5) 

 Air Conditioning for Specific Purposes  จ าลองสภาพของระบบ  

261714 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและ 3(2-2-5)  System Modelling and Simulation 

 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 261719 หัวข้อคัดสรรทางด้าน  3(2-2-5) 

 Postharvest technology and agricultural   วิศวกรรมเคร่ืองกล  

 products processing  Selected Topics in Mechanical Engineering 

261715 เทคโนโลยีเซลล์เช้ือเพลิง 3(2-2-5) 261720 หัวข้อพิเศษทางด้าน  3(2-2-5) 

 Fuel Cell Technology   วิศวกรรมเคร่ืองกล  

    Special Topic in Mechanical Engineering 

      

 2.  วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12  หน่วยกิต 

261791 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                         3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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 แผนการศึกษา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก 2    

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3 (3-0-6) 261762 สัมมนา 2 1(0-3-2) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต) 2617xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

261700 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 2617xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 และเทคโนโลยี  2617xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

261701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขัน้สูง 3(3-0-6) รวม 10 หน่วยกิต 

261761 สัมมนา  1(0-3-2)    

2617xx วิชาเอกลือก 3(x-x-x)    

รวม 10(3) หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

261763 สัมมนา 3 1(0-3-2) 261791 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

261791 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

2617xx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)    

รวม 10 หน่วยกิต    
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

  :  Master of Engineering (Electrical Engineering) 

 ช่ือย่อ  :  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

  :  M.Eng. (Electrical Engineering)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

หมวดวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

1. งานรายวิชา (Course work)   - 24 

   1.1  หมวดวิชาเฉพาะ -  

        1.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ - 6  

        1.1.2 กลุ่มวิชาเลือก - 18  

2. วิทยานิพนธ์ 36 12  

3.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (4)  (4) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(4)  36(3)  
 

หมายเหตุ  1.  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

 2.  นิสิตอาจลงทะเบยีนเรียนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามความเห็นชอบ

ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการวิจัย โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม 

งานรายวิชา     

 แผน ก แบบ ก1     

 1. วิทยานิพนธ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

262797 วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 2. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 262791 สัมมนา 1(0-3-2) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Seminar  

 Intensive English for Graduate Studies    
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 แผน ก แบบ ก2     

 1) งานรายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า        24 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

262701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 262792 ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) 

 ขัน้สูง   และเทคโนโลยี  

 Advanced Electrical Engineering Mathematics  Research Methodology for Science and 

    Technology 

    

 กลุ่มวิชาเลือก   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ านวน 18 หน่วยกิต หรือ ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชากลุ่มใด 

กลุ่มหนึ่ง จ านวน 15 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาอื่น จ านวน 3 หน่วยกิต 

      

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง ให้เลือกจากรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้  

262741 เทคนิคการค านวณส าหรับ 3(2-3-6) 262746 ความเช่ือถือได้ของระบบ 3(2-3-6) 

 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง   ไฟฟ้าก าลัง  

 Computation Technique for Power System   Power System Reliability  

 Analysis 262747 ระบบการส่งกระแสสลับ 3(2-3-6) 

262742 การประมาณสถานะระบบไฟฟ้า 3(2-3-6)  ที่ยืดหยุ่นได ้  

 ก าลัง   Flexible Alternating Current Transmission  

 Power System State Estimation  Systems  

262743 เทคนิคการหาคา่เหมาะสมที่สุด 3(2-3-6) 262748 การควบคุมความถ่ีระบบ 3(2-3-6) 

 ในระบบไฟฟ้าก าลัง   ไฟฟ้าก าลัง  

 Optimization Techniques in Power System  Power System Frequency Control 

262744 เสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 262749 พลศาสตร์ไมโครกริด 3(2-3-6) 

 และการควบคุม   และการควบคุม  

 Power System Stability and Control  Microgrid Dynamics and Control 

262745 คุณภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง 3(2-3-6) 262793 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Power System Quality   ไฟฟ้าก าลัง  

    Special Topic in Electrical Power Engineering 
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 กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ให้เลือกจากรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้  

262711 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและ 3(2-3-6) 262773 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(2-3-6) 

 การแพร่กระจายคลื่น   และสัญญาณภาพ  

 Electromagnetic Field and Wave Propagation  Digital Image and Signal Processing 

262712 การออกแบบวงจรวีแอลเอสไอ 3(2-3-6) 262774 การประยุกต์ใช้การประมวลผล 3(2-3-6) 

 VLSI Circuit Design   สัญญาณและภาพเพื่อการพัฒนาสังคม 

262722 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3(2-3-6)  Signal and Image Processing Application  

 Industrial Automation Systems   for Social Development  

262771 การรู้จ าแบบรูป 3(2-3-6) 262775 การออกแบบวงจรและระบบ 3(2-3-6) 

 Pattern Recognition   ไมโครเวฟ  

262772 ทฤษฎีสารสนเทศและ 3(2-3-6)  Microwave Circuit and System Design 

 การเขา้รหัสขอ้มูล  262776 วิศวกรรมสายอากาศขัน้สูง 3(2-3-6) 

 Information Theory and Source Coding  Advanced Antenna Engineering 

   262794 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 3(2-3-6) 

    ไฟฟ้าสื่อสาร  

    Special Topic in Communications Engineering 

      

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการขับเคล่ือนทางไฟฟ้า ให้เลือกจากรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

262713 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าขัน้สูง 3(2-3-6) 262764 คอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ 3(2-3-6) 

 Advanced Electrical Machines   ก าลังสูง  

262714 การออกแบบเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 3(2-3-6)  High Power Switching Converters 

 Electrical Machine Design  262765 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า 3(2-3-6) 

262721 ระบบควบคุมขัน้สูง 3(2-3-6)  กระแสสลับข้ันสูง  

 Advanced Control System   Advanced AC Motor Drives  

262761 การควบคุมและออกแบบ 3(2-3-6) 262766 ยานยนต์ไฟฟ้าขัน้สูง 3(2-3-6) 

 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   Advanced Electric Vehicles  

 Power Electronics Control and Design 262767 การพัฒนาไฟฟ้าส าหรับ 3(2-3-6) 

262762 การควบคุมดิจิทัลส าหรับ 3(2-3-6)  ระบบการขนส่งทางราง  

 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   Electrification for Railway Transportation  

 Digital Control for Power Electronics  Systems  

262763 ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 3(2-3-6) 262795 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-6) 

 และการประยุกต์   ก าลังและการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 

 Electric Drive Systems and Applications  Special Topic in Power Electronic and Electric  

    Drives  
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 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

262796 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ 3(3-0-6) 262791 สัมมนา 1(0-3-2) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Seminar  

 Intensive English for Graduate Studies    

     

     

แผนการศึกษา     

แผน ก แบบ ก1     

     

 ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

262797 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 262797 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

262791 สัมมนา 1(0-3-2) รวม 12 หน่วยกิต 

  (บังคับไม่นับหน่วยกิต)    

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา       (บังคับไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 6(4) หน่วยกิต    

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

262797 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 262797 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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แผน ก แบบ ก 2     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ 3(3-0-6) 2627xx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

  ระดับบัณฑิตศึกษา         (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 2627xx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

262701 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขัน้สูง 3(3-0-6) 2627xx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

262791 สัมมนา 1(0-3-2) 2627xx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 (บังคับไม่นับหน่วยกิต) รวม 12 หน่วยกิต 

262792 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6)    

 และเทคโนโลยี     

2627xx วิชาเลือก 3(x-x-x)    

2627xx วิชาเลือก 3(x-x-x)    

รวม 12(4) หน่วยกิต    

      

  ช้ันปีที่ 2   

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

262796 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 262796 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 

  :  Master of Engineering (Civil Engineering) 

 ช่ือย่อ  :  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)  

  :  M.Eng. (Civil Engineering)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

แผน ก แบบ ก2 

1.  งานรายวิชา (Course work)                   

    1.1  กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

    1.2  กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน                  

          1.2.1  วิชาเอกบังคับ 

          1.2.2 วิชาเอกเลือก                       

2.  วิทยานิพนธ์ (Thesis)                           

3.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

25 

4 

21 

9 

12 

12 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37(3) 
 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

   เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

งานรายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2    

 กลุ่มวิชาพื้นฐาน   จ านวน                         4 หน่วยกิต 

263700 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 263701 สัมมนา 1(0-3-2) 

 และเทคโนโลยี   Seminar  

 Research Methodology in Science and     

 Technology     
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 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        21 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ     จ านวน                        9 หน่วยกิต 

263710 คณิตศาสตร์ขัน้สูงส าหรับ 3(3-0-6) 263731 วิศวกรรมฐานรากขัน้สูง 3(2-2-5) 

 วิศวกรโยธา   Advanced Foundation Engineering 

 Advanced Mathematics for Civil Engineers   

263719 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(2-2-5)    

 Finite Element Analysis     

      

 วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 ให้เลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้    

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง     

263711 การวิเคราะห์โครงสร้างข้ันสูง 3(2-2-5) 263716 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Structural Analysis  Advanced Concrete Technology 

263712 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(2-2-5) 263720 การออกแบบอาคารต้านทาน 3(2-2-5) 

 ขัน้สูง   แผน่ดินไหว  

 Advanced Reinforced Concrete Structures  Seismic Design of Buildings  

263713 พลศาสตร์โครงสร้าง 3(3-0-6) 263721 โครงสร้างคอนกรีตหล่อ 3(3-0-6) 

 Structural Dynamics   ส าเร็จรูป  

263715 วัสดุวิศวกรรมโยธาขัน้สูง 3(3-0-6)  Precast Concrete Structures  

 Advanced Civil Engineering Materials 263750 หัวข้อเฉพาะทางด้าน 3(3-0-6) 

   วิศวกรรมโยธา 

    Selected Topics in Civil Engineering 

      

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและขนส่ง    

263730 ปฐพีกลศาสตร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 263742 ระบบขนส่งสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Advanced Soil Mechanics   Public Transportation  

263732 คุณสมบัติของดินและการ 3(2-2-5) 263744 การจัดการโลจสิติกส์ 3(3-0-6) 

 ทดสอบในงานวิศวกรรมปฐพี   Logistics Management  

 Soil Properties and Testing in Geotechnical  263745 ความรู้พื้นฐานของวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering   ขนส่งทางราง  

263733 การปรับปรุงดิน 3(3-0-6)  Introduction to Railway Engineering 

 Soil Improvement  263750 หัวข้อเฉพาะทางด้าน 3(3-0-6) 

263740 การวางแผนการขนสง่ในชุมชนเมือง 3(3-0-6)  วิศวกรรมโยธา  

 Urban Transportation Planning   Selected Topics in Civil Engineering 

263741 โครงสร้างพืน้ผวิทาง 3(3-0-6)    

 Pavement Structure     
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 กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า    

263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 263763 การออกแบบอาคารชลศาสตร์ 3(2-2-5) 

 โยธา   Design of Hydraulic Structures 

 Selected Topics in Civil Engineering 263764 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากร 3(3-0-6) 

263760 กลศาสตร์ของไหลขัน้สูง 3(3-0-6)  น้ า  

 Advanced Fluid Mechanics   Water Resource Systems Analysis 

263761 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ า 3(3-0-6) 263767 วิศวกรรมชลประทานและ 3(3-0-6) 

 Water Resources Development and   ระบายน้ า  

 Management   Irrigation and Drainage Engineering 

263762 อุทกวิทยาขัน้สูง 3(3-0-6) 263769 วิศวกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ า 3(3-0-6) 

 Advanced Hydrology   Soil and Water Conservation Engineering 

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

263791 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

      

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา        

 Intensive English for Graduate Studies       

     

     

แผนการศึกษา     

กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก 2     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 263701 สัมมนา  1(0-3-2) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต) 263731 วิศวกรรมฐานรากขัน้สูง 3(2-2-5) 

263700 ระเบยีบวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 2637XX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 และเทคโนโลยี  2637XX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

263710 คณติศาสตรข์ั้นสูงส าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) รวม 10 หน่วยกิต 

263719 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(2-2-5)    

รวม 9(3) หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

263791 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 263791 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

2637XX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

2637XX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

รวม 12 หน่วยกิต    
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

  :  Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 

 ช่ือย่อ  :  ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

  :  Ph.D. (Electrical Engineering)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

แบบ 1.1 

1. งานรายวิชา (Course work)                    

   1.1  หมวดวิชาเฉพาะ 

        1.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 

        1.1.2 กลุ่มวิชาเลือก 

2. ดุษฎีนิพนธ์ 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

48  

(1)  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48(1)  
 

หมายเหตุ  1.  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  

 2.  นิสิตอาจลงทะเบยีนเรียนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามความเห็นชอบ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการวิจัย โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม 

งานรายวิชา     

 แบบ 1.1      

 1. ดุษฎีนิพนธ์   จ านวน                       48 หน่วยกิต 

262892 ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต    

 Dissertation     

      

 2. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                         1 หน่วยกิต 

262891 สัมมนาหัวข้อข้ันสูงทาง 1(0-3-2)    

 วิศวกรรมไฟฟ้า     

 Seminar in Advanced Electrical Engineering     

 Topics     
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แผนการศึกษา     

      

แบบ 1.1      

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

262891 สัมมนาหัวข้อข้ันสูงทาง 1(0-3-2) 262892   ดุษฎีนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 วิศวกรรมไฟฟ้า                   (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 

262892   ดุษฎีนิพนธ ์ 6 หน่วยกิต    

รวม 6(1) หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

262892   ดุษฎีนิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 262892   ดุษฎีนิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

262892   ดุษฎีนิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 262892   ดุษฎีนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะศลิปศาสตร์ 

School of Liberal Arts 

ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

 เปิดครั้งแรกเมื่ อ พ.ศ. 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียน 

การสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถานที่ท าการช่ัวคราว

วิทยาเขตที่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี  พ.ศ. 2542               

ได้ย้ายสถานที่ท าการมายัง ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา  

 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                  

เป็น 3 กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่ม

วิชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นสาขาวิชา ส าหรับกลุ่ม

วิชาศิลปศาสตร์ ประกอบดว้ย 4 สาขาวชิา คือสาขาวิชาพื้นฐาน 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มี

การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนา

สังคม  

 ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะเป็น

ส านักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ 

สาขาวิชาพื้นฐาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนา

สังคม และได้ เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึ้น โดยมีสาขาวิชาที่

รับผิดชอบคือ สาขาวิชานติิศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน สว่น

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากส านัก

วิชาศิลปศาสตร์ไปสังกัดส านักวิชาวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร์ ที่ต้ังขึ้นใหม่  

 ในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต             

ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2550 เปิดหลักสูตร คือ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์  

 ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับ

การยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ส านักวิชาศิลปศาสตร์  

จึงเปลี่ยนเป็นคณะศิลปศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ 

1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

     1.1  สาขาวิชาภาษาไทย 

     1.2  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

     1.3  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

     2.1  สาขาวิชาภาษาไทย 

     2.2  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

     2.3  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 ผู้สอนวิชาภาษาไทยและวรรณกรรมไทย ภาษาและวรรณกรรม

ท้องถิ่น ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ (ผู้วิจัยหรือผู้ปฏิบัติงาน) 

ทางดา้นภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยในองค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ประยุกต์ 

 บุคคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ นักวิจัยอิสระ นักนิติ

วิทยาศาสตร ์นักอรรถบ าบดั พนักงานบริษัทที่มีงานดา้นภาษาศาสตร์

เขา้มาเกี่ยวขอ้ง เช่น กูเกิล้ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ผู้สอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ นักวิชาการ นักวิจัยด้าน

ภาษาอังกฤษ หรือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักแปล

เจ้าหน้าที่ พนักงานของภาครัฐและเอกชนหรือองค์กรระหว่าง

ประเทศที่ต้องใช้ความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ปรึกษาทางด้านภาษา  

ผู้อบรมทางดา้นภาษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 อาจาร ย์ท างภาษา วรรณ กรรม  และคติชนวิท ยา                      

ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

ผู้บริหารและนักธุรกิจดา้นการสื่อสาร นักเขียน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ประยุกต์ 

      บุคคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ นักวิจัยอิสระ 

นักนิตวิิทยาศาสตร์ นักอรรถบ าบัด พนักงานบริษัทที่มีงานด้าน

ภาษาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวขอ้ง เช่น กูเกิล้ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 อาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ 

นักวิชาการและนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ นักเขียน ลา่ม นักแปล 

พนักงานในองค์กรระหว่างประเทศ อาชีพอิสระที่ใช้ทักษะและ

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

สถานท่ีตัง้ 

คณะศิลปศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ตอ่ 1382  

โทรสาร 0 5446 6660 

E-mail : libarts@up.ac.th 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภาษาไทย 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 

  :  Master of Arts (Thai) 

 ช่ือย่อ  :  ศศ.ม. (ภาษาไทย)  

  :  M.A. (Thai)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข 

1.  งานรายวิชา (Course work)  

    1.1  หมวดวิชาพืน้ฐาน 

    1.2  หมาดวิชาเฉพาะด้าน 

          1.2.1  วิชาเอกบังคับ  

          1.2.2  วิชาเอกเลือก 

2.  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

-  

- 

36 

- 

(3) 

24 

3 

21 

12 

 9 

12 

- 

(3) 

30 

3 

27 

12 

15 

- 

6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 )3(  36 )3(  36 )3(  
 

  หมายเหตุ  กรณีนิสิตไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผ่าน

ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  ต้องลงทะเบยีนเรียน รายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

งานรายวิชา     

แผน ก แบบ ก 1     

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

144754 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Thesis     
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา        

 Intensive English for Graduate Studies       

     

แผน ก แบบ ก 2    

 หมวดวิชาพื้นฐาน   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

144701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)    

 และสังคมศาสตร์     

 Research Methodology in Humanities and   

 Social Sciences     

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        21 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

144711 การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว 3(3-0-6) 144721 แนวคิดและทฤษฎี 3(2-2-5) 

 ภาษาศาสตร์   การวิจารณ์วรรณกรรม 

 Linguistics Analysis of Thai Language  Concepts and Theory of Literary Criticism  

144712 การพัฒนาศักยภาพการใช้ 3(2-2-5) 144724 คติชนร่วมสมัย       3 (3-0-6) 

 ภาษาไทยเชิงวิชาการ    Contemporary Folklore 

 Academic Thai Language Competency    

 Development     

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

 โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  

144713 ภาษาตระกูลไท 3(3-0-6) 144732 นวัตกรรมการถ่ายทอดองค์ 3(2-2-5) 

 Tai Language Family   ความรู้ทางภาษาไทย  

144714 สัมพันธสารวิเคราะห์ 3(3-0-6)  Innovations for Transferring Knowledge of 

 Discourse Analysis   Thai Language  

144715 การแปรและความหลากหลาย 3(3-0-6) 144741 วรรณกรรมกับอัตลักษณ์ของ 3(3-0-6) 

 ของภาษาไทย   ทอ้งถ่ิน 

 Thai Language Variation and Diversity  Literature and Local Identity  

144722 วรรณกรรมเอกคัดสรร 3(3-0-6) 144742 ภาษาและวรรณกรรมล้านนา 3(3-0-6) 

 Selected Masterpieces   Lanna Language and Literature 

144723 วรรณกรรมร่วมสมัย     3(3-0-6) 144751 หัวข้อคัดสรรทางภาษาไทย          3(2-2-5) 

 Contemporary Literature   Selected Topics on Thai Language 

144731 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่าง 3(2-2-5)    

 ประเทศ     

 Thai as a Foreign Language     
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 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

144743 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3 (3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา                    

 Intensive English for Graduate Studies      

      

      

แผน ข    

   

 หมาวดวิชาพื้นฐาน   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

144701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)    

 และสังคมศาสตร์     

 Research Methodology in Humanities and   

 Social Sciences   

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        27 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

144711 การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว 3(3-0-6) 144721 แนวคิดและทฤษฎี 3(2-2-5) 

 ภาษาศาสตร์   การวิจารณ์วรรณกรรม 

 Linguistics Analysis of Thai Language  Concepts and Theory of Literary Criticism  

144712 การพัฒนาศักยภาพการใช้ 3(2-2-5) 144724 คติชนร่วมสมัย       3 (3-0-6) 

 ภาษาไทยเชิงวิชาการ    Contemporary Folklore 

 Academic Thai Language Competency   

 Development     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  

144713 ภาษาตระกูลไท 3(3-0-6) 144732 นวัตกรรมการถ่ายทอดองค์ 3(2-2-5) 

 Tai Language Family   ความรู้ทางภาษาไทย  

144714 สัมพันธสารวิเคราะห์ 3(3-0-6)  Innovations for Transferring Knowledge of 

 Discourse Analysis   Thai Language  
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144715 การแปรและความหลากหลาย 3(3-0-6) 144741 วรรณกรรมกับอัตลักษณ์ของ 3(3-0-6) 

 ของภาษาไทย   ทอ้งถ่ิน 

 Thai Language Variation and Diversity  Literature and Local Identity  

144722 วรรณกรรมเอกคัดสรร 3(3-0-6) 144742 ภาษาและวรรณกรรมล้านนา 3(3-0-6) 

 Selected Masterpieces   Lanna Language and Literature 

144723 วรรณกรรมร่วมสมัย     3(3-0-6) 144751 หัวข้อคัดสรรทางภาษาไทย          3(2-2-5) 

 Contemporary Literature   Selected Topics on Thai Language 

144731 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่าง 3(2-2-5)    

 ประเทศ     

 Thai as a Foreign Language     

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

144742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3 (3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา                    

 Intensive English for Graduate Studies      

      

      

แผนการศึกษา     

แผน ก  แบบ ก1      

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 144754 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา              (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 

144754 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต    

รวม 9(3) หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144754 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 144754 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

แผน ก แบบ ก2     

    

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 144701 ระเบยีบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์  3(3-0-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  และสังคมศาสตร์  

144712 การพัฒนาศักยภาพการใช้ 3(2-2-5) 144711 การวิเคราะห์ภาษาไทย 3(3-0-6) 

 ภาษาไทยเชิงวิชาการ       ตามแนวภาษาศาสตร์  

144721 แนวคดิและทฤษฎีการวิจารณ์ 3(2-2-5) 144724 คติชนร่วมสมัย 3(3-0-6) 

 วรรณกรรม  1447xx วิชาเอกเลือก 3 (x-x-x) 

รวม 6(3) หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1447xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 144753 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

1447xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) รวม 9 หน่วยกิต 

144753 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต    

รวม 9 หน่วยกิต    
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แผน ข    

   

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 144701 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต) 144711 การวิเคราะห์ภาษาไทยตาม 3 (3-0-6) 

144712 การพัฒนาศักยภาพการใช้ 3(2-2-5)  แนวภาษาศาสตร์  

 ภาษาไทยเชิงวิชาการ             1447xx วิชาเอกเลือก                           3(x-x-x) 

144721 แนวคิดและทฤษฎีการวิจารณ์ 3(2-2-5) รวม 9 หน่วยกิต 

 วรรณกรรม     

รวม 6(3) หน่วยกิต    

      

      

  ภาคการศึกษาที่ 3  

   1447xx วิชาเอกเลือก                           3(x-x-x) 

   1447xx วิชาเอกเลือก                           3(x-x-x) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

144742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 144742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

1447xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 1447xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 5 หน่วยกิต รวม 5 หน่วยกิต 

      

      

  ภาคการศึกษาที่ 3  

   144742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

   1447xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   รวม 5 หน่วยกิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  

  :  Master of Arts (Applied Linguistics)  

 ช่อย่อ :  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  

  :  M.A. (Applied Linguistics)  

      

โครงสร้างหลักสูตร    
 

หมวดวิชา 

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2560 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข 

1. งานรายวิชา (Course work)                                                       

   1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 

   1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       

         1.2.1  วิชาเอกบังคับ 

         1.2.2  วิชาเอกเลือก                           

- 

- 

- 

- 

- 

24 

3 

21 

12 

9 

30 

3 

27 

18 

9 

2. วิทยานิพนธ์                                    

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                  

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  

36 

- 

(3) 

12 

- 

(3) 

- 

6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36(3) 36(3) 36(3) 

  หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

    เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

งานรายวิชา     

แผน ก แบบ ก 1     

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36    หน่วยกิต 

154762 วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต                                     

 Dissertation     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                         3 หน่วยกิต     

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3 (3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผน ก แบบ ก 2       

 หมวดวิชาพื้นฐาน   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

157701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5)    

 Research Methodology in Social Sciences      

     

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า         21 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ     จ านวน                        12 หน่วยกิต 

157711 สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3 (2-2-5) 157713 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ 3 (2-2-5) 

 Phonetics and Phonology   ศาสตร์  

157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์  3 (2-2-5)  Semantics and Pragmatics  

 Morphology and Syntax  157715 ประเด็นปัจจบุันทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-5) 

    Current Trends in Linguistics  

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9     หน่วยกิต 

157721 ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยี 3 (2-2-5) 157743 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา 3 (2-2-5) 

 Linguistics and Technology   Psycholinguistics  

157731    ภาษาศาสตร์ภาษาถ่ิน 3 (2-2-5) 157752 การวิเคราะห์บทสนทนา 3 (2-2-5) 

 Dialectolinguistics   Conversational Analysis  

157732 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม    3 (2-2-5) 157753 แนวคิดการวิเคราะห์วาท 3 (2-2-5) 

 Field Methods in Linguistics   กรรมกับสังคม  

    Research for Discourse and Society 

      

 วิทยานิพนธ์     จ านวน                        12 หน่วยกิต 

157763 วิทยานิพนธ ์ 12 หนว่ยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3 (3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    

      

แผน ข     

 หมวดวิชาพื้นฐาน   จ านวน                         3  หน่วยกิต 

157701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)    

 Research Methodology in Social Sciences      
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 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        27 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ     จ านวน                        18 หน่วยกิต 

157711 สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3 (2-2-5) 157714 ภาษาศาสตร์สังคม 3 (2-2-5) 

 Phonetics and Phonology   Sociolinguistics  

157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์  3 (2-2-5) 157715 ประเด็นปัจจบุันทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-5) 

 Morphology and Syntax   Current Trends in Linguistics  

157713 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ 3 (2-2-5) 157716 หัวขอ้คัดสรรทางภาษาศาสตร ์ 3 (2-2-5) 

 ศาสตร์   Selected Topics in Linguistics  

 Semantics and Pragmatics     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9  หน่วยกิต 

157721 ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยี 3 (2-2-5) 157743 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา 3 (2-2-5) 

 Linguistics and Technology   Psycholinguistics  

157731    ภาษาศาสตร์ภาษาถ่ิน 3 (2-2-5) 157752 การวิเคราะห์บทสนทนา 3 (2-2-5) 

 Dialect linguistics   Conversational Analysis  

157732 ภาษาศาสตร์ภาคสนาม    3 (2-2-5) 157753 แนวคิดการวิเคราะห์วาท 3 (2-2-5) 

 Field Methods in Linguistics   กรรมกับสังคม  

    Research for Discourse and Society 

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

157761 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                         3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3 (3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา     

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผนการศึกษา     

แผน ก แบบ ก 1     

      

 ช้ันปีท่ี 1  

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

157762 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 157762 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3 (3-0-6) รวม 9 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 9 (3) หน่วยกิต    

      

      

 ช้ันปีท่ี 2  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

157762 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 157762 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

แผน ก แบบ ก 2    

      

 ช้ันปีท่ี 1  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

157701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) 157713  อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ 3 (2-2-5) 

157711 สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3 (2-2-5)  ศาสตร์  

157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์ 3 (2-2-5) 1577xx    วิชาเอกเลือก 3 (2-2-5) 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3 (3-0-6) 1577xx    วิชาเอกเลือก 3 (2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 9 (3) หน่วยกิต    

      

      

 ช้ันปีท่ี 2  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

157715 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-5) 157763 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

157763 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 1577xx    วิชาเอกเลือก 3 (x-x-x) 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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แผน ข    

      

 ช้ันปีท่ี 1  

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3 (3-0-6) 157712 วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา                (ไม่นับหน่วยกิต) 157713  อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ 3(2-2-5) 

157701 ระเบยีบวิธวีิจัย 3 (2-2-5)  ศาสตร์  

 ทางสังคมศาสตร์  157714 ภาษาศาสตร์สังคม 3(2-2-5) 

157711 สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3 (2-2-5) รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 6(3) หน่วยกิต    

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   157715  ประเด็นปัจจุบัน 3 (2-2-5) 

    ทางภาษาศาสตร์  

   157716 หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-5) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

 ช้ันปีท่ี 2  

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

157761 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 157761 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

1577xx    วิชาเอกเลือก 3 (2-2-5) 1577xx    วิชาเอกเลือก 3 (x-x-x) 

รวม 5 หน่วยกิต รวม 5 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   157761 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 

   1577xx    วิชาเอกเลือก 3 (x-x-x) 

   รวม 5 หน่วยกิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

  :  Master of Arts (English) 

 ช่ือย่อ  :  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  

  :  M.A. (English)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ข 

1.  งานรายวิชา (Course work)  

    1.1  หมวดวิชาพืน้ฐาน 

    1.2  หมาดวิชาเฉพาะด้าน 

          1.2.1  วิชาเอกบังคับ  

          1.2.2  วิชาเอกเลือก 

2.  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

- 

- 

- 

-       

- 

36 

- 

(3) 

24 

 3 

21 

15 

 6 

12 

- 

(3) 

30 

3 

27 

18 

9 

- 

6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 )3(  36 )3(  36 )3(  
 

  หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนิสิตไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 ต้องลงทะเบียนรายวิชา 146700 

ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6) 

งานรายวิชา     

แผน ก แบบ ก 1     

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

146743 วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา        

 Intensive English for Graduate Studies       
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แผน ก แบบ ก 2    

 หมวดวิชาพื้นฐาน   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146710 ระเบยีบวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)    

 Research Methodology in Social Sciences   

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        21 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

146701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 146721 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 3(3-0-6) 

 ระหว่างวัฒนธรรม   Second Language Acquisition 

 English for Intercultural Communication   146722 นานาภาษาอังกฤษโลก 3(3-0-6) 

146702 การเขยีนเชิงวิชาการขัน้สูง 3(2-2-5)  World Englishes  

 Advanced Academic Writing     

146720 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)         

 English Discourse Analysis     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้  

 กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ     

146706 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผา่น 3(2-2-5) 146724 ไวยากรณ์เพื่อการสอน 3(3-0-6) 

 สื่อหลากรูปแบบ   ภาษาอังกฤษ  

 English Multimodal Literacies   English Pedagogical Grammar 

146711 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 3(2-2-5) 146730 วรรณคดีส าหรับการสอน 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ  

 Action Research in English Language Classrooms  Literature for English Language Teaching 

146723 มุมมองด้านภาษาศาสตร์เชิง 3(3-0-6)    

 สังคมส าหรับภาษาอังกฤษศึกษา    

 Sociocultural Perspective for English Language     

 Studies     
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 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชพี     

146703 การเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับ 3(2-2-5) 146705 การรู้วิจารณญาณใน 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษศึกษา   ภาษาอังกฤษศึกษา  

 Digital Literacies for English Language Studies    Critical Literacies in English Language Studies 

146704 การน าเสนอและการอภิปราย  146731 การแปลเพื่อวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 เพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5)           Translation for Careers  

 Presentation and Discussion for Professional  146732 วรรณกรรมโลก 3(3-0-6) 

 Contexts   World Literature  

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

146742 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3 (3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา                    

 Intensive English for Graduate Studies      

     

แผน ข     

      

 หมวดวิชาพื้นฐาน   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146710 ระเบยีบวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)    

 Research Methodology in Social Sciences   

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        27 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

146701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 146721 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 3(3-0-6) 

 ระหว่างวัฒนธรรม   Second Language Acquisition 

 English for Intercultural Communication   146722 นานาภาษาอังกฤษโลก 3(3-0-6) 

146702 การเขยีนเชิงวิชาการขัน้สูง 3(2-2-5)  World Englishes  

 Advanced Academic Writing     

146720 การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)         

 English Discourse Analysis     
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 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้  

 กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ     

146706 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผา่น 3(2-2-5) 146724 ไวยากรณ์เพื่อการสอน 3(3-0-6) 

 สื่อหลากรูปแบบ   ภาษาอังกฤษ  

 English Multimodal Literacies   English Pedagogical Grammar 

146711 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 3(2-2-5) 146730 วรรณคดีส าหรับการสอน 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ  

 Action Research in English Language Classrooms  Literature for English Language Teaching 

146723 มุมมองด้านภาษาศาสตร์เชิง 3(3-0-6)    

 สังคมส าหรับภาษาอังกฤษศึกษา    

 Sociocultural Perspective for English Language     

 Studies     

      

 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชพี     

146703 การเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับ 3(2-2-5) 146705 การรู้วิจารณญาณใน 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษศึกษา   ภาษาอังกฤษศึกษา  

 Digital Literacies for English Language Studies    Critical Literacies in English Language Studies 

146704 การน าเสนอและการอภิปราย  146731 การแปลเพื่อวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 เพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5)           Translation for Careers  

 Presentation and Discussion for Professional  146732 วรรณกรรมโลก 3(3-0-6) 

 Contexts   World Literature  

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

146741 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ  3 (3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา                    

 Intensive English for Graduate Studies      
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แผนการศึกษา     

     

แผน ก  แบบ ก1      

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 146743 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 9 หน่วยกิต 

146743 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต    

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146743 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 146743 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

แผน ก แบบ ก2     

    

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 146702 การเขยีนเชิงวิชาการขัน้สูง 3(2-2-5)   

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) 146721 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 3(3-0-6) 

146701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)   146722 นานาภาษาอังกฤษโลก 3(3-0-6) 

 ระหว่างวัฒนธรรม  รวม 9 หน่วยกิต 

146710 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)    

146720 การวิเคราะห์วาทกรรม 3(3-0-6)              

 ภาษาอังกฤษ     

รวม 9(3) หน่วยกิต    
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

1467xx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 146742 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

1467xx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) รวม 9 หน่วยกิต 

146742 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต    

รวม 9 หน่วยกิต    

      

      

แผน ข    

   

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 146721 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 3(3-0-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต) 146701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)   

146710 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)  ระหว่างวัฒนธรรม  

146720 การวิเคราะห์วาทกรรม 3(3-0-6) 146722 นานาภาษาอังกฤษโลก 3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษ  รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 6(3) หน่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   146702 การเขยีนเชิงวิชาการขัน้สูง 3(2-2-5) 

   146704 การน าเสนอและการอภิปราย 3(2-2-5) 

    วิชาชีพ  

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

146741 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                      2 หน่วยกิต 146741 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                      2 หน่วยกิต 

146xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 146xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

รวม 5 หน่วยกิต รวม 5 หน่วยกิต 
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    ภาคการศึกษาที่ 3  

   146741 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                      2 หน่วยกิต 

   1467xx    วิชาเอกเลือก                           3(3-0-6) 

   รวม 5 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภาษาไทย 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) 

  :  Doctor of Philosophy (Thai) 

 ช่ือย่อ  :  ปร.ด. (ภาษาไทย)  

  :  Ph.D. (Thai)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. งานรายวิชา (Course work)  

   1.1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

        1.1.1  วิชาเอกบังคับ 

        1.1.2  วิชาเอกเลือก 

2. วิทยานิพนธ์ (Thesis) 

- 

- 

- 

- 

48 

12 

12 

6 

6 

36 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 48 
 

  หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

   เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

งานรายวิชา     

แบบ 1.1      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       48 หน่วยกิต 

144831 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต    

 Dissertation     

      

แบบ 2.1    

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

144801 วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชิง 3(2-2-5) 144802 ภาวะผู้น าและการจัดการทาง 3(2-2-5) 

 สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม  ภาษาไทย   

 Creativity and Innovation Research   Leadership and Management in Thai Language 

 Methodology in Thai Language     
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 วิชาเอกเลือก   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

144811 การสัมมนาภาษาไท-ไทย 1(0-3-2) 144823 ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 3(3-0-6) 

 Seminar in Tai-Thai Language   Contemporary Thai languages and literature 

144812 การสัมมนาวรรณกรรมไท-ไทย 1(0-3-2) 144824 ภาษาไทยเปรียบเทยีบ 3(3-0-6) 

 Seminar in Tai-Thai literature   Comparative Thai Language  

144813 การสัมมนาคติชนวิทยาไท-ไทย 1(0-3-2) 144825 วรรณกรรมไทยเปรียบเทยีบ 3(3-0-6) 

 Seminar in Tai-Thai folklore   Comparative Thai Literature  

144821 ภูมิปัญญาพืน้บา้นกับการ 3(3-0-6) 144826 คติชนวิทยาเปรียบเทยีบ  3(3-0-6) 

 พัฒนาความรู้ทางภาษาไทย   Comparative Folklore  

 Thai Local Wisdom and Development of     

 Knowledge     

144822 ภาษา อักษร และวรรณกรรม 3(3-0-6)    

 ไทยโบราณ       

 Ancient Thai languages Character and literature    

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

144831 วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต    

 Dissertation     

      

      

แผนการศึกษา     

     

แบบ 1.1      

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144831 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 144831 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144831 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 144831 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144831 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 144831 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

      

      

แบบ 2.1     

    

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144801 วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชิง 3(2-2-5) 144802 ภาวะผู้น าและการบริหารทาง 3(3-0-6) 

 สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม   ภาษาไทย   

xxxxxx วิชาเอกเลือก   3(3-0-6) 144XXX วิชาเอกเลือก    3(3-0-6) 

รวม 6 หน่วยกิต หรือเลอืกเรียนวชิาเอกเลอืกวิชาการสัมมนา 3 รายวิชาต่อไปนี้ 

   144811 การสัมมนาภาษาไท-ไทย 1(0-3-2) 

   144812 การสัมมนาวรรณกรรมไท-ไทย 1(0-3-2) 

   144813 การสัมมนาคตชินวทิยาไท-ไทย 1(0-3-2) 

   รวม 6 หน่วยกิต 

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144832 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 144832 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

144832 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 144832 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  

  :  Doctor of Philosophy (Applied Linguistics) 

 ช่ือย่อ :  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  

  :  Ph.D. (Applied Linguistics)  

      

โครงสร้างหลักสูตร    
 

หมวดวิชา 

หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2560 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. งานรายวิชา (Course work)                   

   1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

       1.1.1  วิชาเอกบังคับ 

       1.1.2  วิชาเอกเลือก 

- 

- 

- 

- 

12 

12 

6 

6 

2. วิทยานิพนธ์   

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

48 

(3) 

36 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48(3) 48(3) 

      

รายวิชา     

แบบ 1.1      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       48    หน่วยกิต 

157851 วิทยานิพนธ ์ 48 หน่วยกิต                                      

 Dissertation     
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แบบ 2.1    

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                        12  หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                         6   หน่วยกิต 

157801 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) 157802 ประเด็นปัจจบุันทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-5) 

 ขั้นสูง   และภาษาศาสตร์ประยุกตข์ัน้สูง  

 Advanced Research Methodology in Social   Current Issues in Advanced Linguistics and  

 Sciences   Applied Linguistics   

      

 วิชาเอกเลือก      จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

157811 นิติสัทศาสตร์กับการประยุกต์ใช้  3 (2-2-5) 157833 ภาษาศาสตร์จิตวิทยากับ 3 (2-2-5) 

 ขั้นสูง       นวัตกรรม  

 Advanced Forensic Phonetics and Application  Psycholinguistics and Innovations  

157821 นวัตกรรมภาษาศาสตรภ์าษาถิ่น 3 (2-2-5) 157841 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 3 (2-2-5) 

 Innovations in Dialectolinguistics  Critical Discourse Analysis  

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

157852 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Dissertation     
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แผนการศึกษา  

แบบ 1.1      

      

 ช้ันปีท่ี 1  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

157851 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 157851 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

     

      

 ช้ันปีท่ี 2  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

157851 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 157851 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

      

      

 ช้ันปีท่ี 3  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

157851 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 157851 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

      

      

แบบ 2.1    

      

 ช้ันปีท่ี 1  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

157801 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) 1578xx วิชาเอกเลือก 3 (2-2-5) 

 ขั้นสูง  1578xx วิชาเอกเลือก 3 (2-2-5) 

157802 ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-5) 157852   วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

 และภาษาศาสตร์ประยุกต์ขัน้สูง  รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต    

     

      

      

      

.      
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 ช้ันปีท่ี 2  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

157852 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 157852 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

 ช้ันปีท่ี 3  

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

 157852 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 157852 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

  :  Doctor of Philosophy (English)  

 ช่ือย่อ :  ปร.ด. (ภาษาอังกฤษ)  

  :  Ph.D. (English)  

      

โครงสร้างหลักสูตร    
 

หมวดวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. งานรายวิชา (Course work)                   

   1.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    

        1.1.1  วิชาเอกบังคับ 

        1.1.2  วิชาเอกเลือก 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

6 

6 

2. วิทยานิพนธ์                             48 36 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 48 

  หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

   เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

งานรายวิชา     

 แบบ 1.1      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       48    หน่วยกิต 

146855 วิทยานิพนธ ์ 48 หน่วยกิต                                    

 Dissertation     

      

 แบบ 2.1    

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                        12 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

146811 ระเบยีบวิธวีิจัยทางด้าน 3(2-2-5) 146812 นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษ  Innovations in English Language Studies 

 Research Methodology in English Language    

 Studies   
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 วิชาเอกเลือก   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

นิสิตสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้  

  

 กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ    

146823 การสอนทางภาษาอังกฤษเป็น 2(2-0-4) 146851 สัมมนา 1  2(1-2-3) 

 ภาษาสากล   Seminar I  

 Teaching English as an International Language   

146824 ประเด็นปัจจุบันด้านการวัดและ 2(1-2-3)    

 การประเมินผล     

 Current Issues in Assessment and Evaluation    

      

 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร    

146821 ทักษะการสื่อสารทางวิชาการ 2(1-2-3) 146852 สัมมนา 2  2(1-2-3) 

 ขัน้สูง   Seminar II  

 Advanced Academic Communication Skills   

146822 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2(1-2-3)    

 Intercultural communications     

      

 กลุ่มวรรณคดี    

146831 วรรณคดีสากล 2(2-0-4) 146853 สัมมนา 3 2(1-2-3) 

 Global Literary Works     Seminar III  

146832 วรรณคดีวิจารณ์ 2(1-2-3)    

 Literary Criticism     

      

 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    

146841 มุมมองทางการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 146854 สัมมนา 4 2(1-2-3)  

 เพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ   Seminar IV  

 Pedagogical Perspectives of English for     

 Specific Purposes     

146842 การวิเคราะห์วาทกรรมใน 2(2-0-4)    

 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    

 Discourse Analysis in English for Specific     

 Purposes     
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 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                               36 หน่วยกิต 

146856  วิทยานิพนธ ์ 36 หนว่ยกิต    

 Dissertation     

      

แผนการศึกษา     

      

แบบ 1.1      

      

  ช้ันปีท่ี  1    

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146855 วิทยานิพนธ ์                      8 หน่วยกิต 146855 วิทยานิพนธ์                               8 หน่วยกิต 

รวม   8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี  2   

146855 วิทยานิพนธ ์                      8 หน่วยกิต 146855 วิทยานิพนธ์                               8 หน่วยกิต 

รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146855 วิทยานิพนธ ์                                8 หน่วยกิต 146855 วิทยานิพนธ์                               8 หน่วยกิต 

รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

      

      

แบบ 2.1    

     

  ช้ันปีท่ี  1    

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146811 ระเบยีบวิธวีิจัยทางด้าน 3(2-2-5) 146812 นวัตกรรมทางดา้นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษ  1468xx วิชาเอกเลือก   2 หน่วยกิต 

1468xx วิชาเอกเลือก   2 หน่วยกิต รวม 5 หน่วยกิต 

1468xx วิชาเอกเลือก   2 หน่วยกิต    

รวม   7 หน่วยกิต    
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  ช้ันปีท่ี  2   

146856 วิทยานิพนธ์                                9 หน่วยกิต 146856 วิทยานิพนธ์                              9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

     

     

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146856 วิทยานิพนธ์                                 9 หน่วยกิต 146856 วิทยานิพนธ์                               9 หน่วยกิต 

รวม   9 หน่วยกิต รวม   9 หน่วยกิต 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

School of Public Health 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังที่ 

7/2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 มีมติมอบให้

คณะแพทยศาสตร์ ด าเนินการจัดท าโครงสร้างของคณะ

แพทยศาสตร์ โดยให้แยกหลักสูตรสาขาสาธารณสุข

ศาสตร์ออกจากหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และน าเสนอ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมคร้ัง

ถัด ไป  ดั งนั้ น  เพื่ อ ให้ เกิดการด าเนิ น งานของคณ ะ

แพทยศาสตร์ และการด าเนินงานของหลักสูตรกลุ่ม

สาธารณสุขศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการ จงึขออนุมัติแยกส านักงาน

สาธารณสุขศาสตร์ ออกจากคณะแพทยศาสตร์ และ

จัดตั้งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตด้าน

สาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สังคม และ

ท้องถ่ิน  ให้ ก้าวทัน กับการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม

ฐานความรู้ (Knowledge based society) และระบบภูมิ

ปั ญ ญ าสุ ข ภ าพ ท้ อ ง ถ่ิ น  (Wisdom for Local Health 

System) การจัดการเรียนการสอนจะน าปัญหาเป็นหลัก

ในการเรียนรู้ (Problem - based leaning) และใช้ชุมชน

เป็นฐาน (Community - based leaning) เพื่อเป็นการเพิ่ม

ศักยภาพในการบริหารจัดการให้มีขีดความสามารถ

เพียงพอต่อการบริหารการด าเนินงานทางด้านวิชาการให้

นิสิตมีศักยภาพสอดรับกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 โดยมีหลักสูตรที่จัดการ

เรียนการสอนภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 8 

หลักสูตร 

หลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์  

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

1. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐ เอกชน 

และสถาบัน/ส านัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข 

2. นักวิจัยด้านการสาธารณสุข 

3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

1. ผูบ้ริหารในหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรด้าน

สุขภาพ 

2. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย 

สถาบันพระบรมราชชนก 

3. นักวิชาการสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพทุก

ระดับ 

4. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

5. นักวิชาการสาธารณสุขภาคเอกชน 

6. นักวิชาการอิสระ 

7. นักวิชาการสุขภาพในภาคส่วน (sector) อื่นๆ เช่น 

การศึกษา เกษตร อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

8. นักวิจัยทางด้านสุขภาพ 

สถานที่ต้ัง 

คณะแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3313  

โทรสาร 0 5446 6698 

E-mail : www.ph.up.ac.th 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

  :  Master of Public Health  

 ช่ือย่อ  :  ส.ม.  

  :  M.P.H.  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1.  งานรายวิชา  (Course Work ) 

   1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 

   1.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 

         1.2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

         1.2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

2.  วิทยานิพนธ ์

3.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

27 

15 

12 

9 

3 

12 

- 

(3) 

33 

15 

18 

15 

3 

- 

6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39(3) 39(3) 
 

  หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

   เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

งานรายวิชา     

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 กรณจัีดการศึกษาแผน ก แบบ ก2   

 หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน                       15 หน่วยกิต 

326711 ปรัชญาและการบริหาร  3(2-2-5) 326714 ระบาดวิทยาส าหรับ  3(2-2-5) 

 สาธารณสุข   การวางแผนนโยบายสาธารณสุข 

 Philosophy and Public Health Administration  Epidemiology for Public Health Policy 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 326715 ระเบยีบวิธีวิจัยและสถิติ  3(2-2-5) 

 Health Education and Behavioral Science  ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

326713 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5)  Research Methodology and Statistics in  

 และอาชีวอนามัย   Health Science  

 Environmental Health and Occupational Health    
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 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

326721 การวางแผนและการประเมิน  3(2-2-5) 326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน   3(0-9-3)  

 ระบบสุขภาพ   Community health management practicum 

 Planning and Health Evaluation    

326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  3(2-2-5)    

 Health Economics     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต 

326731 สังคมวิทยาการแพทย์  3(2-2-5) 326733 การประเมินและการจัดการ   3(2-2-5) 

 และสาธารณสุข   ผลกระทบทางสุขภาพและการประเมิน 

 Social Science in Medicine and Health  ความเสี่ยง  

326732 สุขภาพโลก  3(2-2-5)  Health Impact and risk Assessment and  

 Global Health   Management  

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

326741 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา        

 Intensive English for Graduate Studies       

      

แผน ข    

 หมวดวิชาพื้นฐาน   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

326711 ปรัชญาและการบริหาร  3(2-2-5) 326714 ระบาดวิทยาส าหรับ  3(2-2-5) 

 สาธารณสุข   การวางแผนนโยบายสาธารณสุข 

 Philosophy and Public Health Administration  Epidemiology for Public Health Policy 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  3(2-2-5) 326715 ระเบยีบวิธีวิจัยและสถิติ  3(2-2-5) 

 Health Education and Behavioral Science  ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

326713 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5)  Research Methodology and Statistics in  

 และอาชีวอนามัย   Health Science  

 Environmental Health and Occupational Health    
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 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวนไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

326721 การวางแผนและการประเมิน  3(2-2-5) 326724 การสัมมนาสาธารณสุข 3(2-2-5) 

 ระบบสุขภาพ   Seminar Public Health 

 Planning and Health Evaluation 326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน   3(0-9-3)  

326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  3(2-2-5)  Community health management practicum 

 Health Economics     

326723 การจัดการระบบสุขภาพ 3(2-2-5)    

 Health System Management     

      

 วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต 

326731 สังคมวิทยาการแพทย์  3(2-2-5) 326733 การประเมินและการจัดการ   3(2-2-5) 

 และสาธารณสุข   ผลกระทบทางสุขภาพและการประเมิน 

 Social Science in Medicine and Health  ความเสี่ยง  

326732 สุขภาพโลก  3(2-2-5)  Health Impact and risk Assessment and  

 Global Health   Management  

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

326742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  6 หน่วยกิต    

 Independent Study       

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน                        3 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6)    

 ระดับบัณฑิตศึกษา        

 Intensive English for Graduate Studies    
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แผนการศึกษา     

     

แผน ก แบบ ก (2)     

     

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 326715 ระเบยีบวิธีวิจัยและสถิติ 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา             (ไม่นับหน่วยกิต)  ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

326711 ปรัชญาและการบริหาร 3(2-2-5) 326721 การวางแผนและการประเมิน 3(2-2-5) 

 สาธารณสุข   ระบบสุขภาพ  

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 

326713 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 และอาชีวอนามัย  รวม 12 หน่วยกิต 

326714 ระบาดวิทยาส าหรับ 3(2-2-5)    

 การวางแผนนโยบายสาธารณสุข    

รวม 12(3) หน่วยกิต    

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

326741 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 326741 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน  3(0-9-3) รวม 6 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต    

      

      

แผน ข 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 326713 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา             (ไม่นับหน่วยกิต)  และอาชีวอนามัย  

326711 ปรัชญา การบริหาร  3(2-2-5) 326714 ระบาดวิทยาส าหรับ 3(2-2-5) 

 และกฎหมายสาธารณสุข   การวางแผนนโยบายสาธารณสุข 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 326715 ระเบยีบวิธีวิจัยและสถิติทาง 3(2-2-5) 

รวม 6(3) หน่วยกิต  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
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   รวม 9 หน่วยกิต 

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   326721 การวางแผนและการประเมิน 3(2-2-5) 

    ระบบสุขภาพ  

   326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 

   326723 การจัดการระบบสุขภาพ 3(2-2-5) 

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

326724 การสัมมนาสาธารณสุข 3(2-2-5) 326725 การฝกึจัดการสุขภาพชุมชน  3(0-9-3) 

326742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 หน่วยกิต 326742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 หน่วยกิต 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) รวม 4 หน่วยกิต 

รวม 7 หน่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   326742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4 หน่วยกิต 

   รวม 4 หน่วยกิต 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

  :  Doctor of Public Health Program  

 ช่ือย่อ  :  ส.ด.  

  :  Dr.P.H.  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 

แบบ 2.1 

1.  งานรายวิชา  (Course Work ) 

    1.1  หมวดวิชาเฉพาะ  

         1.1.1  กลุ่มวิชาบังคับ 

         1.1.2  กลุ่มวิชาเลือก 

2.  วิทยานิพนธ ์

15 

15 

12 

3 

36 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 51 
 

  หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

   เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

     

งานรายวิชา     

 แบบ 2.1     

 หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

326811 ปรัชญาสาธารณสุข 3(2-2-5) 326871 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 และการจัดการระบบสุขภาพ   Seminar I  

 Public Health Philosophy and Health System  326872 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Management  Seminar II  

326812 พันธกิจสัมพันธข์องชุมชน 3(2-2-5) 326873 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 ในงานสาธารณสุข   Seminar III  

 Community Engagement in Public Health     

326813 ระเบยีบวิธวีิจัยและการวิเคราะห์ 3(2-2-5)    

 ขอ้มูลทางสาธารณสุข     

 Research methodology and data analysis in     

 public health     
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 กลุ่มวิชาเลือก   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

326821 วิทยาการระบาดขัน้สูง 3(2-2-5) 326823 การจัดการสุขภาพ  3(2-2-5) 

 ทางด้านสาธารณสุข   ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

 Advanced Epidemiology in Public Health  Health, Safety and Environmental  

326822 กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ 3(2-2-5)  Management  

 Health Communication Strategy     

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวนไม่น้อยกว่า        36 หน่วยกิต 

326891 วิทยานิพนธ ์  36 หน่วยกิต    

 Dissertation       

      

แผนการศึกษา แบบ 2.1     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

326811 ปรัชญาสาธารณสุข 3(2-2-5) 326813 ระเบยีบวิธวีิจัย 3(2-2-5) 

 และการจัดการระบบสุขภาพ   และการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสาธารณสุข 

326812 พันธกิจสัมพันธข์องชุมชน 3(2-2-5) 32682x วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 ในงานสาธารณสุข  326891 วิทยานิพนธ ์ 3 หน่วยกิต 

326871 สัมมนา 1 1(0-2-1) รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 7 หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

326871 สัมมนา 2 1 (0-2-1) 326891 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 

326891 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 7 หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

326873 สัมมนา 3 1 (0-2-1) 326891 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 

326891 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต    
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วิทยาลัยการจัดการ 

College of Managemtnt 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จ          

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ .ศ .2553 ขึ้น  และประกาศใน ราชกิจจานุ เบกษา               

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553  มหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึง

เดิมเป็นวิทยาเขตสารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  โดยการบริห ารของ 

ศาสตราจารย์  (พิ เศษ) ดร. มณฑล สงวนเสริมศ รี 

อธิการบดีและคณะผูบ้ริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ 

สร้างมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบอย่าง

แทจ้ริง 

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมติจัดตั้ ง

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย

พะเยา เป็นคณะวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตร          

ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เปิดด าเนินการ

เรียนการสอน หลักสูตร ดังนี ้ 

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

การท่องเที่ยวและโรงแรม (Master of Arts in Tourism 

and Hotel Management) 

 2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา (Master of Education in  Educational 

Administration) 

 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of 

Business Administration) 

 4. หลั กสู ต รป รัชญ าดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต  ส าขาวิ ช า           

การบริหารการศึกษา (Doctor of Philosophy Program in 

Educational Administration) 

 5. หลั กสู ต รป รัชญ าดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต  ส าขาวิ ช า               

ก ารจั ด การก ารท่ อ ง เที่ ย วแล ะโรงแรม  (Doctor of 

Philosophy Program in Tourism and Hotel Management) 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดวัตถุประสงค์เป็น core 

purpose เน้นร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้

นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข             

จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม ดังนั้น  วิทยาลัย

การจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา จงึเพิ่ม

โอกาสการท างานทั่วโลก โดยการส่งเสริมการเรียนรู้

ให้แก่นิสิตทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศ 

ของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  

หลักสูตรวิทยาลัยการจัดการ 

 1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา 

 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 3. หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณฑิ ต  สาขาวิ ชา            

การจัดการการทอ่งเที่ยวและโรงแรม 

 4. ห ลั ก สู ต รป รั ชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช า           

การบริหารการศึกษา (หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 

 5. ห ลั ก สู ต รป รั ชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช า               

การจัดการการทอ่งเที่ยวและโรงแรม 

สถานที่ต้ัง 

วิทยาลัยการจัดการ 

55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เบอร์โทรศัพท์ 0 2655 1100, 0 2655 3700 

โทรสาร 0 2655 1146 

E-mail : cmbll.pr@up.ac.th 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



วิทยาลัยการศึกษา 

School of Education 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 วิทยาลัยการศึกษา เดมิเป็นบัณฑิตวิทยาลัย ในสังกัดศูนย์

วิทยบริการ จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และในปี พ.ศ. 

2548  ศูน ย์ วิท ยบ ริก าร  จั งห วั ดพ ะ เยา  ได้ เป ลี่ ย น เป็ น

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเปลี่ยนเป็น 

ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2553 มหาวทิยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น 

มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงได้

เปลี่ ยนเป็นวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่ อง และโดยมติสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 (3) 

มาตรา 8 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 [2] ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 

14 กันยายน พ.ศ. 2556 ให้เปลี่ยนวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง

เป็น วิทยาลัยการศึกษา และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 

ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

 ทั้งนี้ หลักสูตรการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอนตัง้แตยั่ง

เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ภายใต้การบริหารจัดการของ

คณะศิลปศาสตร์ ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัย

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและ

พัฒนามาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็น

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมและมีช่ือเสยีงเป็นที่ยอมรับในแวดวง

การศึกษาโดยทั่วไป 

หลักสูตรวิทยาลัยการศึกษา  

1. หลักสูตรระดับปริญญาโท  

 1.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

ศึกษา 

 1.2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้

บูรณาการสมอง (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

 1.3 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทาง

การศึกษา 

 1.4 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา 

 1.5 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน 

2. หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

 2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 

 2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน 

อาชีพท่ีสามารถปฏิบตัิได้หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานเิทศก์หรือ

นักวิชาการในหน่วยงานการศึกษา นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษา  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณา

การสมอง (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย

ด้านการเรียนรู้บูรณาการสมอง ศึกษานิเทศก์ นักฝึกอบรมใน

หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน นักวิจัยในหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษา 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทาง

การศึกษา 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการหรือนักวิจัย

ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ศึกษานิเทศก์ 

นักวิชาการหรือนักฝึกอบรมในหน่วยงานราชการ นักวิจัยใน

หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา 

 ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ

หรือนักวิจัยอิสระด้านสะเต็มศกึษา นักวชิาการหรือนักฝึกอบรม

ในหน่วยงานราชการ นักการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ  

การสอน 

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการหรือนักวิจัย

ดา้นการพัฒนาหลักสูตรและการสอน นักฝึกอบรมในหนว่ยงาน

ราชการและองค์กรเอกชน ศึกษานิเทศก์ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบ ริหาร

การศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ

นักวิจัยในหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและ

สถานศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา นักวชิาการดา้นการศึกษา 

สถานท่ีตัง้ 

วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

เบอร์โทรศัพท์ 0 5446 6666 ตอ่ 1374-5 

โทรสาร 0 5446 6691 

E-mail : SE@up.ac.th 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

  :  Master of Education (Educational Administration) 

 ช่ือย่อ  :  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  

  :  M.Ed.(Educational Administration)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก2 

แผน 

ข 

งานรายวิชา(Coursework)ไม่น้อยกว่า  36 42 

1.1 หมวดวิชาวิชาแกน  9 9 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  27 33 

   1.2.1 วิชาเอก  9 9 

   1.2.2 วิชาชีพบริหาร 

           1.2.2.1 รายวิชา 

           1.2.2.2 การปฏิบัติการบริหาร 

 

18 

12 

6 

18 

12 

6 

   1.2.3 วิชาเลือก  - 6 

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 12 - 

การค้นคว้าด้วยตนเอง  - 6 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (5) (5) (5) 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48(5) 48(5) 48(5) 
 

หมายเหตุ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนิสิตที่ไม่ผา่นเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ต้องลงทะเบยีนรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบ

เข้ม ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

 

งานรายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก1   จ านวน                   48(5) หน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       48 หน่วยกิต 

176795 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต    

 Thesis     
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 176782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Regional Studies  

 Intensive English for Graduate Studies    

176781 สัมมนาทางการบริหาร 1(0-2-1)    

 การศึกษา     

 Seminar in Educational Administration    

     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2  จ านวน                   48(5) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  จ านวน                        9 หน่วยกิต 

176701 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(2-2-5) 176703 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(3-0-6) 

 สังคมศาสตร์  Educational Policies and Strategies 

 Research Methodology in Social Science   

176702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)    

 สารสนเทศทางการศึกษา     

 Innovation and Information Technology in     

 Education     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       27 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

176711 หลักการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 176713 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3(3-0-6) 

 และสถานศึกษา   Leader in Academic Affairs  

 The Principles of Educational Administration     

 and School Administration    

176712 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหาร 3(3-0-6)    

 มืออาชีพ     

 Professional Executive Spirituality    

      

 วิชาชีพบริหาร   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

 รายวิชา   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

176721 การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ 3(3-0-6) 176723 การพัฒนาความสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

 การศึกษา   ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  

 Administration for Educational Quality   Developing Relationships between Educational 

 Development  Schools and Communities  

     

     



คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 349 

 

176722 การบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 176724 การนิเทศ แผนและกิจกรรม 3(3-0-6) 

 ตามแนวทางศาสตร์พระราชา   การนิเทศการศึกษา  

 Educational Administration According to the   Supervision, Plan and Supervision Activities  

 King's Science Guidelines   in Education  

      

 การปฏิบัติการบริหาร   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

176731 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร 3 หน่วยกิต  176732 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร 3 หน่วยกิต  

 การศึกษาในสถานศึกษา (90 ช่ัวโมง)  การศึกษาในหน่วยงาน (90 ช่ัวโมง) 

 Professional Practicum in Educational   ทางการศึกษา  

 Administration in schools   Professional Practicum in Educational  

    Administration in Educational Organizations 

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

176794 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 176782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Regional Studies  

 Intensive English for Graduate Studies    

176781 สัมมนาทางการบริหาร 1(0-2-1)    

 การศึกษา     

 Seminar in Educational Administration    

     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ข   จ านวน                   48(5) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  จ านวน                        9 หน่วยกิต 

176701 ระเบยีบวิธวีิจัยทาง 3(2-2-5) 176703 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(3-0-6) 

 สังคมศาสตร์  Educational Policies and Strategies 

 Research Methodology in Social Science   

176702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)    

 สารสนเทศทางการศึกษา     

 Innovation and Information Technology in     

 Education     
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 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       33 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

176711 หลักการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 176713 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3(3-0-6) 

 และสถานศึกษา   Leadership in Academic Affairs 

 The Principles of Educational Administration     

 and School Administration    

176712 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหาร 3(3-0-6)    

 มืออาชีพ     

 Professional Executive Spirituality    

      

 วิชาชีพบริหาร   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

 รายวิชา   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

176721 การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ 3(3-0-6) 176723 การพัฒนาความสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

 การศึกษา   ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  

 Administration for Educational Quality   Developing Relationships between Educational  

 Development  Schools and Communities  

176722 การบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 176724 การนิเทศ แผนและกิจกรรม 3(3-0-6) 

 ตามแนวทางศาสตร์พระราชา   การนิเทศการศึกษา  

 Educational Administration According to the   Supervision, Plan and Supervision Activities  

 King's Science Guidelines   in Education  

      

 การปฏิบัติการบริหาร   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

176731 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร 3 หน่วยกิต  176732 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร 3 หน่วยกิต  

 การศึกษาในสถานศึกษา (90 ช่ัวโมง)  การศึกษาในหน่วยงานทาง (90 ช่ัวโมง) 

 Professional Practicum in Educational   การศึกษา  

 Administration in schools   Professional Practicum in Educational  

    Administration in Educational Organizations 

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

176741 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทาง 3(3-0-6) 176743 หลักธรรมาภิบาลและ 3(3-0-6) 

 การศึกษา   การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา 
 Human Resource Management in Education  Good Governance and Educational Risk  

176742 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)  Management  

 และเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา 176744 การประเมินโครงการ 3(2-2-5) 

 Organization Development and Economics of   ทางการศึกษา  

 Education   Projects  Evaluation in Education 
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 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 2 หน่วยกิต 176793 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3  2 หน่วยกิต 

 Independent Study I   Independent Study III  

176792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2  2 หน่วยกิต    

 Independent Study II     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 176782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Regional Studies  

 Intensive English for Graduate Student    

176781 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา 1(0-2-1)    

 Seminar in Educational Administration    

      

      

 แผนการศึกษา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก1    

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 176781 สัมมนาทางการบริหาร 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไมน่ับหน่วยกิต)  การศึกษา  

176795 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 176782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

รวม 12(3) หน่วยกิต 176795 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

   รวม 12(2) หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

176795 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 176795 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 
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 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2   

      

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 176703 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(3-0-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไมน่ับหน่วยกิต) 176713 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3(3-0-6) 

176701 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 176721 การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ 3(3-0-6) 

176702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)  การศึกษา  

 สารสนเทศทางการศึกษา  176722 การบริหารการศึกษาตาม 3(3-0-6) 

176711 หลักการบริหารการศึกษาและ 3(3-0-6)  แนวทางศาสตร์พระราชา  

 สถานศึกษา  รวม 12 หน่วยกิต 

176712 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหาร 3(3-0-6)    

 มืออาชีพ     

รวม 12(3) หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

176724 การนิเทศ แผนและกิจกรรม 3(3-0-6) 176723 การพัฒนาความสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

 การนิเทศการศึกษา   ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  

176731 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร 3 หน่วยกิต  176732 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร 3 หน่วยกิต  

 การศึกษาในสถานศึกษา (90 ช่ัวโมง)  การศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 

176782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1)   (90 ช่ัวโมง) 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 176794 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

176781 สัมมนาทางการบริหาร 1(0-2-1) รวม 12 หน่วยกิต 

 การศึกษา     

176794 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต    

รวม 12(2) หน่วยกิต    
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 กรณจัีดการศึกษา แผน ข    

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 176702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไมน่ับหน่วยกิต)  สารสนเทศทางการศึกษา  

176701 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 176712 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหาร 3(3-0-6) 

176711 หลักการบริหารการศึกษาและ 3(3-0-6)  มืออาชีพ  

 สถานศึกษา  176721 การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ 3(3-0-6) 

รวม 6(3) หน่วยกิต  การศึกษา  

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   176703 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(3-0-6) 

   176713 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3(3-0-6) 

   176722 การบริหารการศึกษาตาม 3(3-0-6) 

    แนวทางศาสตร์พระราชา  

   รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

176723 การพัฒนาความสัมพันธ์ 3(3-0-6) 1767xx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

 ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  176731 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร 3 หน่วยกิต  

176724 การนิเทศ แผนและกิจกรรม 3(3-0-6)  การศึกษาในสถานศึกษา           (90 ช่ัวโมง) 

 การนิเทศการศึกษา  176781 สัมมนาทางการบริหาร 1(0-2-1) 

176782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1)  การศึกษา                       (ไม่นับหน่วยกิต) 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 2 หน่วยกิต 

176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 2 หน่วยกิต รวม 8(1) หน่วยกิต 

รวม 8(1) หน่วยกิต    
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    ภาคการศึกษาที่ 3  

   1767xx วิชาเลือก 3(x-x-x) 

   176732 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร 3 หน่วยกิต  

    การศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 

    (90 ช่ัวโมง) 

  176793 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 2 หน่วยกิต 

   รวม 11 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  การศึกษามหาบัณฑิต (การเรียนรู้บูรณาการสมอง)  

   (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

  :  Master of Education (Functional Brain Integrated Learning) 

 ช่ือย่อ  :  กศ.ม. (การเรียนรู้บูรณาการสมอง)  

   (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

 

  :  M.Ed. (Functional Brain Integrated Learning)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

 

 

 

ล าดับ 

 

 

รายการ 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563 

แผน ก 

แบบ ก2 

แผน ข 

 

1 งานรายวิชา(Coursework)ไม่น้อยกว่า 25 31 

 1.2 หมวดวิชาวิชาแกน 9 9 

 1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 16 22 

    1.2.1 วิชาเอก 13 13 

    1.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   3 9 

2 วิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 12 - 

3 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 6 

4 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (4) (4) 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 37(4) 37(4) 
 
หมายเหตุ   ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา  เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ต้องลงทะเบยีนรายวิชา 146700 

ภาษาอังกฤษแบบเขม้ ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
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งานรายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2  จ านวน                   37(4) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน   จ านวน                       9 หน่วยกิต 

178701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางพหุวิทยาการ 3(2-2-5) 178703 วิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณา 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Multidisciplinary  การสมอง  

178702 การออกแบบนวัตกรรมการ 3(2-2-5)  Learning Management Methodology in  

 เรียนรู้บูรณาการสมอง   Functional Brain  Integrated Learning 

 Innovative Design in Functional Brain Integrated    

 Learning     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       16 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       13 หน่วยกิต 

178711 วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ 3(2-2-5) 178714 การวิเคราะห์เชิงวิพากษป์ัญหา 3(2-2-5) 

 ขอ้มูลทางพหุวิทยาการ   การเรียนรู้แบบองิเนือ้หาวิชา  

 Advanced Research Methodology and   Critical Analysis of Learning Problem in  

 Analytical Technique in Multidisciplinary  Content Knowledge  

178712 ประสาทวิทยาส าหรับศึกษาศาสตร์ 3(2-2-5) 178715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Neuroscience for Education   Seminar   

178713 ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญา 3(2-2-5)    

 ทางการศึกษา     

 Cognitive Neuroscience for Education    

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 

178721 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการฝึก 3(2-2-5) 178723 ปฏิบัติการทดลองการเรียนรู้ 3(1-4-4) 

 ความสามารถเชิงพุทธปิัญญา   บูรณาการสมอง  

 Digital Technology for Cognitive Training   Practicum in Functional Brain Integrated  

178722 จติวิทยาและพฤติกรรมทางการ 3(2-2-5)  Learning Laboratory  

 ศึกษา   178724 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 3(2-2-5) 

 Psychology and Behavior in Education  วิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา  

    Professional Learning Community in STEM  

    Education  

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

178794 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต    

 Thesis     
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 178781 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Regional Studies  

 Intensive English for Graduate Studies    

      

      

 กรณจัีดการศึกษา แผน ข  จ านวน                   37(4) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน   จ านวน                       9 หน่วยกิต 

178701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางพหุวิทยาการ 3(2-2-5) 178703 วิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณา 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Multidisciplinary  การสมอง  

178702 การออกแบบนวัตกรรมการ 3(2-2-5)  Learning Management Methodology in  

 เรียนรู้บูรณาการสมอง   Functional Brain  Integrated Learning 

 Innovative Design in Functional Brain Integrated    

 Learning     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       22 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       13 หน่วยกิต 

178711 วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ 3(2-2-5) 178714 การวิเคราะห์เชิงวิพากษป์ัญหา 3(2-2-5) 

 ขอ้มูลทางพหุวิทยาการ   การเรียนรู้แบบองิเนือ้หาวิชา  

 Advanced Research Methodology and   Critical Analysis of Learning Problem in  

 Analytical Technique in Multidisciplinary  Content Knowledge  

178712 ประสาทวิทยาส าหรับศึกษาศาสตร์ 3(2-2-5) 178715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Neuroscience for Education   Seminar   

178713 ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญา 3(2-2-5)    

 ทางการศึกษา     

 Cognitive Neuroscience for Education    

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

178721 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการฝึก 3(2-2-5) 178723 ปฏิบัติการทดลองการเรียนรู้ 3(1-4-4) 

 ความสามารถเชิงพุทธปิัญญา   บูรณาการสมอง  

 Digital Technology for Cognitive Training   Practicum in Functional Brain Integrated  

178722 จติวิทยาและพฤติกรรมทางการ 3(2-2-5)  Learning Laboratory  

 ศึกษา   178724 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 3(2-2-5) 

 Psychology and Behavior in Education  วิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา  

    Professional Learning Community in STEM  

    Education  
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 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                       6 หน่วยกิต 

178791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 2 หน่วยกิต 178793 การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 3  2 หน่วยกิต 

 Independent Study I   Independent Study III  

178792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 2 หน่วยกิต    

 Independent Study II     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 178781 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Regional Studies  

 Intensive English for Graduate Studies    

      

 แผนการศึกษา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2    

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 178711 วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไมน่ับหน่วยกิต)  ขอ้มูลทางพหุวิทยาการ  

178701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางพหุวิทยาการ 3(2-2-5) 178713 ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญา 3(2-2-5) 

178702 การออกแบบนวัตกรรมการ 3(2-2-5)  ทางการศึกษา  

 เรียนรู้บูรณาการสมอง  178714 การวิเคราะห์เชิงวิพากษป์ัญหา 3(2-2-5) 

178712 ประสาทวิทยาขัน้ส าหรับ 3(2-2-5)  การเรียนรู้แบบองิเนือ้หาวิชา  

 ศึกษาศาสตร์  178721 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการฝึก 3(2-2-5) 

178703 วิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณา 3(2-2-5)  ความสามารถเชิงพุทธปิัญญา 

 การสมอง  รวม 12 หน่วยกิต 

รวม 12(3) หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

178715 สัมมนา 1(0-2-1) 178794 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

178781 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) รวม 6 หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต)    

178794 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต    

รวม 7(1) หน่วยกิต    
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 กรณจัีดการศึกษา แผน ข    

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 178711 วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไมน่ับหน่วยกิต)  ขอ้มูลทางพหุวิทยาการ  

178701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางพหุวิทยาการ 3(2-2-5) 178713 ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญา 3(2-2-5) 

178712 ประสาทวิทยาส าหรับศึกษาศาสตร์ 3(2-2-5)  ทางการศึกษา  

178703 วิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณา 3(2-2-5) 178714 การวิเคราะห์เชิงวิพากษป์ัญหา 3(2-2-5) 

 การสมอง   การเรียนรู้แบบองิเนือ้หาวิชา  

รวม 9(3) หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   178702 การออกแบบนวัตกรรม 3(2-2-5) 

    การเรียนรู้บูรณาการสมอง  

   178715 สัมมนา 1(0-2-1) 

   รวม 4 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

1787XX วิชาเลือก 3(x-x-x) 178792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 2 หน่วยกิต 

1787XX วิชาเลือก 3(x-x-x) 1787XX วิชาเลือก 3(x-x-x) 

178791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 2 หน่วยกิต 180781 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1)  

รวม 8 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 

   รวม 5(1) หน่วยกิต 

     

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   178792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 2 หน่วยกิต 

   รวม 2 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  การศึกษามหาบัณฑิต (นวัตกรทางการศึกษา)  

  :  Master of Education (Educational Innovators) 

 ช่ือย่อ  :  กศ.ม. (นวัตกรทางการศึกษา)  

  :  M.Ed. (Educational Innovators)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

ล าดับ รายการ 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2564 

แผน ก 

แบบ ก2 

แผน ข 

1 งานรายวิชา(Coursework)ไม่น้อยกว่า 25 31 

 1.3 หมวดวิชาวิชาแกน 9 9 

 1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 16 22 

    1.2.1 วิชาเอก 13 13 

    1.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   3 9 

2 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 - 

3 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 6 

4 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (4) (4) 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 37(4) 37(4) 
 

 

หมายเหตุ   ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา  เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ต้องลงทะเบยีนรายวิชา 146700 

ภาษาอังกฤษแบบเขม้ ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
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งานรายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2  จ านวน                   37(4) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน   จ านวน                       9 หน่วยกิต 

179701 หลักการและทฤษฎีส าหรั  3(2-2-5) 179703 กระบวนทัศน์และระเบยีบ  3(2-2-5) 

 การเรียนรู้ดิจิทัล    วิธีวิจัยทางการศึกษา   

179702 การออกแบบนวัตกรรมด้วย 3(2-2-5)  Research Paradigms and Methodology in  

 ความคิดสร้างสรรคแ์ละชุดความคดิเติบโต  Education  

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       16 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       13 หน่วยกิต 

179711 เทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้ในยุค  3(2-2-5) 179714 โครงงานนวัตกรรมการศึกษา 3(1-4-4) 

 ดิจิทัล   Educational Innovation Project 

 Technology Enhanced Learning for Digital Era 179715 สัมมนา 1(0-2-1) 

179712 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล  3(2-2-5)  Seminar  

 Digital Media Creation     

179713 การออกแบบการเรียนรู้วิทยาการ  3(2-2-5)    

 ค านวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์     

 Unplugged Computing Science Learning Design     

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 

179721 บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็ม 3(2-2-5) 179724 คอมพิวเตอร์กราฟิกและ 3(2-2-5) 

 ศึกษา   แอนิเมช่ันทางการศึกษา  

 Roles of Technology in STEM Education  Educational Computer Graphics and Animation 

179722 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3(2-2-5) 179725 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 

 ด้านสะเต็มศึกษา   ทางการศึกษา  

 Professional Learning Community in STEM   Educational Big Data Analytics 

 Education 179726 นวัตกรรมการบริหาร 3(2-2-5) 

179723 การออกแบบการเรียนรู้วิทยาการ 3(2-2-5)  และเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา 

 ค านวณ    Management Innovation and Economics  

 Computing Science Learning Design  Education  

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

178794 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต    

 Thesis     
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 178781 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Regional Studies  

 Intensive English for Graduate Studies    

      

 กรณจัีดการศึกษา แผน ข  จ านวน                   37(4) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน   จ านวน                       9 หน่วยกิต 

179701 หลักการและทฤษฎีส าหรั  3(2-2-5) 179703 กระบวนทัศน์และระเบยีบ  3(2-2-5) 

 การเรียนรู้ดิจิทัล    วิธีวิจัยทางการศึกษา   

179702 การออกแบบนวัตกรรมด้วย 3(2-2-5)  Research Paradigms and Methodology in  

 ความคิดสร้างสรรคแ์ละชุดความคดิเติบโต  Education  

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       22 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       13 หน่วยกิต 

179711 เทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้ในยุค  3(2-2-5) 179714 โครงงานนวัตกรรมการศึกษา 3(1-4-4) 

 ดิจิทัล   Educational Innovation Project 

 Technology Enhanced Learning for Digital Era 179715 สัมมนา 1(0-2-1) 

179712 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล  3(2-2-5)  Seminar  

 Digital Media Creation     

179713 การออกแบบการเรียนรู้วิทยาการ  3(2-2-5)    

 ค านวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์     

 Unplugged Computing Science Learning Design     

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

179721 บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็ม 3(2-2-5) 179724 คอมพิวเตอร์กราฟิกและ 3(2-2-5) 

 ศึกษา   แอนิเมช่ันทางการศึกษา  

 Roles of Technology in STEM Education  Educational Computer Graphics and Animation 

179722 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3(2-2-5) 179725 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 

 ด้านสะเต็มศึกษา   ทางการศึกษา  

 Professional Learning Community in STEM   Educational Big Data Analytics 

 Education 179726 นวัตกรรมการบริหาร 3(2-2-5) 

179723 การออกแบบการเรียนรู้วิทยาการ 3(2-2-5)  และเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา 

 ค านวณ    Management Innovation and Economics  

 Computing Science Learning Design  Education  
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 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                       6 หน่วยกิต 

179791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 3 หน่วยกิต 179792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 3 หน่วยกิต 

 Independent Study I   Independent Study II  

      

      

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 178781 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Regional Studies  

 Intensive English for Graduate Studies    

      

      

 แผนการศึกษา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2    

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 179712 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไมน่ับหน่วยกิต) 179713 การออกแบบการเรียนรู้  3(2-2-5) 

179701 หลักการและทฤษฎีส าหรับ 3(2-2-5)  วิทยาการค านวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 

 การเรียนรู้ดิจิทัล   179703 กระบวนทัศน์และระเบยีบวิธี  3(2-2-5) 

179702 การออกแบบนวัตกรรมด้วย 3(2-2-5)  วิจัยทางการศึกษา  

 ความคิดสร้างสรรคแ์ละชุดความคดิเติบโต 179714 โครงงานนวัตกรรมการศึกษา 3(1-4-4) 

179711 เทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้ในยุค  3(2-2-5) 179715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 ดิจิทัล  รวม 13 หน่วยกิต 

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

17972x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 179794 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

179781 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) รวม 6 หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต)    

179794 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต    

รวม 9(1) หน่วยกิต    
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 กรณจัีดการศึกษา แผน ข    

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 179711 เทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้  3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไมน่ับหน่วยกิต)  ในยุคดิจิทัล  

179701 หลักการและทฤษฎีส าหรับการ 3(2-2-5) 179712 การผลิตสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 

 เรียนรู้ดิจิทัล    179713 การออกแบบการเรียนรู้  3(2-2-5) 

179702 การออกแบบนวัตกรรมด้วย 3(2-2-5)  วิทยาการค านวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 

 ความคิดสร้างสรรคแ์ละชุดความคดิเติบโต รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 6(3) หน่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   179714 โครงงานนวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 

   179703 กระบวนทัศน์และระเบยีบวิธ ี 3(2-2-5) 

    วิจัยทางการศึกษา  

   179715 สัมมนา 1(0-2-1) 

   รวม 7 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

17972x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 179791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1  3 หน่วยกิต 

17972x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 179781 ภูมิภาคศึกษา  1(0-2-1)  

17972x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x)  (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 3 หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

  179792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 3 หน่วยกิต 

   รวม 3 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสะเต็มศึกษา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  การศึกษามหาบัณฑิต (สะเต็มศึกษา)  

  :  Master of Education (STEM Education) 

 ช่ือย่อ  :  กศ.ม. (สะเต็มศึกษา)  

  :  M.Ed. (STEM Education)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

ล าดับ รายการ 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2564 

แผน ก 

แบบ ก2 

แผน ข 

1 งานรายวิชา(Coursework)ไม่น้อยกว่า 25 31 

 1.4 หมวดวิชาวิชาแกน 9 9 

 1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 16 22 

    1.2.1 วิชาเอก 13 13 

    1.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   3 9 

2 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 - 

3 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 6 

4 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (4) (4) 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 37(4) 37(4) 
 

 

หมายเหตุ   ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา  เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ต้องลงทะเบยีนรายวิชา 146700 

ภาษาอังกฤษแบบเขม้ ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
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งานรายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2  จ านวน                   37(4) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน   จ านวน                       9 หน่วยกิต 

180701 กระบวนทัศน์และระเบยีบวิธี 3(2-2-5) 180703 ธรรมชาติของสะเต็มในบริบท 3(2-2-5) 

 วิจัยทางการศึกษา   ทางการศึกษา  

 Research Paradigms and Methodologies in   Nature of STEM in Educational Contexts 

 Education    

180702 ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับสะเต็ม  3(2-2-5)    

 ศึกษา     

 Theories of Learning for STEM Education    

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       16 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       13 หน่วยกิต 

180711 แนวทางการจัดการเรียน 3(2-2-5) 180714 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 การสอนสะเต็มเชิงบูรณาการ   และคณิตศาสตร์ส าหรับสะเต็มศึกษา 

 Approaches to Teaching and Learning   Scientific and Mathematical Competencies  

 Integrated STEM  for STEM Education  

180712 สะเต็มในหลักสูตรแกนกลาง 3(2-2-5) 180715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 การศึกษาข้ันพืน้ฐาน   Seminar   

 STEM in Basic Education Core Curriculum    

180713 การประเมินเพื่อตัดสิน 3(2-2-5)    

 และส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็ม     

 Assessment of and for STEM Learning    

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 

180721 บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็ม 3(2-2-5) 180724 กระบวนการออกแบบเชิง 3(2-2-5) 

 ศึกษา   วิศวกรรมศาสตร์  

 Roles of Technology in STEM Education   Engineering Design Process  

180722 การคดิเชิงออกแบบและการคดิ 3(2-2-5) 180725 สะเต็มศึกษาในสถานที่ท างาน 3(2-2-5) 

 เชิงค านวณในสะเต็มศึกษา   นานาชาติ  

 Design Thinking and Computational Thinking   STEM Education in International Workplace 

 in STEM Education 180726 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 3(2-2-5) 

180723 สะเต็มศึกษาภายใต้บริบททาง 3(2-2-5)  วิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา  

 สังคมและวัฒนธรรม   Professional Learning Community in STEM  

 STEM Education within Socio-Cultural Contexts  Education  
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 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

180794 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 180781 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Regional Studies  

 Intensive English for Graduate Studies    

      

 กรณจัีดการศึกษา แผน ข  จ านวน                   37(4) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน   จ านวน                       9 หน่วยกิต 

180701 กระบวนทัศน์และระเบยีบวิธี 3(2-2-5) 180703 ธรรมชาติของสะเต็มในบริบท 3(2-2-5) 

 วิจัยทางการศึกษา   ทางการศึกษา  

 Research Paradigms and Methodologies in   Nature of STEM in Educational Contexts 

 Education    

180702 ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับสะเต็ม  3(2-2-5)    

 ศึกษา     

 Theories of Learning for STEM Education    

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       22 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                       13 หน่วยกิต 

180711 แนวทางการจัดการเรียน 3(2-2-5) 180714 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 การสอนสะเต็มเชิงบูรณาการ   และคณิตศาสตร์ส าหรับสะเต็มศึกษา 

 Approaches to Teaching and Learning   Scientific and Mathematical Competencies  

 Integrated STEM  for STEM Education  

180712 สะเต็มในหลักสูตรแกนกลาง 3(2-2-5) 180715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 การศึกษาข้ันพืน้ฐาน   Seminar   

 STEM in Basic Education Core Curriculum    

180713 การประเมินเพื่อตัดสิน 3(2-2-5)    

 และส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็ม     

 Assessment of and for STEM Learning    
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

180721 บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็ม 3(2-2-5) 180724 กระบวนการออกแบบเชิง 3(2-2-5) 

 ศึกษา   วิศวกรรมศาสตร์  

 Roles of Technology in STEM Education   Engineering Design Process  

180722 การคดิเชิงออกแบบและการคดิ 3(2-2-5) 180725 สะเต็มศึกษาในสถานที่ท างาน 3(2-2-5) 

 เชิงค านวณในสะเต็มศึกษา   นานาชาติ  

 Design Thinking and Computational Thinking   STEM Education in International Workplace 

 in STEM Education 180726 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 3(2-2-5) 

180723 สะเต็มศึกษาภายใต้บริบททาง 3(2-2-5)  วิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา  

 สังคมและวัฒนธรรม   Professional Learning Community in STEM  

 STEM Education within Socio-Cultural Contexts  Education  

      

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน                       6 หน่วยกิต 

180791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 2 หน่วยกิต 180793 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 2 หน่วยกิต 

 Independent Study I   Independent Study III  

180792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 2 หน่วยกิต    

 Independent Study II     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 180781 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Regional Studies  

 Intensive English for Graduate Studies    
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 แผนการศึกษา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2    

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 180701 กระบวนทัศน์และระเบยีบวิธี 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไมน่ับหน่วยกิต)  วิจัยทางการศึกษา  

180702 ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับสะเต็ม  3(2-2-5) 180711 แนวทางการจัดการเรียน 3(2-2-5) 

 ศึกษา   การสอนสะเต็มเชิงบูรณาการ  

180703 ธรรมชาติของสะเต็มในบริบท 3(2-2-5) 180712 สะเต็มในหลักสูตรแกนกลาง 3(2-2-5) 

 ทางการศึกษา   การศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

180714 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และ 3(2-2-5) 180713 การประเมินเพื่อตัดสินและ 3(2-2-5) 

 คณิตศาสตร์ส าหรับสะเต็มศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็ม  

รวม 9(3) หน่วยกิต 180715 สัมมนา  1(0-2-1) 

   รวม 13 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

18072x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 180794 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

180792 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) รวม 6 หน่วยกิต 

 (ไม่นับหน่วยกิต)    

180782 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต    

รวม 9(1) หน่วยกิต    
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 กรณจัีดการศึกษา แผน ข    

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 180711 แนวทางการจัดการเรียน 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ไมน่ับหน่วยกิต)  การสอนสะเต็มเชิงบูรณาการ  

180702 ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับสะเต็ม  3(2-2-5) 180712 สะเต็มในหลักสูตรแกนกลาง 3(2-2-5) 

 ศึกษา   การศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

180703 ธรรมชาติของสะเต็มในบริบท 3(2-2-5) 180713 การประเมินเพื่อตัดสินและ 3(2-2-5) 

 ทางการศึกษา    ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็ม  

180714 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และ 3(2-2-5) รวม 9 หน่วยกิต 

 คณิตศาสตร์ส าหรับสะเต็มศึกษา    

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   180701 กระบวนทัศน์และระเบยีบวิธ ี 3(2-2-5) 

    วิจัยทางการศึกษา  

   180715 สัมมนา 1(0-2-1) 

   รวม 7 หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

18072x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 180792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2  2 หน่วยกิต 

18072x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 180782 ภูมิภาคศึกษา  1(0-2-1)  

180791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1  2 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวม 8 หน่วยกิต 18072x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

   รวม 5(1) หน่วยกิต 

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

  180793 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 2 หน่วยกิต 

   รวม 2 หน่วยกิต 

  



คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 371 

 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

  :  Master of Education (Curriculum and Instruction) 

 ช่ือย่อ  :  กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)  

  :  M.Ed. (Curriculum and Instruction)  

      

โครงสร้างหลักสูตร      

รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

แผน ก 

แบบ ก1 

แผน ก 

แบบ ก

2(1) 

แผน ข

(1) 

แผน ก 

แบบ ก

2(2) 

แผน ข

(2) 

งานรายวิชา (Coursework) ไม่น้อยกว่า - 24 30 36 42 

1.1  หมวดวิชาวิชาแกน - 9 9 9 9 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  15 21 27 33 

1.2.1 วิชาเอก - 9 9 9 9 

1.2.2 วิชาชีพครู 

1.2.2.1 รายวิชา 

1.2.2.2 การปฏิบัติการสอน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

18 

12 

6 

18 

12 

6 

1.2.3 วิชาเลือก  6 12 - 6 

วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 36 12 - 12 - 

การค้นคว้าอิสระ - - 6 - 6 

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (5) (5) (5) (5) (5) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36(5) 36(5) 36(5) 48(5) 48(5) 

หมายเหตุ 1. แผน ก แบบ ก2(1) และแผน ข(1) หมายถึงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน ตามเกณฑ์ มคอ. และสกอ. ในกรณีที่นิสิตมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว 

 2. แผน ก แบบ ก2(2) และแผน ข(2) หมายถึงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน ตามเกณฑ์ มคอ. และสกอ. ในกรณีที่นิสิตไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 3. นิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผ่านความรู้

ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ต้องลงทะเบียนรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม ส าหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
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งานรายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก 1   จ านวน                   36(5) หน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       36 หน่วยกิต 

177794 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 177782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Regional Studies  

 Intensive English for Graduate Studies    

177781 สัมมนา 1(0-2-1)    

 Seminar      

      

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (1)  จ านวน                   36(5) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  จ านวน                        9 หน่วยกิต 

177701 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 177703 การวัดและการประเมินผล 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Science  การเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)  Learning Assessment and Evaluation with  

 เพื่อการศึกษา   Educational Quality Assurance 

 Digital Innovation Technology for Educational    

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       15 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

177712 ทฤษฎีหลักสูตรและหลักสูตร 3(2-2-5) 177714 การพัฒนาประสิทธภิาพ 3(2-2-5) 

 สถานศึกษา   การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

 Curriculum Theories and School Curriculum  Instructional Effectiveness Development for  

177713 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  Teaching in English  

 และการสอน     

 Research for Curriculum and Instruction     

 Development     
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 

177721 การจัดการหลักสูตร 3(2-2-5) 177726 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 

 Curriculum Management   แบบเรียนรวม  

177722 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  3(2-2-5)  Inclusive Learning Development 

 กระบวนการคดิ  177727 การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์                                                3(2-2-5) 

 Learning Management for Thinking Process   Online Curriculum Development  

 Development 177728 นวัตกรรมด้านหลักสูตร                                      3(2-2-5) 

177723 ปฏิบัติการหลักสูตร การสอน  3(2-2-5)  และการจัดการเรียนรู้  

 และการนิเทศ   Curriculum and Instructional Innovation 

 Practicum in Curriculum, Instruction and     

 Supervision    

177724 การสังเคราะห์งานวิจัย 3(2-2-5)    

 ด้านหลักสูตรและการสอน     

 Synthesis of Curriculum and instructional     

 research     

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

177793 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 177782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Regional Studies  

 Intensive English for Graduate Studies    

177781 สัมมนา 1(0-2-1)    

 Seminar      
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 กรณจัีดการศึกษา แผน ข (1)   จ านวน                   36(5) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  จ านวน                        9 หน่วยกิต 

177701 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 177703 การวัดและการประเมินผล 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Science  การเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)  Learning Assessment and Evaluation with  

 เพื่อการศึกษา   Educational Quality Assurance 

 Digital Innovation Technology for Educational    

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       21 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

177712 ทฤษฎีหลักสูตรและหลักสูตร 3(2-2-5) 177714 การพัฒนาประสิทธภิาพ 3(2-2-5) 

 สถานศึกษา   การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

 Curriculum Theories and School Curriculum  Instructional Effectiveness Development for  

177713 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  Teaching in English  

 และการสอน     

 Research for Curriculum and Instruction     

 Development     

      

 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

177721 การจัดการหลักสูตร 3(2-2-5) 177726 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 

 Curriculum Management   แบบเรียนรวม  

177722 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  3(2-2-5)  Inclusive Learning Development 

 กระบวนการคดิ  177727 การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์                                                3(2-2-5) 

 Learning Management for Thinking Process   Online Training Curriculum Development  

 Development 177728 นวัตกรรมด้านหลักสูตร                                      3(2-2-5) 

177723 ปฏิบัติการหลักสูตร การสอน  3(2-2-5)  และการจัดการเรียนรู้  

 และการนิเทศ   Curriculum and Instructional Innovation 

 Practicum in Curriculum, Instruction and     

 Supervision    

177724 การสังเคราะห์งานวิจัย 3(2-2-5)    

 ด้านหลักสูตรและการสอน     

 Synthesis of Curriculum and instructional     

 research     
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 การค้นคว้าอิสระ   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 177782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Regional Studies  

 Intensive English for Graduate Studies    

177781 สัมมนา 1(0-2-1)    

 Seminar      

      

      

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (2)  จ านวน                   48(5) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  จ านวน                        9 หน่วยกิต 

177701 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 177703 การวัดและการประเมินผล 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Science  การเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)  Learning Assessment and Evaluation with  

 เพื่อการศึกษา   Educational Quality Assurance 

 Digital Innovation Technology for Educational    

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       27 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

177712 ทฤษฎีหลักสูตรและหลักสูตร 3(2-2-5) 177714 การพัฒนาประสิทธภิาพ 3(2-2-5) 

 สถานศึกษา   การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

 Curriculum Theories and School Curriculum  Instructional Effectiveness Development for  

177713 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  Teaching in English  

 และการสอน     

 Research for Curriculum and Instruction     

 Development     
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 กลุ่มวิชาชพีครู   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

 วิชาชีพครู   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

177711 ปรัชญาการศึกษาและจติวิทยา  3(2-2-5) 177716 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 การศึกษา   และการจัดการช้ันเรียน  

 Educational Philosophy and  Educational   Learning Management Theories and  

 Psychology  Classroom Management  

177715 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 177717 การสร้างความสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

 Self - Actualization for Professional Teachers  กับผู้ปกครองและชุมชน  

    Building Relationships with Parents and  

    Communities  

      

 การปฏิบัติการสอน   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

177761 การปฏิบัติการสอน 1 1 หน่วยกิต  177763 การปฏิบัติการสอน 3 3 หน่วยกิต  

 Teaching Practice 1 (4 สัปดาห์)  Teaching Practice 3 (18 สัปดาห์) 

177762 การปฏิบัติการสอน 2 2 หน่วยกิต     

 Teaching Practice 2 (8 สัปดาห์)    

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

177793 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    

 Thesis     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 177782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Regional Studies  

 Intensive English for Graduate Studies    

177781 สัมมนา 1(0-2-1)    

 Seminar      
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 กรณจัีดการศึกษา แผน ข (2)   จ านวน                   48(5) หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  จ านวน                        9 หน่วยกิต 

177701 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 177703 การวัดและการประเมินผล 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Science  การเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)  Learning Assessment and Evaluation with  

 เพื่อการศึกษา   Educational Quality Assurance 

 Digital Innovation Technology for Educational    

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       33 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวน                        9 หน่วยกิต 

177712 ทฤษฎีหลักสูตรและหลักสูตร 3(2-2-5) 177714 การพัฒนาประสิทธภิาพ 3(2-2-5) 

 สถานศึกษา   การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

 Curriculum Theories and School Curriculum  Instructional Effectiveness Development for  

177713 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  Teaching in English  

 และการสอน     

 Research for Curriculum and Instruction     

 Development     

      

      

 กลุ่มวิชาชพีครู   จ านวน                       18 หน่วยกิต 

 วิชาชีพครู   จ านวน                       12 หน่วยกิต 

177711 ปรัชญาการศึกษาและจติวิทยา  3(2-2-5) 177716 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 การศึกษา   และการจัดการช้ันเรียน  

 Educational Philosophy and  Educational   Learning Management Theories and  

 Psychology  Classroom Management  

177715 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 177717 การสร้างความสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

 Self - Actualization for Professional Teachers  กับผู้ปกครองและชุมชน  

    Building Relationships with Parents and  

    Communities  

      

 การปฏิบัติการสอน   จ านวน                        6 หน่วยกิต 

177761 การปฏิบัติการสอน 1 1 หน่วยกิต  177763 การปฏิบัติการสอน 3 3 หน่วยกิต  

 Teaching Practice 1 (4 สัปดาห์)  Teaching Practice 3 (18 สัปดาห์) 

177762 การปฏิบัติการสอน 2 2 หน่วยกิต     

 Teaching Practice 2 (8 สัปดาห์)    
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

177721 การจัดการหลักสูตร 3(2-2-5) 177726 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 

 Curriculum Management   แบบเรียนรวม  

177722 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  3(2-2-5)  Inclusive Learning Development 

 กระบวนการคดิ  177727 การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์                                                3(2-2-5) 

 Learning Management for Thinking Process   Online Training Curriculum Development  

 Development 177728 นวัตกรรมด้านหลักสูตร                                      3(2-2-5) 

177723 ปฏิบัติการหลักสูตร การสอน  3(2-2-5)  และการจัดการเรียนรู้  

 และการนิเทศ   Curriculum and Instructional Innovation 

 Practicum in Curriculum, Instruction and     

 Supervision    

177724 การสังเคราะห์งานวิจัย 3(2-2-5)    

 ด้านหลักสูตรและการสอน     

 Synthesis of Curriculum and instructional     

 research     

      

 การค้นคว้าอิสระ   จ านวน                         6 หน่วยกิต 

177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต    

 Independent Study     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 177782 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา   Regional Studies  

 Intensive English for Graduate Studies    

177781 สัมมนา 1(0-2-1)    

 Seminar      
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 แผนการศึกษา     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก1    

     

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 177781 สัมมนา       (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา              (ไม่นับหน่วยกิต) 177794 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

177794 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต รวม 9(1) หน่วยกิต 

รวม 9(3) หน่วยกิต    

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

177782 ภูมิภาคศึกษา  (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 177794 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

177794 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

รวม 9(1) หน่วยกิต    

      

      

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (1) 

  

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 177703 การวัดและการประเมินผล 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  การเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

177701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 177714 การพัฒนาประสิทธภิาพ 3(2-2-5) 

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)  การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

 เพื่อการศึกษา  177xxx รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

177712 ทฤษฎีหลักสูตรและหลักสูตร 3(2-2-5) 177781 สัมมนา       (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 

 สถานศึกษา  รวม 9(1) หน่วยกิต 

177713 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)    

 และการสอน     

รวม 12 (3) หน่วยกิต    
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

177xxx รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 177793 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

177793 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

177782 ภูมิภาคศึกษา  (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1)    

รวม 9(1) หน่วยกิต    

      

      

 กรณีจัดการศึกษา แผน ข (1) 

  

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 177713 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  และการสอน 

177701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 177714 การพัฒนาประสิทธภิาพ 3(2-2-5) 

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)  การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

 เพื่อการศึกษา  177xxx รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

รวม 6(3) หน่วยกิต 177781 สัมมนา       (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 

   รวม 9(1) หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   177703 การวัดและการประเมินผล 3(2-2-5) 

    การเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

   177712 ทฤษฎีหลักสูตรและหลักสูตร 3(2-2-5) 

    สถานศึกษา  

   177xxx รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

   รวม 9 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

177xxx รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

177xxx รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) รวม 6 หน่วยกิต 

177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต    

177782 ภูมิภาคศึกษา  (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1)    

รวม 9(1) หน่วยกิต    

      

     

 กรณจัีดการศึกษา แผน ก แบบ ก2 (2) 

  

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 177703 การวัดและการประเมินผล 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  การเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

177701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 177711 ปรัชญาการศึกษา  3(2-2-5) 

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)  และจติวิทยาการศึกษา  

 เพื่อการศึกษา  177714 การพัฒนาประสิทธภิาพ 3(2-2-5) 

177712 ทฤษฎีหลักสูตรและหลักสูตร 3(2-2-5)  การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

 สถานศึกษา  177716 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

177713 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  และการจัดการช้ันเรียน  

 และการสอน  177761 การปฏิบัติการสอน 1 1 หน่วยกิต  

รวม 12 (3) หน่วยกิต   (4 สัปดาห์) 

   177781 สัมมนา       (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 

   รวม 13(1) หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

177715 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 177763 การปฏิบัติการสอน 3 3 หน่วยกิต  

177717 การสร้างความสัมพันธ์ 3(2-2-5)   (18 สัปดาห์) 

 กับผู้ปกครองและชุมชน  177793 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

177762 การปฏิบัติการสอน 2 2 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 

  (8 สัปดาห์)    

177793 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต    

177782 ภูมิภาคศึกษา  1(0-2-1)    

 (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 11(1) หน่วยกิต    

      

      

 กรณีจัดการศึกษา แผน ข (2) 

  

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ 3(3-0-6) 177713 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 ระดับบัณฑิตศึกษา               (ไม่นับหน่วยกิต)  และการสอน 

177701 ระเบยีบวิธวีิจัยทางสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 177714 การพัฒนาประสิทธภิาพ 3(2-2-5) 

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)  การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

 เพื่อการศึกษา  177761 การปฏิบัติการสอน 1 1 หน่วยกิต  

177711 ปรัชญาการศึกษา  3(2-2-5)   (4 สัปดาห์) 

 และจติวิทยาการศึกษา  177781 สัมมนา       (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 

รวม 9(3) หน่วยกิต รวม 7(1) หน่วยกิต 

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   177703 การวัดและการประเมินผล 3(2-2-5) 

    การเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

   177712 ทฤษฎีหลักสูตรและหลักสูตร 3(2-2-5) 

    สถานศึกษา  

   177716 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

    และการจัดการช้ันเรียน  

   รวม 9 หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

177715 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 177717 การสร้างความสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

177xxx รายวิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  กับผู้ปกครองและชุมชน  

177762 การปฏิบัติการสอน 2 2 หน่วยกิต  177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

  (8 สัปดาห์) 177763 การปฏิบัติการสอน 3 3 หน่วยกิต  

177782 ภูมิภาคศึกษา  1(0-2-1)   (18 สัปดาห์) 

 (ไม่นับหน่วยกิต) รวม 12 หน่วยกิต 

รวม 11(1) หน่วยกิต    

      

      

    ภาคการศึกษาที่ 3  

   177xxx รายวิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

   รวม 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

  :  Doctor of Philosophy (Educational Administration) 

 ช่ือย่อ  :  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  

  :  Ph.D. (Educational Administration)  

      

โครงสร้างหลักสูตร     

รายการ 

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 (1) แบบ 2.1 (2) 

งานรายวิชา (Coursework) ไม่น้อยกว่า - 12 36 

1.5 หมวดวิชาแกน - 3 9 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 9 27 

   1.2.1 วิชาเอก - 3 9 

   1.2.2 วิชาชีพบริหาร 

           1.2.2.1 รายวิชา 

           1.2.2.2 การปฏิบัติการบริหาร 

- 

- 

- 

3 

3 

- 

18 

12 

6 

   1.2.3 วิชาเลือก - 3 - 

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 36 36 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3) (3) (3) 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 72(3) 48(3) 72(3) 
 

หมายเหตุ  1. แบบ 2.1(1) หมายถึง โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามเกณฑ์ มคอ. 

และสกอ. ในกรณีที่นิสิตมีพื้นฐานด้านการบริหารการศึกษา ตามเงื่อนไขของสมาคมวิชาชีพแล้ว  

                2. แบบ 2.1(2) หมายถึง โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามเกณฑ์ มคอ. สกอ. 

และตามเงื่อนไขของสมาคมวิชาชีพ ในกรณีที่นิสิตไม่มีพื้นฐานด้านการบริหารการศึกษาตามเงื่อนไขของสมาคมวิชาชีพ   

 

งานรายวิชา     

 กรณจัีดการศึกษา แบบ 1.1      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวนไม่น้อยกว่า        72 หน่วยกิต 

176892 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต    

 Dissertation     
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 176883 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Seminar l   Regional Studies  

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

 Seminar ll     

      

 กรณจัีดการศึกษา แบบ 2.1 (1)   

 งานรายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  จ านวน                        3 หน่วยกิต 

176801 วิทยาการวิธวีิจัยขั้นสูง 3(2-2-5)    

 Advanced Research Methodology     

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

176811 นวัตกรรมทางการบริหาร 3(3-0-6) 176813 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 3(3-0-6) 

 การศึกษาและสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  ที่มีสมรรถนะสูง  

 Innovation in educational administration and   Academic leadership with high performance 

 educational institutions in the digital age    

176812 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหาร 3(3-0-6)    

 มืออาชีพ     

 Professional Executive Spirituality    

      

 วิชาชีพบริหาร     

 รายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 3(2-2-5) 176823 กระบวนทัศน์เก่ียวกับการพัฒนา 3(2-2-5) 

 การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  องค์การและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา 

 Promotion and development of educational   Paradigm of organizational development and  

 quality according to educational standards  educational economics  

176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 3(2-2-5) 176824 นวัตกรรมและเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

 ที่ยั่งยืนในบริบททางการศึกษา   สารสนเทศส าหรับนักบริหารการศึกษา 

 King's science to sustainable development in   Innovation and Information Technology for  

 an educational context   Education Administration  
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 

176841 การบริหารงบประมาณการเงิน 3(3-0-6) 176843 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 

 ทางการศึกษา   นโยบาย  

 Budgeting and Fiscal Management in Education  Analysis of Policy Development 

176842 กฎหมายเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)    

 การศึกษา     

 Law of Educational Development   

หมายเหตุ นิสิตสามารถเลือกรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน ที่ไม่ได้ลงทะเบยีนเรียน เป็นรายวิชาเลือกได้ 

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวนไม่น้อยกว่า        36 หน่วยกิต 

176891 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Dissertation     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                          3  หน่วยกิต 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Seminar I   Regional Studies  

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

 Seminar II     

      

      

 กรณจัีดการศึกษา แบบ 2.1 (2)   

 งานรายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า        36 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  จ านวน                        9 หน่วยกิต 

176801 วิทยาการวิธวีิจัยขั้นสูง 3(2-2-5) 176803 การบริหารงานวิชาการ 3(3-0-6) 

 Advanced Research Methodology   ตามบริบทการศึกษาสมัยใหม่  

176802 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)  Academic administration according to the  

 ทางการศึกษา   modern educational context  

 Human Resource Management in Education    

      

      

      

      

      

      

      

      



คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 387 

 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                         27 หน่วยกิต 

 วิชาเอก   จ านวน                          9 หน่วยกิต 

176811 นวัตกรรมทางการบริหาร 3(3-0-6) 176813 ความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มี 3(3-0-6) 

 การศึกษาและสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  สมรรถนะสูง  

 Innovation in educational administration and   Academic leadership with high performance 

 educational institutions in the digital age    

176812 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหาร 3(3-0-6)    

 มืออาชีพ     

 Professional Executive Spirituality    

      

 วิชาชีพบริหาร   จ านวน                        18 หน่วยกิต 

 รายวิชา   จ านวน                        12 หน่วยกิต 

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 3(2-2-5) 176823 กระบวนทัศน์เก่ียวกับการพัฒนา 3(2-2-5) 

 การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  องค์การและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา 

 Promotion and development of educational   Paradigm of organizational development  

 quality according to educational standards  and educational economics  

176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 3(2-2-5) 176824 นวัตกรรมและเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

 ที่ยั่งยืนในบริบททางการศึกษา   สารสนเทศส าหรับนักบริหารการศึกษา 

 King's science to sustainable development in   Innovation and Information Technology for  

 an educational context   Education Administration  

      

 การปฏิบัติการบริหาร   จ านวน                          6 หน่วยกิต 

176831 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร 3 หน่วยกิต 176832 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร 3 หน่วยกิต 

 การศึกษาในสถานศึกษา (90 ช่ัวโมง)  การศึกษาในหน่วยงาน (90 ช่ัวโมง) 

 Professional Practicum in Educational   ทางการศึกษา 

 Administration in schools   Professional Practicum in Educational 

    Administration in Educational Organizations 

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวนไม่น้อยกว่า        36 หน่วยกิต 

176891 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Dissertation     
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 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                          3  หน่วยกิต 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 176883 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Seminar I   Regional Studies  

176882 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

 Seminar II     

      

      

 แผนการศึกษา     

      

 กรณจัีดการศึกษา แบบ 1.1    

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

176881 สัมมนา 1        (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 176882 สัมมนา 2    (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 176892 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม 12(1) หน่วยกิต รวม 12(1) หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

176883 ภูมิภาคศึกษา  (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 176892 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 

รวม 12(1) หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

176892 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 176892 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 
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 กรณจัีดการศึกษา แบบ 2.1 (1)    

   

   

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

176801 วิทยาการวิธวีิจัยช้ันสูง 3(2-2-5) 176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 3(2-2-5) 

176811 นวัตกรรมทางการบริหาร 3(3-0-6)  การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

 การศึกษาและสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 176XXX วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

รวม 6(1) หน่วยกิต รวม 6(1) หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

176891 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 176891 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

176883 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) รวม 8 หน่วยกิต 

รวม 8(1) หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

176891 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 176891 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 
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 กรณจัีดการศึกษา แบบ 2.1 (2)    

   

   

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

176801 วิทยาการวิธวีิจัยช้ันสูง 3(2-2-5) 176802 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

176811 นวัตกรรมทางการบริหาร 3(3-0-6)  ทางการศึกษา 

 การศึกษาและสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 176803 การบริหารงานวิชาการตาม 3(3-0-6) 

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 3(2-2-5)  บริบทการศึกษาสมัยใหม่  

 การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 176812 จติวิญญาณความเป็นผู้บริหาร 3(3-0-6) 

176881 สัมมนา 1 1(0-2-1)  มืออาชีพ  

รวม 9(1) หน่วยกิต 176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 3(2-2-5) 

    ที่ยั่งยืนในบริบททางการศึกษา  

   176882 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

   รวม 12(1) หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

176813 ความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มี 3(3-0-6) 176824 นวัตกรรมและเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

 สมรรถนะสูง   สารสนเทศส าหรับนักบริหารการศึกษา 

176823 กระบวนทัศน์เก่ียวกับการพัฒนา 3(2-2-5) 176832 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร 3 หน่วยกิต 

 องค์การและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา  การศึกษาในหน่วยงานทาง (90 ช่ัวโมง) 

176831 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหาร 3 หน่วยกิต  การศึกษา  

 การศึกษาในสถานศึกษา (90 ช่ัวโมง) 176891 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

176883 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) รวม 15 หน่วยกิต 

176891 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต    

รวม 15(1) หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาต้น   ภาคการศึกษาปลาย  

176891 วิทยานิพนธ์ 11 หน่วยกิต 176891 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

รวม 11 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต 
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หลักสูตปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

ช่ือปริญญา     

 ช่ือเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

  :  Doctor of Philosophy(Curriculum and Instruction) 

 ช่ือย่อ  :  ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)  

  :  Ph.D. (Curriculum and Instruction)  

      

 โครงสร้างหลักสูตร     

 

รายการ 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 

แบบ 

1.1 

แบบ 2.1 

แบบ 2.1 (1) แบบ 2.1 (2) 

งานรายวิชา (Coursework) ไม่น้อยกว่า - 12 36 

1.6 หมวดวิชาวิชาแกน - 3 9 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  9 27 

   1.2.1วิชาเอก - 3 9 

   1.2.2 วิชาชีพครู 

           1.2.2.1 รายวิชา 

           1.2.2.2 การปฏิบัติการสอน 

- - 

- 

- 

18 

12 

6 

   1.2.3 วิชาเลือก  6 - 

วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 48 36 36 

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3) (3) (3) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48(3) 48(3) 72(3) 
 

 

หมายเหตุ  1) แบบ 2.1 (1) หมายถึง โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนตามเกณฑ์ของ สกอ. ในกรณีที่

นิสิตมีพื้นฐานด้านการศึกษาตามเงื่อนไขสภาวิชาชีพ  

     2) แบบ 2.1 (2) หมายถึง โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนตามเกณฑ์ของ สกอ. ในกรณีที่

นิสิตไม่มีพื้นฐานด้านการศึกษาตามเงื่อนไขสภาวิชาชีพ 
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 กรณจัีดการศึกษา แบบ 1.1   จ านวน                   48(3) หน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ ์   จ านวนไม่น้อยกว่า        48 หน่วยกิต 

177893 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต    

 Dissertation     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

177884 สัมมนา 1 1(0-2-1) 177886 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Seminar l   Regional Studies  

177885 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

 Seminar ll     

      

      

 กรณจัีดการศึกษา แบบ 2.1 (1)  จ านวน   48(3) หน่วยกิต 

 งานรายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  จ านวน                        3 หน่วยกิต 

177801 วิทยาการวิธวีิจัยขั้นสูง                            3(2-2-5)    

 Advanced Research Methodology    

      

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                         9 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

177811 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 3(2-2-5) 177813 บริบททางสังคมและ 3(2-2-5) 

 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  การพัฒนาหลักสูตร  

 Critical Analysis in Teaching and Learning   Social Context and Curriculum Development 

 Management by English Language    

177812 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 3(2-2-5)    

 หลักสูตรสู่มาตรฐานสากล    

 Critical Analysis in Curriculum to World-Class     

 Standard Curriculum     
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 กลุ่มวิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

177821 การวิเคราะห์เชิงวิพากษก์ารศึกษา 3(2-2-5) 177824 การพัฒนาวิชาชีพครู 3(2-2-5) 

 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน   Teacher Profession Development 

 Critical Analysis Sustainable Development in  177825 การจัดการศึกษาส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 

 Education  ที่มีความต้องการพิเศษ  

177822 นวัตกรรมหลักสูตร การสอน  3(2-2-5)  Educational for Children with Special Needs 

 และการนิเทศ  177826 การจัดการเรียนการสอนวิชา  3(2-2-5) 

 Curriculum, Instruction and Supervision  อื่น เป็นภาษาอังกฤษ    

 Innovation  Learning Management of Other Subject in  

177823 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)  English  

 เพื่อการศึกษา  หมายเหตุ  นิสิตสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอก เป็นวิชา 

 Digital Innovation Technology for Educational  เลือกได้  

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวนไม่น้อยกว่า        36 หน่วยกิต 

177892 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Dissertation     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

177884 สัมมนา 1 1(0-2-1) 177886 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Seminar l   Regional Studies  

177885 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

 Seminar ll     

      

 กรณจัีดการศึกษา แบบ 2.1 (2)  จ านวน                  72 (3) หน่วยกิต 

 งานรายวิชา   จ านวนไม่น้อยกว่า        36 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาแกน  จ านวน                        9 หน่วยกิต 

177801 วิทยาการวิธวีิจัยขั้นสูง                            3(2-2-5) 177803 การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology  ทางการศึกษา  

177802 นวัตกรรมหลักสูตรและ 3(2-2-5)  Learning Management and Education  

 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา   Innovations  

 Curriculum Innovation and Educational Change    
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 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน                       27 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 

177811 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 3(2-2-5) 177813 บริบททางสังคมและ 3(2-2-5) 

 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  การพัฒนาหลักสูตร  

 Critical Analysis in Teaching and Learning   Social Context and Curriculum Development 

 Management by English Language    

177812 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 3(2-2-5)    

 หลักสูตรสู่มาตรฐานสากล    

 Critical Analysis in Curriculum to World-Class     

 Standard Curriculum     

      

 กลุ่มวิชาชพีครู   จ านวนไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

177814 ความเป็นครูมืออาชีพ  3(2-2-5) 177817 ทฤษฎีการเรียนรู้และ  3(2-2-5) 

 Self Actualization for Professional Teachers  การพัฒนาการสอน                                                 

177815 การวัดและการประเมินผล  3(2-2-5)  Learning Theories and Instructional Development 

 การเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา 177881 การปฏิบัติการสอน 1              1 หน่วยกิต  

 Learning Assessment and Evaluation with   Teaching Practice 1 (4 สัปดาห์) 

 Educational Quality Assurance 177882 การปฏิบัติการสอน 2                                                        2 หน่วยกิต  

177816 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร                                             3(2-2-5)  Teaching Practice 2 (8 สัปดาห์) 

 สถานศึกษา  177883 การปฏิบัติการสอน 3  3 หน่วยกิต  

 Philosophy of Education and School Curriculum  Teaching Practice 3 (18 สัปดาห์) 

      

 วิทยานิพนธ ์   จ านวนไม่น้อยกว่า        36 หน่วยกิต 

177892 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต    

 Dissertation     

      

 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน                        3 หน่วยกิต 

177884 สัมมนา 1 1(0-2-1) 177886 ภูมิภาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Seminar l   Regional Studies  

177885 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

 Seminar ll     
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 แผนการศึกษา     

 กรณจัีดการศึกษา แบบ 1.1     

      

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

177884 สัมมนา 1        (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 177885 สัมมนา 2    (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 

รวม 8(1) หน่วยกิต รวม 8(1) หน่วยกิต 

      

      

  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

177893 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

177886 ภูมิภาคศึกษา  (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) รวม 8 หน่วยกิต 

รวม 8(1) หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศีกษาที่ 2  

177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 

      

      

 กรณจัีดการศึกษา แบบ 2.1 (1)    

  

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

177801 วิทยาการวิธวีิจัยขั้นสูง     3(2-2-5)          177xxx วิชาเลือก 1 3(x-x-x) 

177812 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 3(2-2-5) 177xxx วิชาเลือก 2 3(x-x-x) 

 การจัดการหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 177885 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

177884 สัมมนา 1  1(0-2-1)   (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวม 6(1) หน่วยกิต รวม 6(1) หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

177892 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 177892 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 

177886 ภูมิภาคศึกษา  1(0-2-1) รวม 9 หน่วยกิต 

  (ไม่นับหน่วยกิต)    

รวม 9(1) หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

177892 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 177892 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

      

      

 กรณจัีดการศึกษา แบบ 2.1 (2)    

  ช้ันปีท่ี 1   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

177801 วิทยาการวิธวีิจัยขั้นสูง     3(2-2-5)          177803 การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 3(2-2-5) 

177802 นวัตกรรมหลักสูตรและ 3(2-2-5)  ทางการศึกษา  

 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  177811 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 3(2-2-5) 

177814 ความเป็นครูมืออาชีพ  3(2-2-5)  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

177816 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร                       3(2-2-5) 177812 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 3(2-2-5) 

 สถานศึกษา                      หลักสูตรสู่มาตรฐานสากล  

177884 สัมมนา 1  1(0-2-1) 177813 บริบททางสังคมและการพัฒนา 3(2-2-5) 

  (ไม่นับหน่วยกิต)  หลักสูตร  

รวม 12(1) หน่วยกิต 177884 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

     (ไม่นับหน่วยกิต) 

   รวม 12(1) หน่วยกิต 
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  ช้ันปีท่ี 2   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

177815 การวัดและการประเมินผล  3(2-2-5) 177882 การปฏิบัติการสอน  2   2 หน่วยกิต  

 การเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา   (8 สัปดาห์) 

177817 ทฤษฎีการเรียนรู้และการพัฒนา  3(2-2-5) 177892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 การสอน                                                

177881 การปฏิบัติการสอน  1   1 หน่วยกิต     

  (4 สัปดาห์)    

177892 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต    

177886 ภูมิภาคศึกษา  1(0-2-1)    

รวม 13(1) หน่วยกิต    

      

      

  ช้ันปีท่ี 3   

 ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2  

177883 การปฏิบัติการสอน  3  3 หน่วยกิต 177892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

  (18 สัปดาห์) รวม 10 หน่วยกิต 

177892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต    

รวม 13 หน่วยกิต    
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ตอนที่  4 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

Course Description 
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100701 วิทยานิพนธ์                       36 หน่วยกติ 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้

เพื่อการแก้ไขปัญหา  

100711 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ข้ันสูง   

                                                  3(2-2-5) 

 Advanced Research of Legal Science 

 แนวความคิดและความสัมพันธ์ของปรัชญา และ

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การใช้

ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ในการค้นคว้าหาความรู้

ทางกฎหมายให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยของ

ศาสตร์ทางกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เชิง

ปริมาณ และเชิงผสานวิธี การออกแบบงานวิจัยทางนิติศาสตร์

และการตั้งสมมุติฐานการวิจัยทางนิติศาสตร์ท่ีเหมาะสม  

100721 กฎหมายอาญาขั้นสูง           3(2-2-5) 

 Advanced Criminal Law 

 ทฤษฎีและวิวัฒนาการของกฎหมายอาญา 

โครงสร้างความรับผิดทางอาญาตามแนวความคิดของ

ประเทศที่ใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมายและระบบ

จารีตประเพณี การใช้กฎหมายอาญา  การพัฒนาของ

กฎหมายอาญาในประเทศต่าง ๆ  วิเคราะห์พัฒนาการทาง

ความคิด และทฤษฎีกฎหมายอาญาที่เปลี่ยนแปลงไปของ

ประเทศต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียน ในส่วน

กฎหมายอาญาภาคทั่วไป ภาคความผิดและภาคลหุโทษ   

ที่เก่ียวขอ้งกับกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 

100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมดิ 

 เปรียบเทยีบ                          3(2-2-5) 

 Comparative law of contract and tort  

 แนวความคิดและหลักกฎหมายแพ่งลักษณะ

สัญญาและละเมิด พัฒนาการใหม่ ๆ ในกฎหมายลักษณะ

สัญญาและละเมิดเปรียบเทยีบกับกฎหมายของประเทศอื่น 

รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่ เก่ียวข้อง วิเคราะห์ 

แนวคิดและแนวค าพิพากษา ปัญหาทางปฏิบัติที่เก่ียวกับ

กฎหมายลั กษณะสัญญาและละ เ มิดของ ไทยและ

ต่างประเทศ 

100731 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทยีบ 

                                            3(2-2-5) 

 Comparative of Law of Evidence 

 หลักการของกฎหมายพยานหลั กฐ าน 

เปรียบเทียบหลักกฎหมายลักษณะพยานภายใต้กฎหมาย

ไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่ม

อาเซียน ที่ใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่

สวน หลักการรับฟังและหลักการช่ังน้ าหนักพยานหลักฐาน

ของกฎหมายลักษณะพยาน บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับกฎหมาย

พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

กระบวนการการสืบคน้และแสวงหาพยานหลักฐาน 

100732 กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท 

 เปรียบเทยีบ                          3 (2-2-5) 

 Comparative Company and Partnership  

 Law  

 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมาย

เก่ียวกับอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

แล ะการจั ด กา รขอ ง ผู้ บ ริ ห า ร   สิ ท ธิ ข อ งผู้ ถื อหุ้ น 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย ความ

รับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม  การควบกิจการ หลักการ

และการบังคับใช้กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทในประเทศ

ไทยและในต่างประเทศ เปรียบเทียบกฎหมายห้างหุ้นส่วน

และบริษัททั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง

ประเทศในกลุ่มอาเซียน  ปัญหาปัจจุบันของกฎหมายห้าง

หุ้นส่วนและบริษัท การก ากับดูแลกิจการในกฎหมายบริษัท 

บทบาทและความส าคัญของกฎหมายห้างหุ้นส่วนและ

บริษัทในการพัฒนาเศรษฐกจิ  

100741 นิติปรัชญาขั้นสูง           3(2-2-5) 

 Advanced Legal Philosophy 

 วิวัฒนาการของนิติปรัชญาและทฤษฎีทาง

กฎหมายในแต่ละยุค ลักษณะและความส าคัญของนิติ

ปรัชญา ความสัมพันธ์ของนิติปรัชญากับกฎเกณฑ์ของ

กฎหมายในไทยและในต่างประเทศ ทฤษฎีทางกฎหมาย

และนิติปรัชญาที่มีผลต่อกฎหมาย สภาพสังคม ความ
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ยุติธรรม และความเท่าเทียม อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อ

การร่างกฎหมาย การปรับใช้และบังคับใช้กฎหมาย  

100742 กฎหมายปกครองข้ันสูง           3(2-2-5) 

 Advanced Administrative Law 

 หลักการและทฤษฎีกฎหมายปกครอง หลัก

กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน การใช้และ

ตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าของ

ฝา่ยปกครองและสัญญาของฝ่ายปกครอง ความรับผิดของ

ฝ่ายปกครอง การจัดท ากิจกรรมทางปกครองต่าง ๆ เช่น 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริการสาธารณะ 

บทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง  บทบาทและหน้าที่ขององค์กรทางปกครอง การ

ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และองค์กรทางปกครอง  

100743 กฎหมายรัฐธรรมนูญข้ันสูง       3(2-2-5) 

 Advanced Constitutional Law 

 หลักการและทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น 

ทฤษฎีเก่ียวกับรัฐ อ านาจอธิปไตย นิติรัฐและนิติธรรม 

อ านาจรัฐและข้อจ ากัด หลักการแยกอ านาจและถ่วงดุล

อ านาจ วิวัฒนาการแนวคิดของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม 

ประวัติพัฒนาการและรูปแบบของรัฐธรรมนูญ บอ่เกิดของ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมือง 

สถาบันการเมืองและองค์การของรัฐตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ระบบศาล หลักการกระจายอ านาจ

และการปกครองทอ้งถ่ิน  

100744 กฎหมายส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

 ธรรมชาติเปรียบเทยีบ             3(2-2-5) 

 Comparative Law on Environment and  

 Natural Resource 

 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เปรียบเทียบของประเทศในกลุ่มอาเซียน เปรียบเทียบ

ระบบกฎหมาย ประวัติศาสตร์กฎหมาย ระบบศาล และ

เนื้อหาและวิธีพิจารณาอันเก่ียวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติของไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง

ประเทศในกลุ่มอาเซียน   

100751 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 เปรียบเทยีบ           3(2-2-5) 

 Comparative Criminal Procedure 

 แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีสบัญญัติ

เก่ียวกับสิทธิของประชาชน อ านาจของรัฐในการด าเนินคดี

อาญา เปรียบเทียบวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศที่

ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี และระบบกฎหมายลาย

ลักษณ์อักษรในภาคพื้นยุโรป รวมทั้งประเทศในกลุ่ม

อาเซียน วิเคราะห์ประวัติ วิวัฒนาการของกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ผลกระทบของ

การบัญญัติ  การตีความ  และการบังคับใช้กฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาที่มีต่อสังคม  ประเด็นปัญหาในวิธี

พิจารณาความอาญาและการบังคับใ ช้กฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

100752 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งข้ันสูง 

                                                   3(2-2-5) 

 Advanced Civil Procedure Law 

 แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายวิธีส

บัญญัติ เก่ียวกับข้อพิพาทและสิทธิทางแพ่งและพาณิชย์  

รูปแบบองคก์รในการยุติข้อพิพาทประเภทต่าง ๆ  วิเคราะห์

นิติปรัชญาขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของการให้ความยุติธรรม

ทางแพ่ง  ผลกระทบของกฎหมายวิธีสบัญญัติและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์  ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในด้านกฎหมายวิธีสบัญญัติ  ประเด็นปัญหาใน

วิธีการพิจารณาความแพ่งและการบังคับใช้กฎหมาย

วิธีการพิจารณาความแพ่ง 

100753 กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธี 

 ระงับข้อพิพาททางเลือก           3(2-2-5)  

 Law on Conflict Management and  

 Alternative Dispute Resolution 

 เปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมาย

อาญาเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้ง วิธีการระงับข้อ

พิพาททางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง

ประเทศในกลุ่มอาเซียน รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง

โดยเน้น การหลีกเลี่ยง การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาท อนุญาโตตุลาการ การฟ้องร้อง การเผชิญหน้า
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อย่างสันติ กฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับเก่ียวกับวิธีการระงับ

ขอ้พิพาททางเลือก หลักการเจรจาต่อรอง กฎเก่ียวกับการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายอนุญาโตตุลาการ และการ

พิจารณาพิพากษาโดยศาล  

100761 กฎหมายระหว่างประเทศข้ันสูง  3(2-2-5) 

 Advanced International Law 

 ปรัชญาและทฤษฎีของกฎหมายระหว่ าง

ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศ

กับกฎหมายภายใน สภาพบุคคลภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย

ระหว่างประเทศ เขตแดนของรัฐและเขตอ านาจของรัฐ ทาง

บก ทางน้ า ทางทะเล และน่านฟ้า อ านาจอธิปไตยเหนือ

ดินแดนของรัฐ การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล ความ

คุ้มกันจากอ านาจศาลภายในประเทศ องค์การของรัฐใน

นิติสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สนธิสัญญาและความผูกพัน

ระหว่างประเทศของรัฐ การใช้ การตีความการบังคับใช้

และการระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศ กฎหมาย

สงครามและความเป็นกลาง  

100762 กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย 

 ข้ันสูง                           3(2-2-5) 

 Advanced Rules on Conflict of Laws 

 ทฤษฎีเก่ียวกับการขัดกันของกฎหมาย นิติ

สัมพันธข์องเอกชนตามกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่าง

ประเทศ หลักทั่วไปวา่ด้วยการขัดกันของกฎหมาย และการ

แก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ การขัดกัน

ของเขตอ านาจศาลและการย้อนส่ง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ

ขัดกันของกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกัน

แห่งกฎหมาย 

100763 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

                                            3(2-2-5) 

 International of Human Rights Law 

 แนวคิดและทฤษฎีของสิทธิมนุษยชนในกรอบ

องค์การสหประชาชาติ สิทธิมนุษยชนในประเทศ ต่าง ๆ 

หลักกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

ขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย กลไก

ความร่วมมือระดับภูมิภาคเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย 

100764 กฎหมายอาเซยีนและระบบกฎหมาย 

 ของประเทศอาเซยีนข้ันสูง        3(2-2-5) 

 Advanced ASEAN Law and Legal  

 Systems in ASEAN 

 พัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุ่ม

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการจัดตั้งสมาคม

อาเซียน สภาพนิติบุคคลระหว่างประเทศของอาเซียน 

พิจารณาจากตัวของตราสารทางกฎหมาย และความตก

ลงต่าง ๆ ของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน โครงสร้างและ

องค์กรย่อยของอาเซียนความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย

อาเซียนกับกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิและหน้าที่ของ

รัฐภาคีภายใต้พันธะของอาเซียน ความร่วมมือด้านต่าง ๆ 

ของอาเซียนในระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง และระหว่าง

อาเซียนกับประเทศอื่นนอกภูมิภาคอาเซียน  กิจกรรมต่าง 

ๆ ของไทยในกรอบของอาเซียน และระบบกฎหมายภายใน

ของรัฐสมาชิกอาเซียน 

100771 กฎหมายการลงทุนเปรียบเทยีบ3 (2-2-5) 

 Comparative Investment Law 

 แนวคิด นโยบาย และกฎหมายเก่ียวกับการ

ลงทุนทางตรง เปรียบเทยีบระหว่างกฎหมายการลงทุนของ

ไทยกับกฎหมายการลงทุนของต่างประเทศ เปรียบเทียบ

การคุ้มครองและการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งออกการ

ลงทุน เปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมายลงทุนในไทยกับ

ต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน สนธิสัญญา

ระหว่างประเทศทวิภาคี และพหุภาคีเก่ียวกับการลงทุน 

ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายเก่ียวกับการลงทุน 

100772 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและสิทธิ 

 ในทรัพย์สินทางปัญญา           3(2-2-5) 

 Trade Competition Law and Intellectual  

 Property Rights 

 นโยบายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายการ

แข่งขันทางการค้าของไทย การผูกขาดทางการค้าและ

ผลกระทบ รูปแบบการกระท าที่ก่อให้เกิดการแข่งขันทาง

การคา้ที่ไม่เป็นธรรม การใช้บังคับกฎหมายการแข่งขันทาง

การค้า การใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่
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ก่อให้เกิดการผูกขาดหรือมีผลกระทบต่อการแข่งขัน 

นโยบายส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลของ

นโยบายต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการป้องกันการจ ากัดการ

แข่งขันโดยไม่เป็นธรรมในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน  

ปฏิสัมพันธร์ะหว่างกฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญาในภาคอุตสาหกรรม  

100773 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ

                                            3(2-2-5) 

 Comparative Intellectual Property law 

 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้

ข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาของไทยโดยเน้น กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมาย

สิทธิบัตรและกฎหมายเคร่ืองหมายการค้า เปรียบเทียบ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยกับต่างประเทศ 

รวมท้ังประเทศในกลุ่มอาเซียน เปรียบเทยีบขอบเขตการให้

ความคุ้มครองและการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

เปรียบเทยีบข้อยกเว้นการละเมิด เปรียบเทยีบการบังคับใช้

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และวิธีพิจารณาคดี

ทรัพย์สินทางปัญญาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การคา้ระหว่างประเทศ  

100781 วิทยานิพนธ์                        12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้

เพื่อการแก้ไขปัญหา  

100791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอรายงาน 

และการอภิปรายในหัวข้อทางด้านกฎหมาย ห รือ

กรณีศึกษา 

136711 แนวคิด ทฤษฎี และจริยธรรมทาง 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(3-0-6) 

 Concepts Theories and Ethics in  

 Tourism and Hotel 

 แนวคิ ด แล ะทฤษ ฎีที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บก า ร

ท่องเที่ยวและการโรงแรม องค์ประกอบของการท่องเที่ยว

และการโรงแรม แนวโน้มการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

เทคนิคการบริหารและประเมินผลที่มีต่อการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพในองค์กรในการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

รูปแบบจ าลองส าหรับการบริหารที่ประยุกต์ใช้ในการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องและ

จริยธรรมกับการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

136712 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 และการโรงแรมอย่างยั่งยืน       3(2-2-5) 

 Planning and Development for  

 Sustainable Tourism and Hotel 

 ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ หลักการ

วางแผนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโรงแรมประเภท

ต่างๆ การจัดการพื้นที่ เพื่อการท่องเที่ยว การจัดการ

นักท่องเที่ยว  และขั้นตอนการวางแผนเพื่อการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างยั่งยืนทั้งระบบ โดยวิธีการ

ประเมินสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว  การก าหนด

ยุทธศาสตร์ทางการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาธุรกิจ

โรงแรม การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างยั่งยืน 

และมกีารฝกึปฏิบัติในแหล่งท่องเที่ยว 

136713 การจัดการกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจ 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(2-2-5) 

 Tourism and Hotel Business Strategies  

 Management 

 โครงสร้างของธุรกิจการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม ระบบการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม การวิเคราะห์

ปั จ จั ย ภ า ย ใ น ภ า ย นอก  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร เ มื อ ง 

เศรษฐศาสตร์  สังคม และเทคโนโลยี การศึกษาพฤติกรรม

นักทอ่งเที่ยว การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การ

ก าหนดกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม กลยุทธ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทางการทอ่งเที่ยว 

100800 วิทยานิพนธ์                       48 หน่วยกติ 

  Thesis 

 การแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่

ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การศึกษาเหตุผล

และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์

ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย การเขยีนรายงาน

การวิจัย การน าเสนอ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความใน

หัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมาย 

100811 สัมมนา 1 1 (0-3-2) 

 Seminar 1 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนและการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การอภิปราย  

ในประเด็นที่เก่ียวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

100812     สัมมนา 2             1 (0-3-2) 

                   Seminar 2                                   

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัยในวารสารทางกฎหมาย และการอภิปรายใน

ประเด็นที่เก่ียวกับการเขยีนบทความวิจัย 

100813 สัมมนา 3 1 (0-3-2) 

 Seminar 3 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ การน าเสนอวิทยานิพนธ์ 

และการอภิปรายในประเด็นที่เก่ียวกับวิทยานิพนธ์ 

136714 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  

                                                          3(2-2-5) 

 Research Methodologies in Social  

 Sciences 

 หลักการ เป้าหมายการวิจัย จรรยาบรรณ

นักวิจัย การก าหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยทางการ

ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม การก าหนดปัญหาการวิจัย การ

ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การออกแบบกรอบแนวคิด

การวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย  ประชากรและการสุ่ม

ขนาดตัวอย่าง การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย การทดสอบ

คุณภาพของเคร่ืองการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กระบวนการวิเคราะห์ผลข้อมูล สรุป อภิปรายและการน า

ผลเสนอผลการศึกษา 

136715 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม 

                                            3(2-2-5) 

 Cross-Cultural Tourist Behavior 

 แน วคิ ด ที่ เ ก่ี ย ว กั บก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว ข้ า ม

วัฒนธรรม ความหลากหลายทางเช้ือชาติ และวัฒนธรรม 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจ คุณค่า 

และการรับรู้ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ปัจจัยทาง

วัฒนธรรมและผลกระทบของความแตกต่า งทาง

วัฒนธรรมต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจา้บ้านและนักท่องเที่ยว 

และ การสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวข้ าม

วัฒนธรรม 

136716 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

                                            3(2-2-5) 

 Tourism and Hotel Innovation 

 แนวคิด หลักการของนวัตกรรมการทอ่งเที่ยว

และการโรงแรม รูปแบบการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สมัยใหม ่การออกแบบและพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยว

และการโรงแรม กระบวนการประยุกต์ใช้นวัตกรรม การ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

กรณีศึกษาและทัศนศึกษา 

136717 สัมมนา                            1(0-2-1) 

 Seminar 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการ

จัดการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

136721 การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

 และการโรงแรม           3(2-2-5) 

 Cultural Management for Tourism and  

 Hotel 

 ความหมาย  ประ เภท  และคุณค่ า ขอ ง

ทรัพยากรวัฒนธรรม แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบ
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ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากร

วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การจัดการนักท่องเที่ยวใน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การจัดการสิ่งอ านวยความ

สะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  การสร้าง

ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสื่อ

ความหมายทางการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

136722 การท่องเที่ยวทางเลือก           3(2-2-5) 

 Alternative Tourism 

 ลักษณะ องค์ประกอบ ประเภทและกิจกรรม

การทอ่งเที่ยวทางเลือก อาท ิการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร การ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การ

ทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ การทอ่งเที่ยว

ที่ไร้ความเร่งรีบ เป็นต้น ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวทางเลือก การตลาดการวางแผน และการ

ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวทางเลือก กรณีศึกษาและ

แนวโน้มของการทอ่งเที่ยวทางเลือก 

136723 การจัดการส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ 

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน           3(2-2-5) 

 Management for Entrepreneur  

 Business on Community based-Tourism 

 วิวัฒนาการและหลักการเก่ียวกับการจัดการ

ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

บริบทชุมชนและทรัพยากรการจัดการ การด าเนินงานและ

กระบวนการจัดการในธุรกิจท่องเที่ยว  การจัดการ

การตลาดท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ

จัดการการเงิน จริยธรรมและความยั่งยืน มีกรณีศึกษา 

136724 การจัดการธุรกิจที่พักแรม        3(2-2-5) 

 Accommodation Business Management 

 แนวคิดพื้นฐาน ประเภทและโครงสร้างการ

บริหารจัดการองค์การ กระบวนการจัดการ กระบวนการ

วางแผนและพัฒนา การด าเนินการและการแข่งขันทาง

ธุรกิจของธุรกิจที่พักแรม มาตรฐานธุรกิจที่พักแรม การ

พัฒนารูปแบบและแนวโน้มของธุรกิจที่พักแรมในอนาคต 

กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจที่พักแรม 

 

136725 การจัดการคุณภาพการบริการส าหรับ 

 ธุรกิจที่พักแรม           3(2-2-5) 

 Service Quality management for  

 Accommodation Business 

 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับธรุกิจที่พักแรมและการ

จัดการคุณภาพการบริการ องค์ประกอบของคุณภาพการ

บริการ ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า การ

วัดคุณภาพการบริการ กลยุทธ์การจัดการลูกค้าติชม การ

พัฒนาความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าใน

ธุรกิจที่พักแรม 

136726 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อ 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(2-2-5) 

 Human Resource Management for  

 Tourism and Hotels 

 รูปแบบและวิธีการของการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ , กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม งานการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การจัดหา การรักษาไว้ การ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นร่วมสมัยเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน

อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

136727 การจัดการงานประชุม การท่องเที่ยว 

 เพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ 3(2-2-5) 

 MICE Management 

 สถานการณ์ แนวโน้มและโอกาสเก่ียวกับการ

จัดการงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ

นิทรรศการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การจัดท าและ

น าเสนอข้อเสนอโครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัด

โปรแกรมงาน การจัดท างบประมาณ การประเมินผล

โครงการ การจัดกิจกรรมส าหรับผู้ร่วมงานและผู้ติดตาม 

การประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง และการจัดการวางแผน

เผื่อกรณีไม่แน่นอนของงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัล และนิทรรศการ 

 

 

 



คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 407 

 

136728 การจัดการกิจกรรมพิเศษ         3(2-2-5) 

 Event Management 

 ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับองค์ประกอบและ

สาระส าคัญที่ครอบคลุมการจัดการกิจกรรมพิเศษ  เพื่อให้

ผู้เรียนสามารถเห็นถึงภาพรวมของการจัดการกิจกรรมพิเศษ  

ทั้งงานที่เป็นมหกรรมระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับ

ท้องถ่ิน ทั้งงานประเพณี วัฒนธรรม ด้านการกีฬา และงาน

ส่วนบุคคล โดยรวมถึงการจัดงานในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึง

โรงแรม การแบ่งช่วงเวลาในการบริหารการจัดการกิจกรรม

พิเศษ  ได้แก่ กรอบแนวความคิด การสรรค์สร้าง การท าให้

เกิดขึ้นจริง ภายหลังการจัดงาน และ อนาคตของการจัดการ

กิจกรรมพิเศษ  มีกรณีศึกษา 

136731 วิทยานิพนธ์                        12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การเผยแพร่ ในหัวข้อ

ทางด้านการจัดการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

136741 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

และอภิปราย การเผยแพรใ่นหัวข้อทางด้านการจัดการการ

ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

137701 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

                                            3(2-2-5) 

 Organization and Human Resource 

 Management  

 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์กร การ

วิเคราะห์ปัจจัยกระบวนการการจัดองค์กร การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยในการก าหนดนโยบายและแผนงาน 

การพัฒนาบุคลากร ปัญหาและสถานการณ์แรงงาน

สัมพันธ์ และระเบียบที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 

บทบาทหน้าที่ขององค์กร การจัดการ ความสัมพันธ์ใน

องค์กรทั้ งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ผลกระทบจาก

สิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของการ

จัดการองค์กร และกรณีศึกษา 

137702 เศรษฐศาสตร์การจัดการ         3(2-2-5) 

 Managerial Economics 

 การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์การผลิตและ

ต้นทุน การวางแผนด้านก าไร การก าหนดราคา ณ ตลาด

ประเภทต่างๆ งบประมาณเงินทุน และการระดมทุนเพื่อ

สนับสนุนธุรกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ และกรณีศึกษา 

137703 การบริหารและการวางแผนการตลาด

                                            3(2-2-5) 

 Management and Marketing Planning 

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกระบวนการการ

จัดการการตลาด ปัจจัยการตัดสินใจทางการตลาดและ

การวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมองค์กร

ของผู้บริโภค ส่วนแบ่งการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การ

วางแผนและการพัฒนาผลิตใหม่ กลยุทธ์การตลาด กล

ยุทธ์ช่องทางจ าหน่ายสินค้า กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การตลาดสินค้าบริการ 

การตลาดระหว่างประเทศ การสร้างตราสินค้า การจัดการ

การตลาดเพื่อสังคมและมติิทางจริยธรรม และกรณีศึกษา 

137704 การบริหารการเงิน           3(2-2-5) 

 Financial Management 

 กลยุทธ์การจัดการทางการเงินทางธุรกิจ การ

ใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการวางแผนและการควบคุม 

โครงสร้างเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน การบริหาร

เงินทุนหมุนเวียน และการบริหารหนีส้ินกรณีศึกษา 

137705 การบัญชีเพื่อการจัดการ          3(2-2-5) 

 Managerial Accounting 

 การน าข้อ มูลทางการบัญชีมาใ ช้ ในการ

วางแผน การควบคุมการด าเนินงาน การวัดผล การ

ปฏิบัติงาน การควบคุม และการตัดสินใจภายในองค์กร 

การวิเคราะห์กระแสเงินสด การบัญชีต้นทุนมาตรฐานและ

การวิเคราะห์ผลต่าง การวางแผนก าไร และการวิเคราะห์

รายจ่ายลงทุนเพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุนระยะยาว 

และการท ากรณีศึกษา 
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137706 สัมมนา                            1(0-3-2) 

 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอการอภิปรายและการตอบ

ข้อซักถามในประเด็นทางด้านสภาพปัญหาในภาคธุรกิจใน

ปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหาด้านธุรกิจ ทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคม หลักธรรมภิบาลและหลักความเทา่เทยีมกัน 

137707 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 

 Social Research Methodology 

  ระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพทางด้านองค์ความรู้ในการจัดการ

ธุรกิจและสังคมศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การทบทวน

วรรณกรรม การใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปในการ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและเทคนิคการเผยแพร่

งานวิจัย 

137708 วิทยานิพนธ์                       12 หน่วยกติ 

 Thesis  

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยกระบวนการ 

วิจัยอย่างเป็นระบบและการเผยแพรใ่นหัวขอ้ที่เก่ียวข้องกับ

ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ และการจัดการ 

137709  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกติ 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

อภิปราย และการเผยแพร่ในหัวข้อทางด้านบริหารธุรกิจ 

และการจัดการ 

137711 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 

 ข้ันสูง            3(2-2-5) 

 Advanced Production and Operations 

 Management   

 การตัดสินใจโดยใช้ความสามารถ หลักทาง

ธุรกิจเช่ือมโยงกับกลยุทธข์ององค์กรเพื่อสร้างข้อได้เปรียบ

ในการแข่งขันที่ เ ก่ียวข้องกับการผลิตสินค้า  และการ

ให้บ ริการที่ เ กิด มูลค่า เพิ่ มแ ก่ลูกค้ า  การออกแบบ

ระบบปฏิบัติการการด าเนินการการควบคุม และการ

ปรับปรุงระบบ การบริหารห่วงโซอุ่ปทานวัสดุ/วัตถุดิบ และ

สินค้าคงคลัง การวางแผนและการควบคุมกระบวนการ

ผลิตการเพิ่มผลผลิตการควบคุมคุณภาพการบริหารแบบ

ทันเวลาการผลิตที่มีความยืดหยุ่นการบริหารก าลังการ

ผลิตการพยากรณ์และการวางแผนทรัพยากร การน า

วิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์หรือการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

และกรณีศึกษา 

137712 การจัดการนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง

                                            3(3-0-6) 

 Innovational and Change Management  

 เทคนิคในการปรับตัวกับนวัตกรรมใหม่ๆที่

เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่อความเสี่ยงหรือ

ผลกระทบต่ า งๆ  ที่ เ กิดจากการ เปลี่ ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงภายใน

องค์กร การบริหารจัดการธุรกิจในสภาวะการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีประสิทธภิาพ 

137713 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

                                                          3(3-0-6) 

 Management of International Business 

 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะและโครงสร้างองค์กร การ

ก าหนดนโยบายและการวางแผน  การจัดการผลิต 

การตลาด การบุคคล การเงิน การน าเขา้และส่งออกสินค้า 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องและระบบข้อมูล

เพื่อวางแผนและควบคุมของธุรกิจระหว่างประเทศ 

ประเด็นปัญหาในปัจจุบัน และกรณีศึกษา 

137714 กลยุทธ์องค์กรแห่งนวัตกรรมและ

 เทคโนโลยี                           3(2-2-5) 

 A Strategy for Corporate Innovation 

 and technology 

 การออกแบบและการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อบูรณาการในการสร้างความสามารถการ

แข่งขัน ในมิติการจัดการนวัตกรรมร่วมสมัย นโยบาย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม การ

พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี แนวคิด

ใหม่ในการจัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมส าหรับ
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ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการนวัตกรรม

การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  

137715 การจัดการความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

                                            3(3-0-6) 

 Strategic Advantage Management 

 กลยุทธ์ การก าหนดทิศทางของกลยุทธ์ และ

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์กรและกลยุทธธ์ุรกิจ โดย

ใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ และการ

วิเคราะห์อุตสาหกรรมเพื่อก าหนดแนวทางเลือกกลยุทธ์ใน

การด าเนินงาน  

137716 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง

 และขนาดย่อม           3(2-2-5) 

 Entrepreneurship Small and Medium 

 Businesses 

 ความหมาย การเตรียมการจัดตั้ งธุรกิจ 

บทบาทของธุรกิจขนาดย่อม ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจขนาด

ย่อม การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารบุคคล 

การวิเคราะห์โอกาสของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน การ

ก่อตั้งธุรกิจการร่วมลงทุนรูปแบบต่าง ๆ กลยุทธ์การเข้า

ธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจัดหาแหล่ง

เงินทุน การวิเคราะห์แหล่งเงินทุน และการจัดท าแผนธุรกิจ 

137717 การจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่

 อุปทาน                           3(2-2-5) 

 Logistics and Supply Chain Management 

 การจัดการและการวางกลยุทธ์ในระบบโลจิ

สติกส์ขององค์กรจากการประยุกต์ใช้แนวคิดที่เก่ียวข้องกับ

การส่งมอบวัสดุ สินค้า และบริการ การส่งผ่านข้อมูล

เก่ียวกับความต้องการ และความพึงพอใจของลูกคา้ในห่วง

โซ่อุปทาน เพื่อบรรลุข้อก าหนดด้านเวลาและต้นทุน 

บทบาทของโลจิสติกส์ในการตอบสนองความต้องการของ

ลูกคา้ด้วยคุณภาพของการบริการ การประเมินระบบ และ

กระบวนการโลจิสติกส์  รวมทั้งการประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศในระบบโลจสิติกส์ 

137718 การจัดการมูลค่า 3(3-0-6) 

             Value Management 

 การจัดการมุ่งเน้นมูลค่า การวางแผนกลยุทธ์ 

การประเมินทางเลือกมูลคา่เพิ่มทางยุทธศาสตร์ การวัดผล

องค์กรแบบสมดุล เคร่ืองมือทางด้านการจัดการเชิงมูลค่า 

มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนฐานกิจกรรม การ

ก าหนดผลตอบแทนอิงกับผลงาน และกรณีศึกษา 

137719 การจัดการธุรกิจอีเล็คทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

 E-Commerce Management 

 การจัดการอีคอมเ มิ ร์ซและสารสนเทศ 

โครงสร้างพืน้ฐานของอีคอมเมิร์ซ รูปแบบการด าเนินธุรกิจ

ส าหรับอีคอมเมิร์ซ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การประเมิน

และพยากรณ์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การวิเคราะห์ตลาดทั่วโลก 

การอภิปรายแผนปฏิบัติตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์กลไก 

เคร่ืองมือและผลกระทบพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดบน

อินเทอร์เน็ต และการโฆษณากิจกรรมอีคอมเมิร์ซระหว่าง

ภาคธุรกิจในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพและการลด

ต้นทุน การสร้างเว็บไซต์อคีอมเมิร์ซ การความปลอดภัยใน

อีคอมเมิร์ซ ระบบการช าระเงินในอีคอมเมิร์ซ อีคอมเมิร์ซ

กับจริยธรรม กฎหมาย และสภาพแวดล้อมทางสังคม 

137721 การจัดการประสิทธิภาพและการบริหาร 

 ค่าตอบแทน                           3(3-0-6) 

 Performance Management and  

 Compensation Management  

 การบริหารระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ของ

ผลตอบแทนและประสิทธิภาพการท างาน หลักการบริหาร

ค่าตอบแทน การก าหนดแผนการจ่ายค่าตอบแทน การจูง

ใจด้านการเงิน ประเด็นปัญหาปัจจุบันในการบริหาร

คา่ตอบแทน กรณีศึกษา 

137722 การฝึกอบรมและการพัฒนา     3(2-2-5) 

 Training and Development 

 การจัดการระบบการฝึกอบรม การประเมิน

โปรแกรมการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม การพัฒนา
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ผู้บริหาร การประเมินความพยายามในการฝึกอบรม

ประเด็นปัญหาในการฝกึอบรมและกรณีศึกษา 

137723 วัฒนธรรมองค์กรและการเปล่ียนแปลง   

                                            3(3-0-6) 

 Organizational Culture and Change 

 แนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กร

เพื่อเกิดการพัฒนาองค์กร การวิเคราะห์สภาพปัจจัย

ภายในและภายนอกที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ

เช่ือมโยงถึงแหล่งข้อมูลที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

สามารถแข่งขันได้ หลักการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร 

รูปแบบวัฒนธรรมองคก์รที่สามารถแขง่ขันกับองค์กรคู่แข่ง

ขัน     

137724 การจัดการแรงงานสัมพันธ์       3(3-0-6) 

 Labor Relations Management 

 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการ

แรงงานสัมพันธ์ การวิเคราะห์สภาพปัญหาแรงงาน การ

แก้ไขปัญหา เทคนิคการเจรจาต่อรอง การส่งเสริมแรงงาน

สัมพันธ์ รูปแบบการจัดการแรงงานสัมพันธอ์งค์กรประเทศ

ไทยและต่างประเทศและกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้อง

แรงงาน 

137725 การส่ือสารในองค์กรและการจัดการ 

 ความขัดแย้ง           3(3-0-6) 

 Organizational Communication and 

 Conflict Management  

 ทฤษฎีและรูปแบบของการสื่อสารองค์กร การ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเทคนิคส าหรับการปรับปรุง

การจัดกลุ่ มความสัมพันธ์และการสื่ อสารองค์ กร 

แหล่งที่มาของความขัดแย้งในองค์กรในระดับกลุ่ม และ

ระดับองค์กร และวิธีการของการจัดการความขัดแย้งและ

การด าเนินการ 

137726 จริยธรรมและบรรษัทภิบาล      3(3-0-6) 

 Ethics in Business Administration  and 

 Corporate Governance 

 จริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม หลักบรรษัทภิบาล กรณีศึกษา การ

อภิปราย และการจัดเตรียมโครงการ 

137727  พฤติกรรมบุคคลในองค์กร       3(3-0-6) 

 Organizational Behavior 

 แน วค ว ามคิ ด ท า งพ ฤติ ก ร ร มศ า ส ต ร์

พฤติกรรมในการท างาน ทัศนคติ การรับรู้ การเรียนรู้  

พฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม  ความผูกพันในองค์การ 

การจูงใจพนักงาน ความเป็นผู้น า ประเด็นส าคัญของ

พฤติกรรมองค์การในศตวรรษท่ี 21 กรณีศึกษา 

137728 การเจรจาต่อรองส าหรับผู้บริหาร  

              3(2-2-5) 

 Managerial Negotiation 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเจรจาต่อรอง

ทักษะในการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวคู่เจรจาการฝึกฝน

โดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติ  การฝึกฝนทางด้าน

บุคลิกภาพ กรณีศึกษา 

137729 ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากร

 มนุษย์            3(2-2-5) 

 Human Resource Information System 

 ระบบวางแผนอัตราก าลังคนระบบวิเคราะห์

งาน ระบบสรรหาและคัดเลือกระบบจ่ายค่าจ้างและ

เงินเดือนระบบประเมินผลปฏิบัติงาน ระบบพัฒนาและ

ฝึกอบรมระบบสวัสดิการและผลประโยชน์การจัดองค์การ

เสมือนจริงการประชุมทางไกลโปรแกรมส าเร็จรูปด้านการ

จั ดการท รัพย ากรมนุ ษย์  ประ เด็ นปัญหาปั จ จุ บั น 

กรณีศึกษา 

137731 การบริหารการลงทุนหลักทรัพย์และการ

 วิเคราะห์หลักทรัพย์           3(2-2-5) 

 Security Investment Management and 

 Analysis    

 ทฤษฏีการลงทุน การค านวณผลตอบแทน

และความเสี่ ย งจากการลงทุน  การประเ มิน มูลค่า

หลักทรัพย์ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์และการประเมิน

มูลคา่ของตราสารทางการเงิน  
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137732 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ  

                                                          3(3-0-6) 

 International Financial Management 

 ระบบการเงินระหว่างประเทศ องค์กรทาง

การเงินระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงิน ตลาดปริวรรต

เงินตราต่างประเทศ เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ 

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน สัญญาล่วงหน้าเงินตรา

และตราสารสิทธิเงินตรา การเปิดรับความเสี่ยงทาง

การเงินระหว่างประเทศ การระดมเงินจากตลาดหนี้

ระหว่างประเทศและตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ การ

ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศและในกลุ่มหลักทรัพย์

ระหว่างประเทศ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนระหว่าง

ประเทศ 

137733 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์     3(2-2-5) 

 Derivative Instruments Investment 

ตลาดและตราสารอนุพันธ์ บทบาทและพัฒนาการของ

อนุพันธ์ทางการเงิน ประเภทของตราสารอนุพันธ์ การ

ลงทุนในตราสารอนุพันธ์การประเมินราคา ประเภทของ

ของเสี่ยงของตราสารอนุพันธแ์ละการจัดการความเสี่ยงใน

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 

137734    การควบรวมและการซื้อกิจการ 3(3-0-6) 

 Mergers and Acquisitions 

 บทบาทของการควบและการรวบกิจการ กฎ

ของการรวบและการควบกิจการ การวิเคราะห์รายงานทาง

การเงิน การประเมินมูลค่าของกิจการ ภาษแีละกฎหมายที่

เก่ียวข้องเก่ียวกับการรวบกิจการและการรวมกิจการ

นโยบายการควบและการรวบกิจการ การจัดการสัดส่วน

การถือครองสิทธขิองกิจการ 

137735 การวิเคราะห์งบการเงินและการประเมนิ

 องค์กร                           3(2-2-5) 

 Financial Statements Analysis and 

 Corporate Valuation  

 ความหมาย  และวัต ถุประสงค์ของการ

วิเคราะห์งบการเงิน การใช้งบการเงินในการวางแผนของ

ธุรกิจในอนาคต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน

โดยอาศัยขอ้มูลจากงบการเงินและแหล่งอื่น การวิเคราะห์

อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด งบ

การเงินล่วงหน้า และการประยุกต์ใช้งบการเงินในการ

ด าเนินธุรกิจ 

137736 การจัดการตลาดการเงินและสถาบัน

 การเงิน                           3(3-0-6) 

 Financial Market and Institutions  

 Management  

 ความหมาย ประเภทของตลาดการ เงิน 

โครงสร้างและหลักการด าเนินงานของตลาดการเงินและ

สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน้าที่ของ

ตลาดการเงิน นโยบายการบริหาร การจัดการ เคร่ืองมือ

ทางการเงิน ความเสี่ยงในตลาดการเงินและสถาบัน

การเงิน การจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงิน การ

ด า เ นิ น ง านและบทบาทของสถาบั น กา ร เ งิ นและ

ผูป้ระกอบการที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ 

137737 การจัดการการเงินส าหรับผู้ประกอบ 

 การธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    

                                                          3(3-0-6) 

 Financial Management for Small and 

 Medium Entrepreneur 

 ความหมาย และความส าคัญของการเงิน

ธุรกิจ, การวิเคราะห์ทางการเงิน, การพยากรณ์ และการ

วางแผนทางการเงิน, การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การ

บริหารเงินสด การบริหารลูกหนี ้การบริหารสินค้าคงเหลือ 

งบประมาณการลงทุน แหล่งเงินทุน ต้นทุนเงินทุน และ

โครงสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล 

137738 กลยุทธ์การบริหารการเงินส่วนบุคคล

              3(3-0-6) 

  Strategy Personal Financial 

 Managements   

 แนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับการเงินส่วนบุคคล 

การจัดการกับเงิน การจัดการความเสี่ยงและการประกัน

ความม่ันคงของบุคคล แนวคิดเก่ียวกับการจัดการลงทุน 

การวางแผนชีวิตเพื่อวัยเกษยีณ 
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137739  การบริหารกองทุนรวม           3(3-0-6) 

  Fund Investment Management 

 แนวคิดหลักการลงทุนและตลาดการเงิน 

โครงสร้างตลาดการเงิน การบริหารผลตอบแทนและความ

เสี่ยงจากการลงทุน การบริหารสินทรัพย์เพื่อการลงทุน 

การวิเคราะห์การลงทุน ความรู้เก่ียวกับกองทุนรวมธรร

มาภิบาลการลงทุน 

137771 การจัดการบริการสุขภาพ        3(3-0-6) 

 Health Care Services Management 

 บทบาทการบริหาร การควบคุม และการจูง

ใจ การประเมินด้านสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อม และการพัฒนาของระบบ ทักษะการ

วิ เคราะห์  การบริหารและภาวะผู้น า  เน้นกลยุทธ์ที่ มี

ประสิทธิผลส าหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่

ก่อให้เกิดผลส าเร็จ กรณีศึกษาและวิธีการแก้ปัญหาการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการบริการสุขภาพ 

137772 ความเส่ียงและการประกันสุขภาพ  

                                                          3(2-2-5) 

 Risk and Health Insurance 

 หลักการและการปฏิบัติของการประกัน

สุขภาพและความเสี่ยงประเภทความเสี่ยงเก่ียวกับธุรกิจ

สุขภาพการจัดหาเงินทุนการสุขภาพรวมถึงโครงการที่

สนับสนุนโดยภาคเอกชนและภาครัฐ การบริหารความ

เสี่ยงของการประกันสุขภาพ 

137773 จริยธรรมการบริการสุขภาพ     3(3-0-6) 

 Ethics in Health Care Services 

 จริยธรรมองค์กรและสถานพยาบาล ประเด็น

ปัญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นในการบริหารองค์กรให้บริการ

ด้านสุขภาพ 

137774 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ         3(3-0-6) 

 Health Marketing Strategy 

 วิ จั ยตลาดและการประยุกต์ ใ ช้กลยุทธ์

การตลาดในการสนับสนุนกลยุทธ์หลักขององค์กรสุขภาพ 

แนวคิดส่วนแบง่การตลาด กลุ่มเปา้หมาย การวางต าแหน่ง

เพื่อตัดสินใจการออกแบบ การจ าหน่าย การก าหนดราคา 

และการส่งเสริมบริการด้านสุขภาพ 

137775 การบริหารโรงพยาบาล           3(2-2-5) 

 Hospital Management 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบในการด าเนินงาน

ธุรกิจโรงพยาบาลและสุขภาพ ข้อจ ากัดของวัฒนธรรม 

การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในการจัดการ

ธุรกิจโรงพยาบาลและสุขภาพ แนวคิดของการบริหาร

โรงพยาบาล ด้านกลยุทธ์องคก์าร การตลาด การเงิน และ

การจัดการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลและ

สุขภาพ 

137776 ระบบสารสนเทศการบริหารโรงพยาบาล

                                            3(3-0-6) 

 Hospital Management Information 

 System 

 ระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการธุร กิจ

โรงพยาบาล ระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการ

สื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร การ

สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบการ

ประมวลผล ระบบฐานข้อมูล ส านักงานสมัยใหม่ ระบบ

ผู้ช านาญการ ระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจ ระดับการ

บริหารและระดับการตัดสินใจ การวิเคราะห์และ ออกแบบ

ระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริหารและองค์กรในธุรกิจ

โรงพยาบาล 

137777 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับการบริการ

 สุขภาพ                           3(3-0-6) 

 Strategic Management for Health Care 

 Service 

 แนวคิดพืน้ฐานและกระบวนการในการพัฒนา

กลยุทธ์ในธุรกิจบริการสุขภาพ ลักษณะของกลยุทธ์ที่มี

ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

อุตสาหกรรม และคู่แข่งขัน รูปแบบของกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อ

ขยายความได้เปรียบทางการแข่งขัน การประยุกต์แนวคิด

ในการจัดการเชิงกลยุทธ์การพัฒนาและเพิ่มความ

เช่ียวชาญเฉพาะของธุรกิจ ภาวะผู้น าและการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ กลไกในการบูรณาการ กลยุทธ์ตามหน้าที่  
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เทคนิคการใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

จริยธรรมกับการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในองค์กร ระบบการ

ควบคุมเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจบริการสุขภาพ 

137778 อุตสาหกรรมการบริการสุขภาพ     3(3-0-6) 

 Health Service Industry 

 กฎข้อบั งคับในการบริการสุขภาพ  การ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  สภาพแวดล้อมกฎข้อบังคับข้อ

ก าหนดการความปลอดภัยและการบ ารุง การคดิคา่บริการ

ในการบริการสุขภาพ และแรงจูงใจการแข่งขันในการ

บริการสุขภาพ การด าเนินงานตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า การเป็นพันธมิตรเพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจการ

บริการสุขภาพ 

137779 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ           3(3-0-6) 

 Health Economics 

 แนวคิดและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ใน

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการสุขภาพ การให้บริการ

สุขภาพ การวิเคราะห์อุปสงค์ การจัดการให้บริการ การ

เติบโตของรายจ่าย ตลาดของการให้บริการของ

โรงพยาบาลและแพทย์ การแก้ปัญหา 

144701 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ 

 และสังคมศาสตร์            3(3-0-6) 

 Research Methodology in  Humanities  

 and Social Sciences   

 พื้นฐานการวิจัย  ประเภทการวิจัย  การ

ออกแบบการวิจัย เ ชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิง

ผสมผสาน โดยเน้นงานวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติ

ชนวิทยา  การเขียนโครง ร่างและรายงานการวิจัย 

จรรยาบรรณนักวิจัย  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ 

 บัณฑิตศึกษา                          3(3-0-6)  

                                                 (ไม่นับหน่วยกิต)         

     Intensive English for Graduate Studies  

              ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน 

การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียน

ระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็น

อย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน 

การใช้เทคโนโลยีและฐานขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหา

ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของ

ตน ระบบอ้างอิงและการเขยีนอ้างอิง 

144711 การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว 

 ภาษาศาสตร์           3(3-0-6) 

 Linguistic Analysis of Thai Language 

  ทฤษฎีภาษาศาสตร์ต่าง  ๆ การวิ เคราะห์

ภาษาไทยเก่ียวกับระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค 

ระบบความหมาย และระบบสัมพันธสาร 

144712     การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาไทยเชิง 

 วิชาการ            3(2-2-5) 

 Academic Thai Language Competency  

 Development 

  หลักการและแนวปฏิบัติในการใช้ภาษาไทย 

เชิงวิชาการ การสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิชาการประเภทต่าง  ๆ

เทคนิควิธีเพื่อการน าเสนอผลงานเชิงวิชาการ 

144713   ภาษาตระกูลไท                     3 (3-0-6)  

 Tai Language Family 

 ความส าคัญและประโยชน์ของภาษาตระกูล

ไท ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของภาษาตระกูลไท 

อิทธพิลของภาษาตระกูลไทท่ีมีต่อภาษาไทย 

144714     สัมพันธสารวิเคราะห์          3 (3-0-6) 

 Discourse Analysis   

 ความหมายในบริบท การเช่ือมโยงความ การ

วิเคราะห์ข้อความ การตีความ และการวิเคราะห์ถ้อยค า

ตามเจตนาที่ใช้ในการสื่อสาร  

144715   การแปรและความหลากหลาย 

 ของภาษาไทย           3(3-0-6) 

 Thai Language Variation and Diversity 

 ภาษาไทยกับการแปรตามปัจจัยของสังคม การ

สัมผัสภาษา ภาวะทวิภาษาและพหุภาษา การปนภาษาและ

การสลับภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา การธ ารงภาษา 
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144721   แนวคิดและทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม 

                   3(2-2-5) 

 Concept and Theory of Literary  

 Criticism 

             แนวคิดและทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม ทัง้

ของตะวันออกและตะวันตก การน าแนวคิดและทฤษฎีการ

วิจารณ์มาศึกษาวรรณกรรมไทย  การวิจารณ์วรรณกรรม

ไทย 

144722 วรรณกรรมเอกคัดสรร           3(3-0-6) 

 Selected Masterpieces  

 รู ป แบบ  เนื้ อ ห า  ขนบนิ ย ม  กลวิ ธี ก า ร

สร้างสรรค์  และโลกทัศน์ในวรรณกรรมเอกของไทย 

ปฏิสัมพันธร์ะหว่างสังคมกับวรรณกรรมไทย  

144723 วรรณกรรมร่วมสมัย                3(3-0-6) 

  Contemporary Literature 

  วิวัฒนาการและแนวโน้มด้านเนื้อหา กลวิธี

น าเสนอ และแนวคิดของวรรณกรรมสมัยใหม่ ทฤษฎีใน

การตีความวรรณกรรม 

144724  คติชนร่วมสมัย                      3 (3-0-6) 

 Contemporary Folklore 

      แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาทาง

คติชนวิทยา การบูรณาการองค์ความรู้ทางคติชนกับ

ศาสตร์แขนงต่าง ๆ สู่ชุมชน 

144731 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  

              3(2-2-5) 

 Thai as a Foreign Language 

 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับภาษาไทยและภาษาไทย

ส าหรับชาวต่างประเทศ  การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง 

และระดับสูง การผลิตบทเรียนส าหรับชาวต่างประเทศ  

 

 

 

 

 

144732     นวัตกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง 

 ภาษาไทย                           3(2-2-5) 

 Innovations for Transferring Knowledge  

 of Thai Language 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับนวัตกรรม  นวัตกรรม

ทางภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ  กลวิธีการถ่ายทอดและ

การบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษาไทย การออกแบบเชิง

สร้างสรรคส์ าหรับพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทย  

144741 วรรณกรรมกับอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน 

                                 3(3-0-6) 

  Literature and Local Identity 

  ลักษณะ ประเภท เนือ้หา วิธีการเขยีน แนวคิด 

ความสัมพันธร์ะหว่างวรรณกรรมกับอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน 

คุณค่าของวรรณกรรมทอ้งถ่ินไทยในภูมิภาคต่าง ๆ 

144742 ภาษาและวรรณกรรมล้านนา    3(3-0-6) 

 Lanna Language and Literature  

 ประวัติและวิวัฒนาการของอักษรล้านนา 

การศึกษาวรรณกรรมล้านนาทั้งที่เป็นมุขปาฐะและลายลักษณ์ 

ความสัมพันธร์ะหว่างวรรณกรรมกับสังคมล้านนา 

144751 หัวข้อคัดสรรทางภาษาไทย       3(2-2-5) 

 Selected Topics in Thai Language 

  การศึกษาค้นคว้าในประเด็นใดประเด็นหนึ่งท่ี

น่าสนใจเก่ียวกับภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยา การ

เสนอผลงานในรูปแบบของการสัมมนา 

144752    การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต  

 Independent Study 

   การค้นคว้ า  การรวบรวมข้อ มูล  การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

และการอภิปราย การเผยแพร่ ในหัวข้อทางด้านภาษา 

วรรณกรรม หรือคติชนวิทยา 
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144753 วิทยานิพนธ์        12  หน่วยกิต 

 Thesis 

 กา รส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ท า ง ภ า ษ า 

วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาด้วยกระบวนการวิจัยอย่าง

เป็นระบบ การน าเสนอรายงานการวิจัยและการเผยแพร่

ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม 

144754 วิทยานิพนธ์         36 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างลุ่ม

ลึ กทางภาษา  วรรณกรรม  ห รือคติ ชนวิ ทยาด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ  การน าเสนอรายงานการ

วิจัยและการเผยแพรผ่ลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม 

144801 วิธีวิทยาการวิจัยภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 

 และนวัตกรรม           3(2-2-5) 

 Creativity and Innovation Research  

 Methodology in Thai Language  

  กระบวนการวิ จั ย เ ชิ งส ร้า งสรรค์ภาษา 

วรรณกรรม และคติชนไทย การจัดท าเค้าโครงการวิจัย 

การสังเคราะห์และสร้างเคร่ืองมือการวิจัย การเก็บข้อมูล

การวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประมวลผลและ

การวิ เคราะห์สั ง เคราะห์ผลการวิจัย  การน า เสนอ

ผลการวิจัย การอภิปรายผลงานวิจัย การเขียนบทความ

วิจัย การสร้างนวัตกรรมจากผลการวิจัย และการน าเสนอ

งานวิจัยในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

144802 ภาวะผู้น าและการจัดการทางภาษาไทย 

              3(3-0-6) 

 Leadership and Management in Thai  

 Language  

  แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าและการจัดการ การ

วางแผนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์งานด้านภาษาไทย จัดการ

และพัฒนาทรัพยากรที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมทางภาษาไทย 

การสังเคราะห์ประวัติและผลงานของปูชนียบุคคลทางภาษาไทย   

 

 

 

 

144811  การสัมมนาภาษาไท-ไทย         1(0-3-2) 

        Seminar in Tai-Thai Language 

        การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านภาษาไท-ไทย 

144812  การสัมมนาวรรณกรรมไท-ไทย 1(0-3-2) 

       Seminar in Tai-Thai literature 

        การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

วรรณกรรมไท-ไทย 

144813  การสัมมนาคติชนวิทยาไท-ไทย 1(0-3-2) 

       Seminar in Tai-Thai folklore 

        การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านคติชน

วิทยาที่เก่ียวขอ้งภาษาและวรรณกรรมไท-ไทย  

144821  ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการพัฒนาความรู้ 

 ทางภาษาไท            3(3-0-6) 

        Tai local Wisdom and Development of  

 Knowledge 

       องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ภูมิปัญญาไท-ไทย 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และภูมิปัญญาเอเชียที่ เก่ียวข้องกับ

ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยาของไทย  

144822  ภาษา อักษร และวรรณกรรมไทยโบราณ  

              3(3-0-6) 

 Ancient Thai languages Character and 

  literature  

  ลักษณะ เฉพาะของภาษา  อั กษร  และ

วรรณกรรมไทยสมัยก่อนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 

และรัตนโกสินทร์ พัฒนาการและอิทธิพลต่อภาษา อักษร 

และวรรณกรรมยุคหลัง 
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144823  ภาษาและวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

                                                          3(3-0-6) 

 Contemporary Thai languages and  

 literature  

 ลักษณะเฉพาะของภาษาและวรรณกรรมไทย

ปัจจุบัน พัฒนาการด้านรูปแบบ ภาษาและสารัตถะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวรรณกรรมกับเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม พลังของภาษาและวรรณกรรมกับ

การพัฒนาสังคมไทย 

144824  ภาษาไทเปรียบเทยีบ               3(3-0-6) 

        Comparative Tai Language 

        การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยเฉพาะสมัย

และต่างสมัย การเปรียบเทยีบภาษากลุ่มชาติพันธุไ์ทในจีน 

เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า มาเลเซีย และไทย 

การเปรียบเทยีบภาษาตระกูลไทกับภาษาตระกูลอื่น    

144825  วรรณกรรมไทเปรียบเทยีบ       3(3-0-6) 

        Comparative Tai Literature 

        การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยเฉพาะ

สมัยและต่างสมัย การเปรียบเทียบวรรณกรรมกลุ่มชาติ

พันธุไ์ทในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พมา่ มาเลเซีย 

และไทย การเปรียบเทยีบวรรณกรรมไทกับวรรณกรรมอื่น    

144826  คติชนไทเปรียบเทยีบ              3(3-0-6) 

       Comparative Tai Folklore 

       การศึกษาเปรียบเทยีบคติชนวิทยาเฉพาะสมัย

และต่างสมัย การเปรียบเทยีบคติชนวิทยากลุ่มชาติพันธุ์ไท

ในจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย พม่า มาเลเซีย และ

ไทย การเปรียบเทียบคติชนวิทยาของไทกับคติชนวิทยา

ชาติอื่น    

144831   วิทยานิพนธ์         48 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เก่ียวกับ

ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาที่มีคุณภาพในระดับสูง 

และจัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ 

 

 

144832  วิทยานิพนธ์         36 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การวิจัยหรือผลิตผลงานสร้างสรรค์เก่ียวกับ

ภาษา วรรณกรรม หรือคติชนวิทยาที่มีคุณภาพในระดับสูง 

และจัดท ารายงานอย่างเป็นระบบ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ 

 ระดับบัณฑิตศึกษา           3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน 

การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ การเขียนระดับอนุเฉท 

การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมี

วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้

เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ การเขียนอ้างอิง 

และการน าเสนอ 

146701  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหว่าง 

 วัฒนธรรม            3(2-2-5) 

 English for Intercultural Communication  

 นิยามและองค์ประกอบของการสื่อสาร บริบท

ต่าง ๆ ของการสื่อสารทั้งเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ การ

สื่อสารโดยการใช้วัจนะและอวัจนะภาษา การสื่อสาร

ระหว่างวัฒนธรรม การตระหนักถึงประเด็นส าคัญในการ

สื่อสารขา้มวัฒนธรรม และงานวิจัยในปัจจุบัน  

146702      การเขียนเชิงวิชาการข้ันสูง      3 (2-2-5) 

               Advanced Academic Writing  

 การเขียนถอดความ การเขียนสรุปความ การ

เขียนบทสังเคราะห์ การเขียนทบทวน วรรณกรรม การ

เขยีนบทความวจิัย และการเขยีนบทความวชิาการ  

146703 การเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับภาษาอังกฤษ 

 ศึกษา             3(2-2-5) 

    Digital Literacies for English Language  

 Studies  

    สถานการณ์เทคโนโลยีในปัจจุบัน พัฒนาการ

ของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความสัมพันธร์ะหว่างเทคโนโลยี

และการอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การบูร

ณาการของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมกับการ เ รียน

ภาษาอังกฤษ ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีใน

การเรียนภาษาอังกฤษ และงานวิจัยในปัจจุบัน  
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146704       การน าเสนอและการอภิปรายเพื่อวิชาชพี 

                             3(2-2-5)      

              Presentation and Discussion for  

 Professional Contexts 

 วิธีการน าเสนอข้อมูลตามบริบทวิชาชีพต่าง ๆ 

เทคนิคและสื่อเพื่อการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ การ

น าเสนอและอภิปรายเพื่อวิชาชีพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษา

และการให้ข้อมูลย้อนกลับ และงานวิจัยในปัจจุบัน  

146705  การรู้วิจารณญาณในภาษาอังกฤษศึกษา 

                                            3(3-0-6) 

 Critical Literacies in English Language  

 Studies            

 แนวทางในการศึกษาการรู้หนังสือเชิงวิพากษ์ 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง การปฏิบัติการรู้ หนังสือเชิงวิพากษ์ใน

บริบทท้องถ่ินและระดับโลก การเช่ือมโยงทฤษฎีกับการ

วิจัยและการปฏิบัติการรู้หนังสือเชิงวิพากษ์ ในวัฒนธรรม

ชุมชนครอบครัวและห้องเรียนที่หลากหลาย และงานวิจัย

ในปัจจุบัน  

146706     การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านส่ือหลาก 

 รูปแบบ                        3(2-2-5) 

 English Multimodal Literacies  

  ความหมายของสื่อหลากรูปแบบ การเรียน

การสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อหลากรูปแบบ ในด้านการ

เรียนรู้ค าศัพท์ การอ่าน การเขียน และบทอ่านจากสื่อ

หลากรูปแบบ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อหลาก

รูปแบบ ทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ผ่านสื่อหลาก

รูปแบบ และงานวิจัยในปัจจุบัน  

146710   ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  

                                                          3 (3-0-6) 

 Research Methodology in Social 

 Sciences  

  ความหมาย ลักษณะของการวิจัย ประเภท

การวิจัย ค าถามวจิัย  ตัวแปรและสมมุติฐาน การออกแบบ

การวิจัยและนวัตกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือที่

ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและ

รายงานการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย  

146711  การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

 ภาษาอังกฤษ           3(2-2-5) 

 Action Research for English Language  

 Classroom 

 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร วิ จั ย ป ฏิ บั ติ ก า ร 

คุณลั ก ษณะขอ ง ก า ร วิ จั ย ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น ช้ั น เ รี ย น

ภาษาอังกฤษ ขัน้ตอน การออกแบบการวิจัยและนวัตกรรม 

เทคนิคในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสะท้อน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเขยีนรายงานการวิจัย 

146720   การวิเคราะห์วาทกรรมภาษาอังกฤษ  

                             3(3-0-6) 

 English Discourse Analysis  

 ภาษาและภาษาระดับข้อความ การศึกษาค า 

ไวยากรณ์วาทกรรม ทฤษฎีในการวิ เคราะห์ตั วบท 

โครงสร้างวาทกรรมของตัวบท ความสัมพันธร์ะหว่างภาษา

และบริบททางสังคม หลักการวิเคราะห์วาทกรรมในการ

วิเคราะห์ภาษาท่ีใช้ในบริบทต่าง ๆ และงานวิจัยในปัจจุบัน 

146721  การเรียนรู้ภาษาที่สอง             3(3-0-6) 

  Second Language Acquisition  

 กระบวนการเรียนรู้ภาษา  การรับรู้ภาษาที่

หนึ่งและภาษาที่สอง วิธีการวิจัย โดยอ้างอิงจากประเด็น

ทางด้านสังคม จิตวิทยา ปัญญา และภาษาศาสตร์ ทฤษฎี

ที่เก่ียวข้อง การประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษและ

นวัตกรรมการสอนส าหรับผูเ้รียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี

สอง และงานวิจัยในปัจจุบัน 

146722  นานาภาษาอังกฤษโลก           3(3-0-6) 

 World Englishes  

 การส ารวจการแพร่ขยายของภาษาอังกฤษมา

จนถึงสถานะที่มีอิทธิพลในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้จุดยืน

ของภาษาอังกฤษในปัจจุบันส าหรับวิชาชีพด้านภาษา สิทธิ

ทางด้านภาษาและข้อถกเถียงเก่ียวกับอาณานิคมในแง่

ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล 

อัตลักษณ์ นโยบาย ทัศนคติ มาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ 

และงานวิจัยในปัจจุบัน  
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146723   มุมมองด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคมส าหรับ 

 ภาษาอังกฤษศึกษา                  3(3-0-6) 

 Sociocultural Perspective for English  

 Language Studies  

 แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น  ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ ท า ง

ภาษาศาสตร์ สังคมและภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา โดย

เน้นภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ภาษา

ย่อยต่าง ๆ การแปรของภาษา และความสัมพันธข์องภาษา

และอัตลักษณ์ และงานวิจัยในปัจจุบัน  

146724  ไวยากรณ์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 

              3(3-0-6) 

  English Pedagogical Grammar 

 คุณลักษณะของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, การ

วิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ , การสอนไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรม, การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ และงานวิจัยในปัจจุบัน  

146730  วรรณคดีส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 

            3(3-0-6) 

 Literature for English Language  

 Teaching  

            การอ่านวรรณคดี แนวคิดทางด้านวรรณคดี 

ทฤษฎีการสอนวรรณคดี งานวิจัยในปัจจุบันเพื่อประยุกต์ใช้

ในการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาต่าง ๆ  

146731  การแปลเพื่ออาชพี           3(3-0-6) 

 Translation for Careers  

 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร แ ป ล เ พื่ อ อ า ชี พ 

ความส าคัญของการแปล ชนิดของการแปล ทฤษฎีและ

หลักการแปล จรรยาบรรณนักแปล การฝึกแปลเอกสาร

ต่าง ๆ และงานวิจัยในปัจจุบัน  

 

 

 

146732 วรรณคดีโลก           3(3-0-6) 

 World Literature 

 วรรณกรรมส าคัญของชาติต่าง ๆ ที่ เขียนเป็น

ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์บทอ่าน วรรณคดีเก่ียวกับสตรีนิยม 

สิ่งแวดล้อม ชนช้ัน เช้ือชาติ เพศ ศาสนา และงานวิจัยในปัจจุบัน  

146741 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  6  หน่วยกิต  

 Independent Study  

  การค้นคว้า การแสวงหาความรู้และการ

รวบรวมข้อมูล การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

เบื้องต้น  การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยในหัวข้อที่

เก่ียวกับภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาสากล วรรณคดีและภาษาศาสตร์ และการเขียน

รายงานการคน้คว้า 

146742 วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต  

 Thesis  

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

การสังเคราะห์และวิ เคราะห์งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง กับ

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล 

วรรณคดีและภาษาศาสตร์ และการเขยีนรายงานการวิจัย  

146743 วิทยานิพนธ์         36 หน่วยกิต  

 Thesis  

  การวินิจฉัยและการตัดสินใจบนพื้นฐานทาง

วิชาการและทฤษฎีเพื่อการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่

ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างมีระบบ การศึกษาเหตุผลและ

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง การสังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยที่

เก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษ การสอนภาษา อังกฤษในฐานะ

ภาษาสากล วรรณคดีและภาษาศาสตร์ และการเขียน

รายงานการวิจัย 

146811 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 

                                                          3(2-2-5) 

              Research Methodology in English  

 Language studies 

 ความหมาย เหตุผลและประเภทการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัยขั้นสูง การตรวจสอบเอกสาร เทคนิคการ

สุ่มกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือ

การวิจัย การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การ
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เขียนบทความและรายงานการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 

การวิจารณ์งานวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 

146812 นวัตกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ3(2-2-5) 

 Innovations in English Language  

 Studies  

 ความหมาย ชนิด และความส าคัญของการ

สร้างนวัตกรรมที่เก่ียวกับภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ 

กระบวนการสร้าง การตรวจสอบเคร่ืองมือ การทดลองใช้

และการน านวัตกรรมไปใช้จริง ขั้นตอนการประเมินผล

นวัตกรรม และกระบวนการให้ผลสะทอ้น  

146821 ทักษะการส่ือสารทางวิชาการข้ันสูง  

                              2(1-2-3) 

 Advanced Academic Communication  

 Skills   

  ทักษะการเขียนเชิงวิชาการขั้นสูงส าหรับการ

น าเสนอ การพูดเพื่อการน าเสนอ วิธีการน าเสนอ ทักษะการ

โต้แย้ง กลยุทธก์ารประณีประนอม ทักษะการรู้สารสนเทศ การ

สื่อสารขอ้เท็จจริงและความคดิเห็น ทักษะการอภิปราย การตั้ง

ค าถาม การขยายความ การแสดงออกอย่างเหมาะสม การให้

ขอ้มูลย้อนกลับในการน าเสนองาน 

146822 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม    2(1-2-3) 

 Intercultural Communications 

  ความสามารถในการโต้ตอบระหว่างวัฒนธรรม 

การตระหนักรู้ระหว่างวัฒนธรรม หลักการสื่อสารในบริบท

ทางด้านวิชาชีพและวัฒนธรรม ความต้องการด้านการสื่อสาร

ที่ก าหนดโดยวัฒนธรรม รูปแบบการสื่อสาร อัตลักษณ์ทาง

ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม ความสุภาพ 

ความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรมและระเบียบวิธีวิจัย 

การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

146823   การสอนทางภาษาอังกฤษในฐานะ 

 ภาษาสากล            2(2-0-4)  

 Teaching English as an International  

 Language   

  หลักสูตรและบทบาทของภาษาอังกฤษใน

บริบทสากล การตระหนักถึงความหลากหลายของ

ภาษาอังกฤษในบริบทสากล หลักการสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาสากล รูปแบบและวิธีการจัดการการเรียนการ

สอน งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาสากล 

146824 ประเด็นปัจจุบันด้านการวัด 

 และการประเมนิผล            2(1-2-3) 

 Current Issues in Assessment and  

 Evaluation  

      ความส าคัญของการวัดและประเมินผลทาง

ภาษาอังกฤษ กระบวนการสร้างและประเมินผลตามสภาพ

จริง ประเด็นปัจจุบันด้านการวัดผลทักษะการฟัง พูด อ่าน

และเขยีน การวัดการคดิเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 

146831    วรรณคดีสากล           2(2-0-4) 

 Global Literary Works   

 วรรณกรรมของโลกที่โดดเด่นในยุคต่างๆ 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภาษาและวัฒนธรรมความเช่ือของ

คนกลุ่มต่างๆ สตรี ชนกลุ่มน้อย ความเคลื่อนไหวทาง

วรรณกรรม ผลกระทบของปัจจัยต่างๆที่มีต่องานเขียนใน

ประเด็นด้านการย้ายถ่ิน สัญชาติ ชนช้ัน เช้ือชาติ เพศ วัย 

และศาสนา  

146832 วรรณคดีวิจารณ์            2(1-2-3) 

 Literary Criticism  

 หลักทฤษฎีของการวิจารณ์วรรณคดีตั้งแต่  

สตรีนิยม มาร์กซิสม์ จิตวิเคราะห์ รูปแบบนิยม โครงสร้าง

นิยม หลังโครงสร้างนิยม หลังการล่าอาณานิคม และคติ

นิยมหลังสมัยใหม่ ไปจนถึงแนวโน้มของทฤษฎีใหม่ๆ งาน

ของนักวิจารณ์วรรณกรรมที่ส าคัญ  ตั้ งแต่ยุคกลาง

ศตวรรษที่ 19 จนถึงสมัยปัจจุบัน เขียนเรียงความวิจารณ์

วรรณคดี ท าวิจัยทางด้านวรรณคดีอังกฤษ 

146841  มุมมองทางการสอนภาษาอังกฤษ 

 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ           2(2-0-4) 

 Pedagogical Perspectives of English  

 for Specific Purposes  

 ความหมายและแนวคิดของภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอังกฤษ

เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

หลักการสอน การออกแบบหลักสูตร การเตรียมเนื้อหา 
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การวัดและประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

146842 การวิเคราะห์วาทกรรมในภาษาอังกฤษ 

 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ           2(2-0-4) 

 Discourse Analysis in English for  

 Specific Purposes   

 ความหมายและแนวคิดของการวิเคราะห์วาท

กรรมการเขียน วาทกรรมการพูด และวาทกรรมในสื่อ

ดิจิทัลในบริบทของภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

การน าผลการวิเคราะห์วาทกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ

สอนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพและภาษาอังกฤษ

เชิงวิชาการ 

146851 สัมมนา 1             2(1-2-3) 

 Seminar I 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการ

สอนภาษาอังกฤษ 

146852 สัมมนา 2             2(1-2-3) 

 Seminar II  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

146853 สัมมนา 3             2(1-2-3) 

 Seminar III 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

วรรณคดี 

146854 สัมมนา 4             2(1-2-3) 

 Seminar IV 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

146855 วิทยานิพนธ ์       48 หน่วยกิต  

 Dissertation 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ มีคุณภาพใน

ระดับสูง ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไข

ปัญหา ในหัวข้อที่ เก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษ การสอน

ภาษาอังกฤษ วรรณกรรม และภาษาศาสตร์   

146856 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต  

 Dissertation 

 ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่าง เป็นระบบ การแก้ไขปัญหา 

การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การสังเคราะห์และ

วิเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษ การสอน

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  วรรณคดี  

ภาษาศาสตร์ การเขยีนรายงานการวิจัย 

157701  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

                                                          3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social  

 Sciences    

 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยภาษาศาสตร์

เบื้องต้น วิธีการเก็บข้อมูล การสังเกต การสัมภาษณ์ การ

ใช้แบบสอบถาม วิธีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การท า

วิจัยกับผู้บอกภาษา เทคนิคการบันทึกเสียงและภาพจาก

ภาคสนาม การถ่ายถอดเสียง การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

ออกภาคสนามทางภาษาศาสตร์ การใช้สถิติ และการวิจัย

เชิงทดลอง การเขยีนรายงานวิจัย 

157711 สัทศาสตร์และสัทวิทยา            3(2-2-5) 

 Phonetics and Phonology 

 การศึกษาตามแนววิทยาศาสตร์ถึงการเปล่ง

เสียง การส่งสัญญาณเสียง และการรับรู้เสียง การ

วิเคราะห์ระบบเสียงพยัญชนะ สระ และสัทสัมพันธลักษณ์ 

ในภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาพม่า 

หรือ ภาษาอื่น ๆ การวิเคราะห์งานวิจัยด้านสัทศาสตร์

และสัทวิทยา การน าผลการวิจัยไปใช้ 

 

157712  วจวีิภาคและวากยสัมพันธ์        3(2-2-5) 

 Morphology and Syntax 
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 กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ว า กย สั มพั น ธ์ ต า ม แนว

โครงสร้างทางไวยากรณ์ ระบบค า หน้าท่ีของค า โครงสร้าง

ค า โครงสร้างประโยค การวิเคราะห์งานวิจัยด้านวจีวิภาค

และวากยสัมพันธ์ การน าผลการวิจัยไปใช้ 

157713  อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์   

                             3(2-2-5) 

 Semantics and Pragmatics 

 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ความหมายใน

ภาษาตั้งแต่ระดับค า ประโยค รวมถึงการตีความหมายของ

ถ้อยค าตามบริบท  การวิ เคราะห์ งานวิจัย เ ก่ียวกับ

ความหมายในระดับค า ประโยค การวิเคราะห์งานวิจัย

ระดับบทสนทนาเบือ้งต้น การน าไปประยุกต์ใช้ในสังคม 

157714  ภาษาศาสตร์สังคม           3(2-2-5) 

 Sociolinguistics 

 การศึกษาภาษาในแต่ละบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ภาษา การสัมผัสภาษา 

การแปรภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา การฟื้นฟูภาษา 

การวิเคราะห์งานวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคม การเช่ือมโยง

ภาษาศาสตร์กับประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม 

157715  ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์  

                                                          3(2-2-5) 

 Current Issues in Linguistics  

 การค้นคว้าประเด็นทางภาษาศาสตร์ การ

อ่าน และเขียนวิเคราะห์ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ 

การมองภาพเช่ือมโยงและบูรณาการระหว่างภาษาศาสตร์

กับศาสต ร์ต่ า งๆที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  การน า งานวิ จั ยทา ง

ภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

157716  หัวข้อคัดสรรทางภาษาศาสตร์  3 (2-2-5) 

 Selected Topics in Linguistics  

          การคน้คว้าหัวขอ้คัดสรรเก่ียวกับงานวิจัยทาง

ภาษาศาสตร์และศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ การ

ประมวลผลความคดิ การบูรณาการงานวิจัยที่หลากหลาย 

การวิเคราะห์ประเด็นที่มีความหลากหลายด้านแนวคิดและ

ทฤษฎี 

157721  ภาษาศาสตร์กับเทคโนโลยี      3 (2-2-5) 

 Linguistics and Technology 

 แนวคิดทางภาษาศาสตร์ที่ เ ก่ียวข้อ ง กับ

เทคโนโลยี การสร้างคลังขอ้มูล การจัดการขอ้มูล        การ

วิ เคราะห์และอธิบายข้อ มูลทางภาษาศาสตร์ด้ วย

เทคโนโลยี 

157731  ภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น          3 (2-2-5) 

 Dialectolinguistics 

 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางวิทยาภาษา ถ่ิน 

ความสัมพันธท์างประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของท้องถ่ิน

ต่างๆ วิธีเก็บรวบรวมค าภาษาท้องถ่ิน การประยุกต์ใช้ และ

การวิเคราะห์วิจัยภาษาถ่ิน 

157732  ภาษาศาสตร์ภาคสนาม            3(2-2-5) 

 Field methods in Linguistics 

 การเก็บข้อมูลทางภาษาศาสตร์ในภาคสนาม 

แนวคิดในการจัดการ และเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิค 

จริยธรรมและวิธีสร้างความสัมพันธ์กับผู้บอกภาษา การ

วิเคราะห์ขอ้มูล และการเขยีนรายงาน 

157743  ภาษาศาสตร์จิตวิทยา              3(2-2-5) 

 Psycholinguistics 

 ทฤษฎีและกระบวนการด้านภาษาศาสตร์

จติวิทยาเก่ียวกับการเรียนรู้ภาษาของเด็ก การเรียนรู้ภาษา

แม่ ภาษาที่สอง และภาษาต่างประเทศ การเข้าใจภาษา 

และการวิจัย เ ก่ียวกับการเรียน รู้ภาษาและศาสตร์ที่

เก่ียวขอ้ง 

157752  การวิเคราะห์บทสนทนา           3(2-2-5) 

 Conversational Analysis 

 แนวคิดและการวิเคราะห์บทสนทนา ถ้อยค า

สื่อเจตนาต่างๆของผู้พูด  โครงสร้างบทสนทนา การ

สังเกตการณ์  บันทึกและถอดเสียง และวิ เคราะห์บท

สนทนาอย่างละเอียด การประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เก่ียวข้องใน

การวิเคราะห์ และการน าไปปฏิบัติจริง 

 

 

 

 

157753  แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมกับสังคม 

              3(2-2-5) 
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 Research for discourse and society 

 แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมกับสังคม การ

ตีความตัวบท การวิเคราะห์อุดมการณ์ กรอบการวิจัยทาง

วาทกรรมในแต่ละภาษา  

157761  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต  

 Independent Study  

 การค้นคว้า การแสวงหาความรู้และการ

รวบรวมข้อมูล การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย

เบื้องต้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยในหัวข้อที่

เก่ียวกับภาษาศาสตร์ และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง การเขียน

รายงานการคน้คว้าอย่างเป็นระบบ 

157762  วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต  

 Thesis  

 การแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การศึกษาเหตุผล

และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การสังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัย

ที่เก่ียวขอ้งกับภาษาศาสตร์ การเขยีนรายงานการวิจัย  

157763  วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต  

 Thesis  

 การวินิจฉัยและการตัดสินใจบนพื้นฐานทาง

วิชาการและทฤษฎีเพื่อการวิจัย การแสวงหาความรู้เพื่อ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การสังเคราะห์และ

วิเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาษาศาสตร์ การเขียน

รายงานการวิจัย 

157801   ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ข้ันสูง 

                                            3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology in  

 Social Sciences  

 ความหมาย เหตุผลและประเภทการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัยขั้นสูง การตรวจสอบเอกสาร  เทคนิค

การสุ่ม ตัวอย่าง การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือ

การวิจัย การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การ

เขยีนบทความและรายงานการวิจัย การวิจารณ์งานวิจัย 

157802  ประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์ 

 และภาษาศาสตร์ประยุกต์ข้ันสูง  

                                                          3(2-2-5) 

 Current Issues in Advanced Linguistics  

 and Applied Linguistics 

  ประเด็นทางภาษาศาสตร์  ภาษาศาสตร์

ประยุกต์  และศาสตร์อื่ นๆที่ เ ก่ียวข้องด้วยทฤษฎีที่

หลากหลายขั้นสูง การมองภาพเช่ือมโยง และบูรณาการ

ระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์

แนวคิดทฤษฎี  

157811  นิติสัทศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ข้ันสูง     

                      3(2-2-5) 

 Advanced Forensic Phonetics and  

 Application 

 การเลือกสรรหัวข้อวิจัยและถกประเด็น

สัทศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์คลังเสียง

ด้ ว ยคว าม รู้ทา งนิ ติ สั ทศ าสต ร์ แล ะทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้

คอมพิวเตอรข์ัน้สูง  

157821  นวัตกรรมภาษาศาสตร์ภาษาถิ่น   

                                                          3(2-2-5) 

             Innovations in Dialectolinguistics 

 แนวคิดภาษาศาสตร์ภาษาถ่ิน การสร้างแผน

ที่ภาษา การประยุกต์ใช้แผนที่ภาษากับศาสตร์ต่างๆ เช่น 

การทอ่งเที่ยว หรือ ภูมิศาสตร์ การสร้างองคค์วามรู้ใหม่  

การสร้างนวัตกรรมผา่นกระบวนการสังเคราะห์งานวิจัย 

ด้านภาษาศาสตร์ภาษาถ่ิน หรือ ผา่นการวิจัยเชิงทดลอง

157833  ภาษาศาสตร์จิตวิทยากับนวัตกรรม       

                             3(2-2-5) 

      Psycholinguistics and Innovations  

 การเลือกสรรหัวข้อวิจัยและการถกประเด็น

ด้านภาษาศาสตร์จิตวิทยา การสังเคราะห์ทฤษฎี และ

สร้างสรรค์แนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ทางภาษาศาสตร์

จติวิทยา เช่ือมโยงกับการประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านภาษา

เด็ก การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของ

มนุษย์ 

157841  วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์   3(2-2-5) 

 Critical Discourse Analysis  
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 การเลือกสรรหัวข้อวิจัย การสังเคราะห์ทฤษฎี

ภาษาศาสตร์เชิงวิพากษ์ และการน าไปใช้ขั้นสูง การสร้าง

แนวคิดใหม ่และเสนอมุมมองใหม่เก่ียวกับประเด็นปัจจุบัน

ในสังคมไทยหรือสังคมอื่น ๆ ผา่นการวิเคราะห์วาทกรรม 

157851  วิทยานิพนธ์                       36 หน่วยกิต  

 Dissertation  

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ มีคุณภาพใน

ระดับสูง ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไข

ปัญหา ในหัวข้อที่ เก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษ การสอน

ภาษาอังกฤษ วรรณกรรม และภาษาศาสตร์   

157852 วิทยานิพนธ์                       48 หน่วยกิต  

  Dissertation  

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ มีคุณภาพใน

ระดับสูง ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไข

ปัญหา ในหัวข้อที่ เก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษ การสอน

ภาษาอังกฤษ วรรณกรรม และภาษาศาสตร์   

176701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Science 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การวิจัยเชิง

ป ริ ม าณแล ะ เ ชิ ง คุณภาพ  ป ร ะ เ ภทขอ ง ก า ร วิ จั ย                

การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ 

การใช้สถิติ เพื่อการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย           

น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารการศึกษา 

จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย และการลอก

เลียนวรรณกรรม 

176702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการศึกษา           3(3-0-6) 

 Innovation and Information Technology  

 in Education 

 หลักการ แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสื่อสาร วิทยาการค านวณ การประยุกต์ใช้ และ

การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

เรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา การปรับปรุงนวัตกรรม  

176703 นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา  3(3-0-6) 

 Educational Policies and Strategies 

 การวิเคราะห์ระบบการศึกษา ทฤษฎีและการ

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษาการปรับปรุงและ

พัฒนานโยบายการศึกษา ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

เชิงกลยุทธ์ การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การศึกษาเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน การวางแผนกลยุทธ์การจัดท าแผนงาน

โครงการและการน ากลยุทธ์การศึกษาสู่การปฏิบัติ การ

ประเมินและปรับปรุงนโยบายและแผนกลยุทธ์การศึกษา  

176711 หลักการบริหารการศึกษา 

 และสถานศึกษา           3(3-0-6) 

 The Principles of Educational 

 Administration and School Administration 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการบริหาร

การศึกษา การบริหารองค์การ ส านักงานและองค์คณะ

บุคคล การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ 

การบริหารงานงบประมาณ การบริหารแหล่งเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การบริหารงาน

ทั่วไป การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการจัด

การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสั งคมไทยสู่สั งคมผู้สู งวัย 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

การถอดบทเรียนการน าหลักการบริหารการศึกษา และ

สถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน่วยงาน

หรือองคก์รทางการศึกษา 

176712 จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมอือาชพี 

                                            3(3-0-6) 

 Professional Executive Spirituality 

 จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหารมือ

อาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ ทักษะแห่ง

อนาคตของผู้บริหารสมัยใหม่ แนวทางการพัฒนาผู้บริหาร 

ภาวะผู้น า การจัดการความรู้และการสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ผูบ้ริหารการศึกษา 

 

176713 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ        3(3-0-6) 

 Leadership in Academic Affairs 
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 ผู้น า  ภาวะผู้น า  ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

พฤติกรรมผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

ของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา    

การบริหารงานระบบเครือข่าย การนิเทศการศึกษาเพื่อ

พัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เติบโตเต็มตาม

ศักยภาพ การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง 

ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การก ากับ 

ติดตาม ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา  

176721 การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                                            3(3-0-6) 

 Administration for Educational Quality  

 Development  

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการ

พัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนการสอนและการสอนเสริม 

การคัด และประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ 

การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบคุณภาพและ

มาตรฐานขององคก์ารทางการศึกษา ระบบในการควบคุม

คุณภาพ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาระบบคุณภาพ

และมาตรฐานของการบ ริหา รการศึ กษา  การใ ช้

กระบวนการวิจัย ในการพัฒนาระบบคุณภาพและ

มาตรฐานของการบริหารการศึกษา การประยุกต์ใช้

หลักการและกระบวนการการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

176722 การบริหารการศึกษาตามแนวทางศาสตร์ 

 พระราชา                           3(3-0-6) 

 Educational Administration According  

 to the King's Science Guidelines  

 ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาการบริหาร

จัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักองค์ความรู้ 6 มิติ  หลักการทรงงาน 

ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ศาสตร์

พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศึกษา 

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ 

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้ เ รียน และการถอด

บทเรียนการน าศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนา

สถานศึกษา  

176723 การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง 

 สถานศึกษากับชุมชน           3(3-0-6) 

 Developing Relationships between 

 Schools and Communities  

 หลั ก ก า รส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง

สถานศึกษากับชุมชน ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เก่ียวกับ

บริบทชุมชน บทบาทของผู้บ ริหารในการเสริมส ร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การสื่อสาร 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน

เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณภาพ การพัฒนา

ผู้เรียนบนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวทางการ

ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่ง

เรียนรู้ของชุมชน  

176724 การนิเทศ แผนและกิจกรรมการนิเทศ 

 การศึกษา            3(3-0-6) 

 Supervision, Plan and Supervision 

 Activities in Education 

 หลั ก ก า ร  แ น ว คิ ด  เ ท คนิ ค ก า ร นิ เ ท ศ             

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการนิเทศ จิตวิทยาการนิเทศและ       

การสื่อสาร กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ ทฤษฎี ผลงาน     

ทางวิชาการ วัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ บุคคล

แห่งการเรียนรู้ การเสริมแรง การสร้างพลังอ านาจ และ

การพัฒนาศั กยภาพค รู  น โ ยบายการศึ กษาและ               

การเช่ือมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นในสังคม การวาง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาแผนการนิเทศ

ตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม การจัดท าแผนปฏิบัติการ

นิเทศ โครงการ และการน าสู่การปฏิบัติ การประเมินและ

การปรับปรุงแผนการนิเทศ  

 

 

 

 

 

176731 ปฏิบัติการวิชาชพีบริหารการศึกษา 
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 ในสถานศึกษา     3 หน่วยกิต (90 ชั่วโมง) 

 Professional Practicum in Educational  

 Administration in schools 

 การฝกึปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา มีช่ัวโมง

ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ประกอบด้วย การฝึกการ

บริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงาน

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน

ทั่วไป 

176732 ปฏิบัติการวิชาชพีบริหารการศึกษา 

 ในหน่วยงานทางการศึกษา  

            3 หน่วยกิต(90 ชั่วโมง) 

 Professional Practicum in Educational  

 Administration in Educational Organizations 

 การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีช่ัวโมง

ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ประกอบด้วย การฝึกการ

บริหารการศึกษาในด้านนโยบายและแผน การส่งเสริม

การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานบุคคล 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา การส่งเสริมการจัด

การศึกษา และการตรวจสอบภายใน 

176741 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 

                                             3(3-0-6) 

 Human Resource Management in  

 Education 

 จิตวิทยาการบริหาร ทฤษฎี รูปแบบ ระบบ

บริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหาร

เพื่อเสริมพลังอ านาจ การประเมินและการปรับปรุง         

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา บทบัญญัติ       

ในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์    

ทางการศึกษา  

 

 

 

176742 การพัฒนาองค์การและเศรษฐศาสตร์ 

 ทางการศึกษา                        3(3-0-6) 

 Organization Development and  

 Economics of Education   

 แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับองคก์ารและการจัดการ 

การวางแผนเพื่อการจัดองค์การ การจัดการทรัพยากร

บุคคล หลักการพัฒนาองค์การ กระบวนการพัฒนา

องค์การ การพัฒนาองค์การและการบริหารสมัยใหม่ 

แนวคิดทั่ ว ไปของเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของ

เศรษฐศาสตร์กับการศึกษา  การวิเคราะห์คุณค่าของ

การศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาการศึกษากับ

การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ 

176743 หลักธรรมาภิบาลและการบริหาร 

 ความเส่ียงทางการศึกษา          3(3-0-6) 

 Good Governance and Educational Risk  

 Management  

 ความหมายและความส าคัญของหลั ก        

ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง แนวคิดและทฤษฎี

การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา มาตรฐานการบริหาร

ความเสี่ยงสากล แนวทางและกระบวนการในการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารความ

เสี่ยงในสถานศึกษา การถอดบทเรียนการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยงจากแบบ

ปฏิบัติท่ีดีในสถานศึกษา  

176744 การประเมนิโครงการทางการศึกษา  

                                                          3(2-2-5) 

 Projects Evaluation in Education  

 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการประเมิน

โครงการทางการศึกษา เทคนิคการประเมินโครงการ 

แนวทางในการด าเนินงานประเมินโครงการ การเขียน

รายงานการประเมินโครงการ การวิเคราะห์และวิพากษ์ผล

การประเมินโครงการทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ผล

การประเมินโครงการในการบริหารการศึกษา  

 

 

 

176781 สัมมนาทางการบริหารการศึกษา  
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                                                           1(0-2-1) 

 Seminar in Educational Administration 

 การวิ เคราะห์ เ ชิงวิพากษ์ประเด็นหั วข้อ

การศึกษา การจัดสัมมนาและเสวนาประเด็นหัวข้อทาง

การศึกษา เพื่อน าไปสู่ประเด็นหัวข้อการวิจัยทางการ

บริหารการศึกษา และการสร้างองคค์วามรู้ทางการบริหาร

การศึกษาสมัยใหม่ 

176782 ภูมิภาคศึกษา            1(0-2-1) 

 Regional Studies  

 การศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของ

ประเทศต่าง ๆ เปรียบเทยีบกับประเทศไทย รวมท้ังศึกษาดู

งานต่างประเทศและน าเสนอข้อค้นพบขององค์ความรู้เพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาของไทย 

176791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 2 หน่วยกิต 

 Independent Study   

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การสังเคราะห์ การก าหนดประเด็นการศึกษาและการ

สร้างองคค์วามรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

176792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2  

                                                         2 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การสังเคราะห์ การก าหนดประเด็นการศึกษาและการ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

จริยธรรมการวิจัย และระบบการบริหารจัดการงานวิจัย 

Ithesis 

176793 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 

                                                         2 หน่วยกิต 

 Independent Study  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การสังเคราะห์ การก าหนดประเด็นการศึกษาและการ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

จริยธรรมการวิจัย และระบบการบริหารจัดการงานวิจัย 

Ithesis การน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ใน

ประเด็นทางการบริหารการศึกษา 

176794 วิทยานิพนธ์                       12  หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิ จั ย    

อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์เผยแพร่        

ในหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารการศึกษา 

176795 วิทยานิพนธ์                       48  หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนานวัตกรรม 

การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

การศึกษา 

176801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง           3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology  

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย กระบวนการวิจัย

และการออกแบบการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การ

สร้างเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการ

วิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

176802 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 

              3(3-0-6) 

 Human Resource Management in  

 Education 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก เชิงรับ 

และเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ

บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

 

 

 

 

 

 

176803 การบริหารงานวิชาการตามบริบท 

 การศึกษาสมัยใหม่           3(3-0-6) 
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 Academic administration according to  

 the modern educational context 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารงาน

วิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ  การพัฒนา

หลั กสู ต ร  กา รจั ด กา ร เ รี ย น รู้ แล ะ กา รสอน เ ส ริ ม               

การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการ

ประเมิน และปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

176811 นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 

 และสถานศึกษาในยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 

 Innovation in educational administration  

 and educational institutions in the  

 digital age 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการบริหาร

การศึกษา การบริหารงานองค์การ ส านักงานและองค์

คณะบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

งบประมาณ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม      

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ การบริหารงานทั่วไป นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสู่สังคมผู้สูงวัย 

กฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง กับการบริหารการศึกษาและ

สถานศึกษา  

176812 จิตวิญญาณความเป็นผู้บริหารมอือาชพี 

              3(3-0-6) 

 Professional Executive Spirituality 

 จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหารมือ

อาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ ทักษะแห่ง

อนาคตของผู้บริหารสมัยใหม่ แนวทางการพัฒนาผู้บริหาร 

ภาวะผู้น า การจัดการความรู้และการสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา 

176813 ความเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีสมรรถนะสูง 

              3(3-0-6) 

 Academic leadership with high 

 performance 

 ผู้น า  ภาวะผู้น า  ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

พฤติกรรมผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา การบริหารงานระบบเครือข่าย การนิเทศ

การศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้

เติบโตเต็มตามศักยภาพ การบริหารความขัดแย้ง การ

บริหารความเสี่ยง ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อน

ร่วมงาน การก ากับ ติดตาม ส่ง เส ริม และประเมิน

สถานศึกษา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา

กับชุมชนและทอ้งถ่ินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

176821 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัด 

 การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

                                                          3(2-2-5) 

 Promotion and development of  

 educational quality according to  

 educational standards 

 การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ

ระบบคุณภาพและมาตรฐานขององค์การทั่วไป  และ

องค์การทางการศึกษา ระบบในการควบคุมคุณภาพ การ

ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาระบบคุณภาพและ

มาตรฐานของการบริหารการศึกษา  หลักการและ

กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การท า

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับ

การประเมินภายนอก การก ากับติดตามการประกัน

คุณภาพการศึกษา การน าผลการประเมินและการประกัน

คุณภาพการศึกษา ไปใช้เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา

และสถานศึกษา 

 

 

 

 

176822 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ในบริบททางการศึกษา             3(2-2-5) 

 King's science to sustainable  
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 development in an educational context 

 ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาการบริหาร

จัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  หลักองค์ความรู้  6 มิติ  หลักการทรงงาน 

ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” การ

พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบททางการศึกษาตามแนวทางศาสตร์

พระราชา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาบุคลากรใน

สถานศึกษา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้เรียน และ

การถอดบทเรียนการน าศาสตร์พระราชาไปใช้ในการ

พัฒนาสถานศึกษา  

176823 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ 

 และเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา  

                                                          3(2-2-5) 

 Paradigm of organizational development  

 and educational economics 

 กระบวนทัศน์เก่ียวกับทฤษฏีองค์การ แนวคิด

ทั่วไปเก่ียวกับองค์การและการจัดการ การวางแผนเพื่อ

การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล หลักการ

พัฒนาองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ การพัฒนา

องค์การและการบริหารสมัยใหม่  แนวคิดทั่วไปของ

เศรษฐศาสตร์  ความสัมพันธ์ของเศรษฐศาสตร์ กับ

การศึกษา การวิ เคราะห์คุณค่าของการศึกษาในเชิง

เศรษฐศาสตร์  การพัฒนาการศึกษากับการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศ 

176824 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส าหรับนักบริหารการศึกษา      3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology  

 for Education Administration 

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  

ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ การใช้ข้อมูลขนาด

ใหญ่เพื่อการบริหารการศึกษา และการจัดการเรียนรู้     

การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยที่ เ ก่ียวกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

176831 ปฏิบัติการวิชาชพีบริหารการศึกษา 

 ในสถานศึกษา       3 หน่วยกิต (90 ช่ัวโมง) 

 Professional Practicum in Educational  

 Administration in schools 

 การฝกึปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา มีช่ัวโมง

ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ประกอบด้วยการฝึกการ

บริหารสถานศึกษาในด้านการบริหารวิชาการ  การ

บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารงานทั่วไป 

176832  ปฏิบัติการวิชาชพีบริหารการศึกษา.  

 ในหน่วยงานทางการศึกษา     3 หน่วยกิต 

                                          (90 ช่ัวโมง) 

  Professional Practicum in Educational  

 Administration in Educational Organizations 

 การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา มีช่ัวโมง

ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ประกอบด้วยการฝึกการ

บริหารการศึกษาในด้านนโยบายและแผน การส่งเสริม

การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ สิ น ท รั พ ย์  ก า ร

บริหารงานบคคล  ุ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

การส่งเสริมการจัดการศึกษา และการตรวจสอบภายใน 

176841 การบริหารงบประมาณทางการศึกษา 

              3(3-0-6) 

 Educational Budget Management 

 ทฤษฎีและแนวคิดเ ก่ียวกับนโยบายด้าน

งบประมาณของประเทศ การจัดสรรงบประมาณทางการ

ศึกษา แนวทางการบริหารงบประมาณทางการศึกษา การ

วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการลงทุนทางการศึกษา การ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดสรร

งบประมาณของการศึกษาไทย 

 

 

176842 กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา 

              3(3-0-6) 

 Law of Educational Development 
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 การวิเคราะห์ระบบ วิธีการและกระบวนการ

ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ความส าคัญของ

การปฏิรูปการศึกษา หลักการในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางการศึกษา 

การประยุกต์ใช้กฎหมาย ในการจัดการศึกษา การใช้

กระบวนการวิจัย เพื่อการพัฒนาการทางการศึกษา 

176843 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบาย 

              3(2-2-5) 

 Analysis for policy development  

 การวิเคราะห์นโยบาย และแผนกลยุทธ์ทาง

การศึกษาทั้งระดับชาติและท้องถ่ิน โดยเสนอยุทธศาสตร์

เพื่อการพัฒนานโยบายการศึกษา และแผนให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาการศึกษาในระดับสากลและระดับชาติ 

176881 สัมมนา 1             1(0-2-1) 

 Seminar I 

 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้ม

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา การจัดสัมมนาและ

เสวนาประเด็นหัวข้อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

การน าเสนอและวิพากษ์ประเด็นหัวขอ้วิทยานิพนธท์างการ

บริหารการศึกษา 

 

176882 สัมมนา 2             1(0-2-1) 

 Seminar II 

 การจัดสัมมนาและเสวนาการท าวิทยานิพนธ์

ทางการบริหารการศึกษา การน าเสนอและวิพากษ์โครง

ร่างวิทยานิพนธท์างการบริหารการศึกษา 

176883 ภูมิภาคศึกษา            1(0-2-1) 

 Regional Studies 

 การศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของ

ประเทศต่าง ๆ เปรียบเทยีบกับประเทศไทย รวมท้ังศึกษาดู

งานต่างประเทศ การน าเสนอข้อค้นพบขององค์ความรู้ 

และการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับ

บริบทของหน่วยงานทางการศึกษาไทย 

176891 วิทยานิพนธ์                        36 หน่วยกิต 

 Dissertation   

 การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ งานวิจัยมีคุณภาพสูง สร้างสรรค์ จรรโลง

ความก้าวหน้าทางด้านการบริหารการศึกษาและวิชาชีพ 

176892 วิทยานิพนธ์                        72 หน่วยกิต 

 Dissertation   

 การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ งานวิจัยกอ่ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านการ

บริหารการศึกษาและวิชาชีพ 

177701  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

                                                          3(2-2-5)  

 Research Methodology in Social Science 

  หลักการ แนวคิด  การวิจัย เ ชิงป ริมาณ        

การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยผสานวิธี ความหมายและ

ระเบียบวิธีของการวิจัย ประเภทของการวิจัย รูปแบบการ

วิจัย    การวิจัยในช้ันเรียน กระบวนการและการออกแบบ

การวิจัยและนวัตกรรม การสร้างเคร่ืองมือ และการหา

คุณภาพ สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงานการวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การ

ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณธรรมจริยธรรมในการวิจัยและ                

การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผลงานตนเองและผูอ้ื่น  

177702  นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

                                            3(2-2-5)  

 Digital Innovation Technology for  

 Educational 

 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

ผ่านสื่อหลากรูปแบบ ทักษะส าหรับการจัดการเรียนรู้ผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านสื่อ

หลากรูปแบบเพื่อการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการการ

เรียนการสอนด้วยเคร่ืองมือส าหรับการจัดการเรียนการ

สอนในห้องเรียนและออนไลน์ การจัดการเรียนการสอน

แบบห้องเรียนกลับด้าน การจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน การผลิตสื่อการศึกษาแบบเปิดส าหรับมหาชน 

กฎหมายดิ จิ ทั ล  การจั ดการความ รู้สึ กทางดิจิทัล           

การสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย
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เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านสื่อหลากรูปแบบ และงานวิจัยใน

ปัจจุบัน 

177703  การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 และการประกันคุณภาพการศึกษา  

                                                          3(2-2-5) 

 Learning Assessment and Evaluation  

 with Educational Quality Assurance 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและใช้เคร่ืองมือวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การน าผลการประเมินไปใช้

ในการพัฒนาผู้เรียน หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับ

การจัดการคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพ

การศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก

สถานศึกษา ปฏิบัติการออกแบบสร้างเคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผลการศึกษา ด าเนินการเก่ียวกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษา มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

วัดผลประเ มินผล  ตลอดจนใ ช้ความ รู้การวั ด และ

ประเมินผลการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน 

177711  ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา 

              3(2-2-5)  

 Educational Philosophy and Educational  

 Psychology 

 ปรัชญา ปรัชญาการศึกษาและแนวคิดหลักที่

ใ ช้ ในการจัดการศึกษา  จิตวิทยาพื้นฐาน  จิตวิทยา

พัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา 

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  การให้

ค าแนะน า ช่วย เหลือผู้ เ รียนให้ มีคุณภาพชีวิตที่ ดี ขึ้ น         

การประยุกต์ใช้แนวคิดทางปรัชญาและจิตวิทยาไปก าหนด

เป็นแนวทางการจัดการศึกษาสอดคล้อง กับบ ริบท         

เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม

ศักยภาพอย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์ 

177712  ทฤษฎีหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา 

              3(2-2-5) 

 Curriculum Theories and School  

 Curriculum  

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร ทฤษฎี

หลักสูตร การออกแบบหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร 

ประเภทของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน า

หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การจัดการหลักสูตร 

หลักสูตรแมบ่ท แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร

สถานศึกษาในประเทศไทย หลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

และหลักสูตรท้องถ่ิน เห็นความส าคัญของการพัฒนา

หลักสูตรที่เช่ือมโยงกับบริบทของชุมชน 

177713  การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

              3(2-2-5) 

  Research for Curriculum and Instruction  

 Development  

 กระบวนการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการ

สอน  การวางแผนและ เขี ยน โครงการวิ จั ย   การ

ออกแบบสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน การสร้าง

เคร่ืองมือวิจัย การด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูล การสรุป อภิปราย

ผล และข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา

หลักสูตรและการสอน การเขียนรายงานผลการวิจัย การ

น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

บูรณาการความรู้ทางหลักสูตรและการสอนเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมและงานวิจัยที่ทันสมัยที่อยู่บนฐานบริบทชุมชนที่

ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

177714  การพัฒนาประสิทธิภาพการสอน 

 เป็นภาษาอังกฤษ            3(2-2-5)  

 Instructional Effectiveness Development  

 for Teaching in English 

 หลักการพื้นฐานและประเด็นการสื่อสาร

ระหว่างวัฒนธรรมจากมุมมองสหวิทยาการ แนวคิดและ

ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การประยุกต์การ

สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการท างานในบริบทที่

หลากหลาย ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หลักการ

และทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อ

การเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล การจัดท า
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แผนการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤาและน าไปสู่การปฏิบัติ     

ให้เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน การสร้างบรรยากาศการจัดการ

ช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่   

และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ทักษะ

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

177715  ความเป็นครูมอือาชพี              2(2-0-4)  

 Self Actualization for Professional 

  Teachers 

  ความหมายและความส าคัญของวิชาชีพครู 

บุคลิกภาพครู สภาพงานครู ความเป็นครูมืออาชีพใน

ศตวรรษที่ 21 คุณธรรมและจริยธรรมของครู ชุมชนการ

เรียนรู้วิชาชีพครู มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ครู กฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพครู แนวทางการพัฒนา

ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของบริบทโลก รู้เทา่ทันสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่

ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองเข้มแข็ง สามารถ

แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สร้างแรงบันดาลใจให้

ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน และมจีติวิญญาณความเป็นครู 

177716  ทฤษฎีการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน   

                                       3(2-2-5) 

 Learning management Theories and  

 Classroom Management 

 ทฤษฎี หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการ

ช้ันเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 

เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ 

และการจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่  21 ปฏิบัติการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน และการสร้าง

บรรยากาศให้ผู้เรียนมีความสุขโดยตระหนักถึงสุขภาวะ

ของผู้เรียน ตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดการเรียนรู้

ด้วยจติวิญญาณความเป็นครู 

177717  การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 

 และชุมชน             3(2-2-5) 

 Building Relationships with Parents  

 and Communities 

 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ อภิปราย

เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับชีวิตและชุมชน 

การเขา้ถึงบริบทของชุมชน การอยู่ร่วมกันบนพืน้ฐานความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน การสื่อสารและการร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 

หลักการเขียนโครงการพัฒนาผู้เรียนบนฐานวัฒนธรรม

และภูมิปัญญา ปฏิบัติการออกแบบและจัดโครงการพัฒนา

ผู้เรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตระหนักถึงความส าคัญของ

การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและชุมชน เห็น

คุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

177718 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน   1(0-2-4) 

 Professional Experience 

 ศึกษาและรวบรวมเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐาน    

ของสถานศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาด้าน

วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหาร

ทั่วไป บริบทของชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การสังเกต

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครูในฐานะครู

ประจ า ช้ัน  ครูผู้สอน ครูแนะแนวและให้ค าป รึกษา             

มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู มีความซื่อสัตย์ 

และรับผิดชอบ มีระเบยีบวินัยต่อหน้าท่ีครู 

177721  การจัดการหลักสูตร                3(2-2-5) 

 Curriculum Management 

 หลักการ รูปแบบ กระบวนการจัดการ

หลักสูตร ปัจจัยและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดการ

หลักสูตร การน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้

ในการจัดการงานด้านหลักสูตรและการสอนให้ มี

ประสิทธภิาพ 

177722  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวน 

 การคิด             3(2-2-5) 

 Learning Management for Thinking  

 Process Development 
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 ทฤษฎี เ ก่ีย ว กับการคิดและการพัฒนา

กระบวนการคดิ การส่งเสริมทักษะกระบวนการคดิอย่างมี

วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์แบบ

ไตร่ตรอง กระบวนการคิดแก้ปัญหา การประเมินการคิด 

เทคนิค การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ

คิด การพัฒนาแนวทางการ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

กระบวนการคิด และการสร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็น

ผูใ้ฝรู้่และสร้างนวัตกรรมอย่างมีคุณธรรม 

177723  ปฏิบัติการหลักสูตร การสอน  

 และการนิเทศ           3(2-2-5) 

 Practicum in Curriculum, Instruction  

 and Supervision 

 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร และ/หรือ การสอน และ/หรือ

การนิเทศการสอนในโรงเรียน สถาบัน องค์กร และ

หน่วยงานอื่นๆ โดยใช้บนิบทเป็นฐาน ทดลองน าไปใช้ใน

สถานการณ์จริง สัมมนาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

โดนใช้ชุมชนวิชาชีพ จากการน านวัตกรรมทางด้าน

หลักสูตร และ/หรือ การสอน และ/หรือ การนิเทศการสอน

ไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

177724  การสังเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตร 

 และการสอน            3(2-2-5) 

 Synthesis of Curriculum and  

 instructional research 

 การสังเคราะห์งานวิจัยในด้านหลักสูตรและ

การสอนที่ทันสมัย การวิเคราะห์อภิมาน การศึกษาและ

วิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและการ

สอน จากงานวิจัยคัดสรร และการใช้ผลการสังเคราะห์

ง านวิ จั ย ในด้ านหลั กสูต รและการสอน  การ เขี ยน             

การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยทางด้านหลักสูตรและ         

การสอน เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอนที่ถูกต้อง

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

177726  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม  

                                                          3(2-2-5) 

 Inclusive Learning Development 

 ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เป้าหมายของการ

จัดการเรียน รู้แบบเรียนรวม ความสัมพันธ์ระหว่าง

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม การใช้

เคร่ืองมือคัดกรองผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ร่วมกับผู้ปกครอง 

การประเมินพัฒนาการรายบุคคล จัดกิจกรรมเฉพาะ

รายบุคคล (ศิลปะบ าบัด) ใช้กิจกรรมบ าบัด ตลอดจนการ

ประเมินสถานศึกษาเรียนรวม แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) แบบการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนที่มีความต้องการพิเศษ ปฏิบัติการจัดการ

เรียนรู้แบบเรียนรวมด้วยจติวิญญาณความเป็นครู   

177727  การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์     3(2-2-5) 

 Online Curriculum Development  

 แนวคิด หลักการ และเปา้หมายของหลักสูตร

ฝึกอบรมออนไลน์  การออกแบบและสร้างหลักสูตร

ออน ไลน์ ต ามประ เด็ นปัญหาและความต้ อ งก า ร 

องค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ กระบวนการ

ฝึกอบรมออนไลน์ การน าหลักสูตรไปใช้ การวัดและ

ประเมินโครงการฝกึอบรมโดยผ่านระบบออนไลน์ 

177728  นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัด 

 การเรียนรู้                         3(2-2-5) 

 Curriculum and Instructional Innovation 

 แนวคิด ทฤษฎี บทบาทของนวัตกรรมร่วม

สมัย การออกแบบและประยุกต์  นวัตกรรมทางด้าน

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การจัดการสภาพแวดล้อม

เพื่อใช้นวัตกรรมร่วมสมัยทางด้านหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ การประเมินนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและใช้

นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรคแ์ละมคีุณธรรม 

 

 

177762 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

                                       3 หน่วยกิต (240 ช่ัวโมง) 

           Teaching Practice in school 1 

 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

ระดับรายวิชา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและขียนแผนการ
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จัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดการ

ช้ันเรียนที่ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัดและ

ความสนใจให้มีปัญญา รู้คิด และความเป็นนวัตกร และมี

ความสุขในการเรียน พัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสาร สร้าง

เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก 

ออกแบบการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

ผูเ้รียน สร้างแรงบันดาลใจใหผู้เ้รียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้          มี

จริยธรรมจรรยาบรรณในการวัดและประเมินผลการวิจัย 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 

รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

177763  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     

                                       3 หน่วยกิต (240 ช่ัวโมง)  

            Teaching Practice in school 2 

 ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ที่บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก 

หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

จัดการเรียนรู้ ที่ให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาตามความ

ถนัดลัความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิดและความเป็นนวัตกร 

และมีความสุขในการ เ รียน ใ ช้ความ รู้การวั ดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียน มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ปฏิบัติงานร่วมกับ

ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 

รู้เท่าทันสังคมและสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการจัดการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน 

มีคุณธรรมจริยธรรม และมจีติวิญญาณความเป็นครู 

 

 

177781 สัมมนา             1(0-2-1) 

  Seminar   (ไม่นับหน่วยกิต) 

  การน าเสนอปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทาง

หลักสูตรและการสอน สัมมนาประเด็นหัวข้อการท า

วิทยานิพนธ์ทางการหลักสูตรและการสอน การน าเสนอ

โครงร่างวิทยานิพนธเ์พื่อการวิพากษ์ 

177782  ภูมิภาคศึกษา            1(0-2-1) 

  Regional Studies         (ไม่นับหน่วยกิต) 

ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา  เศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม สภาพภูมิศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม

ของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้ง

ศึกษาดูงานในและหรือต่างประเทศ 

177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง        6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

และการอภิปราย การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อ ทางด้าน

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

177793 วิทยานิพนธ์                       12  หน่วยกิต 

 Thesis 

 ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ 

177794 วิทยานิพนธ์                       36  หน่วยกิต 

 Thesis 

 ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การ

พัฒนานวัตกรรมงานวิจัยมีคุณภาพสูง การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

177801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง             3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology  

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัยเชิง

คุณภาพและปริมาณ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และ

ปริมาณ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ 

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ สถิติเพื่อการ

วิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ  การวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ ความหมายและระเบียบวิธีของการวิจัยเ ชิง

คุณภาพและปริมาณ  ประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ

และปริมาณแนวปฏิบัติในการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ 
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การผลิตงานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ เทคนิคการวิจัย

สถาบัน การวิจัยในช้ันเรียน กระบวนการและการออกแบบ

การวิจัยทางการศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ การใช้สถิติ

พื้นฐานและสถิติอ้างอิงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการ

ประเมิน การน าผลวิจัยไปใช้และการผลิตงานวิจัย

พัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กระบวนการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน การ

วางแผนและเขียนโครงการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

การออกแบบสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน การ

สร้างเคร่ืองมือวิจัย การด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การสรุป 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้

พัฒนาหลักสูตรและการสอน การเขยีนรายงานผลการวิจัย 

การน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตรและการสอน การ

วิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้านหลักสูตรและการสอน    

177802 นวัตกรรมหลักสูตรและการเปล่ียนแปลง 

 ทางการศึกษา            3(2-2-5) 

  Curriculum Innovation and Educational  

 Change 

  การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์หลักสูตรการศึกษา 

การประยุกต์นวัตกรรมหลักสูตร นโยบายการพัฒนา

หลักสูตรเพื่อคุณภาพผู้ เ รียน การเปลี่ยนแปลงทาง

การศึกษาไทยและการศึกษานานาชาติ บทบาทของนัก

การศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร พัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดประเมินผลการ

เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และสร้าง

นวัตกรรม บูรณาการความรู้ เนือ้หาวิชา หลักสูตร ศาสตร์

การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 

 

177803 การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 

 ทางการศึกษา           3(2-2-5) 

  Learning Management and Education  

 Innovations 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ วิธี

วิทยาการสอนโดยเน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญ การพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาและการใช้นวัตกรรมทาง

การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

การเรียนรู้ สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร สร้างแรง

บันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และสร้างนวัตกรรม  วิจัย 

สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

177811 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์การจัดการเรียน 

 การสอนเป็นภาษาอังกฤษ        3(2-2-5) 

 Critical Analysis in Teaching and 

 Learning Management by English  

 Language  

        รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิง

วิพากษ์เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ในหลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ 

ระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรไทยที่

จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษกับหลักสูตรของต่างประเทศ การ

พัฒนา ใช้ และการประเมินสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

177812 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์หลักสูตร 

 สู่มาตรฐานสากล                    3(2-2-5) 

 Critical Analysis in Curriculum to  

 World-Class Standard Curriculum  

 วิเคราะห์ วิพากษ์ เปรียบเทียบ และสัมมนา

เก่ียวกับรูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ หลักสูตร

สถานศึกษามาตรฐานสากล แนวโน้มและรูปแบบหลักสูตร

ในศตวรรษที่ 21 สังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร 

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางหลักสูตรเพื่อน าเสนอรูปแบบการ

จัดการหลักสูตรสถานศึกษาในประเทศไทยที่เทยีบเคียงกับ

ประเทศที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

177813 บริบททางสังคมและการพัฒนาหลักสูตร 
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                                            3(2-2-5) 

  Social Context and Curriculum 

 Development 

 การวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ความรู้พื้นฐาน

ด้านปรัชญาการศึกษา ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ปรัชญาสังคม 

ปรัชญาการเมือง และปรัชญาเศรษฐกิจ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา การเข้าถึงวิถีชีวิตที่เป็นจริงในชุมชน 

และสังคม การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

รูปแบบหลักสูตรคุณภาพ กระบวนการสร้างหลักสูตร การ

น าหลักสูตรไปใช้ การวิจัยและประเมินเพื่อการพัฒนา

หลักสูตร และการจัดการหลักสูตร 

177814 ความเป็นครูมอือาชพี            3(2-2-5) 

  Self-Actualization for Professional  

 Teachers 

 ความส าคัญของวิชาชีพครู การปลูกฝังจิต

วิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ สภาพงานครู คุณลักษณะ

และมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการความรู้เก่ียวกับวิชาชีพ

ครู การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสอนเพื่อการคิดสร้างสรรค์ การ

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครูกับหลักธรรมาภิบาล ความ

ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู  

จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การพัฒนา

วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและ

วิชาชีพครู ครูกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ

มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา

การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน า

ช่วยเหลือผู้เ รียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การน าหลัก

จิตวิทยาไปใช้เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้ เ รียน รู้จักคิดวิ เคราะห์  คิดสร้างสรรค์และ

แก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การ

จัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 

การจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล

จริง การสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ ประพฤติ ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ ทัง้จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อผู้ รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ ร่วม

ประกอบวิชาชีพ  และจรรณยาบรรณต่อสังคม 

177815 การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

                                                          3(2-2-5) 

 Learning Assessment and Evaluation  

 with Educational Quality Assurance 

 ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ และแนวปฏิบัติใน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและ

การใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการและ

รูปแบบการประเมิน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การวัดและประเมิน

ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน การน าเสนอผลการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมินไปใช้ใน

การพัฒนาผู้เรียน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีข้อกฎหมายว่า

ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ

จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดการคุณภาพ การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง การด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องและเข้าถึงบริบทของ

ชุมชน โดยการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการ

พัฒนาคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง ในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม 

 

 

 

177816 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร 

 สถานศึกษา            3(2-2-5)  

 Philosophy of Education and School  

 Curriculum 
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 ปรัชญา ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก พุทธ

ปรัชญา แนวคิดปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎี

ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการ

พัฒนาที่ยั่งยืน หลักการวิเคราะห์เก่ียวกับการศึกษาเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาการศึกษากับทฤษฎีและรูปแบบ

ของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การ

น าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์

หลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร การประเมินหลักสูตร

และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในประเทศไทย 

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาต่างประเทศ

เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ

เขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่ อการสื่ อ

ความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการใช้ภาษาและวัฒนธรรม 

177817 ทฤษฎีการเรียนรู้และการพัฒนาการสอน  

                                            3(2-2-5) 

 Learning Theories and Instructional  

 Development 

  ปรัชญาและประวัติความเป็นมาของทฤษฎี

การเรียนรู้ หลักการ แนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนาการสอน 

การพัฒนาวิธีการเรียน รู้และรูปแบบการสอน การ

วิ เคราะห์และสั ง เคราะห์ งานวิ จัย รูปแบบของการ

พัฒนาการสอน วิธีการเรียนรู้และรูปแบบการสอนร่วม

สมัย การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

177821 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์การศึกษา 

 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน               3(2-2-5) 

  Critical Analysis Sustainable Development  

 in Education 

  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เก่ียวกับ

ประเด็นวิกฤตด้านการศึกษาไทยและต่างประเทศ การ

วิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์เก่ียวกับประเด็นวิกฤตด้าน

การพัฒนาการศึกษาไทย กรอบแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการ

เปลี่ยนแปลง การพัฒนาตนเองของผู้เรียน  กรอบแนวคิด

การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาคนให้เกิดปัญญารู้คิด มี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมโลก กลยุทธ์

การจัดการศึกษาเพื่ อการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  การวิจัย

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

177822  นวัตกรรมหลักสูตร การสอน  

 และการนิเทศ           3(2-2-5) 

 Curriculum, Instruction and Supervision 

 Innovation 

 วิ เคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบการพัฒนา

หลักสูตร การสอน และการนิเทศของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การสอน การ

นิเทศในโรงเรียน สถาบัน องค์กร และหน่วยงานอื่นๆ ใน

สถานการณ์จริง สัมมนาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 

จากการน านวัตกรรมทางด้านหลักสูตร การสอนและการ

นิเทศการสอน ไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง การเขียน

รายงานและเผยแพรผ่ลการปฏิบัติสู่สาธารณชน 

177823 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 เพื่อการศึกษา                        3(2-2-5)   

 Digital Innovation Technology for 

 Educational 

  ทั กษ ะ ส า ห รั บก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น

เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ประเมินความ

จ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์

และผลิตนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

และวิทยาการค านวณ 

177824 การพัฒนาวิชาชีพครู            3(2-2-5) 

 Teacher Profession Development 
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 การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา หลักการ และ

กระบวนการ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการ

จัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้รายวิชาอื่นเป็น

ภาษาอังกฤษ การบูรณาการหลักการการจัดการเรียนรู้ใน

รายวิชากับการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในและนอก

ห้องเรียน    เทคนิค วิธีการ และกระบวนการการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัด

ประเมินผล  รวมถึงการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ผลงานวิจัยที่

เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการสอน 

การเขยีนแผนการจัดการเรียนรู้ การฝกึปฏิบัติการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ   

177825  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี 

 ความต้องการพิเศษ           3(2-2-5) 

 Educational for Children with Special  

 Deeds  

 ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เป้าหมายของการ

จัดการเรียนศึกษาส าหรับเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ 

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การใช้เคร่ืองมือคัด

กรองผู้เรียนเป็นรายบุคคลร่วมกับผู้ปกครอง การประเมิน

พัฒนาการรายบุคคล จัดกิจกรรมเฉพาะรายบุคคล (ศิลปะ

บ าบัด) ใช้กิจกรรมบ าบัด แบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ แผน IEP IIP การประเมินสถานศึกษา

เรียนรวม ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวมด้วยจิต

วิญญาณความเป็นครู  

177826  การจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็น 

 ภาษาอังกฤษ           3(2-2-5) 

 Learning Management of Other Subject  

 in English 

 การศึกษาวิ เคราะห์ ผลงานวิ จั ยการใ ช้

ภาษาอั งกฤษเป็นสื่ อ ในการจัดการเ รียนการสอน                       

การจัดการเรียนรู้รายวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ การบูรณา

การหลักการการจัดการเรียนรู้และการสอนในรายวิชากับ

การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ เทคนิค วิธีการและทักษะ

การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่ง

เรียนรู้ และการวัดประเมินผล การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารการสอนในห้องเรียน การเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้ การฝกึปฏิบัติการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

177881  การปฏิบัติการสอน 1             1 หน่วยกิต  

 Teaching Practice 1                 (4 สัปดาห์) 

 ศึกษาและรวบรวมเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของ

สถานศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ 

ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป 

บริบทของชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการ

จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสังเกต

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครูในฐานะครู

ประจ าช้ัน ครูผู้สอน ครูแนะแนวและให้ค าปรึกษา ฝึก

ปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าช้ัน ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพื้นฐาน 

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้

ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

เสนอแนวทางการพัฒนาผู้ เ รียน เป็นรายบุคคล มี

บุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู มีความซื่อสัตย์ 

และรับผิดชอบ มีระเบยีบวินัยต่อหน้าท่ีครู  

177882 การปฏิบัติการสอน 2            1 หน่วยกิต  

 Teaching Practice 2                (8 สัปดาห์)   

 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

ระดับรายวิชา ออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถ่ิน การสังเกตการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้ ทดลองสอนและจัดการช้ันเรียน 

พัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการ

เรียนรู้และการสื่อสาร สร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ออกแบบการวิจัยในช้ันเรียน

เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

วัดและประเมินผลและการวิจัย ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดี มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู  

177883 การปฏิบัติการสอน 3             3 หน่วยกิต  

                                                       (18 สัปดาห์)  

 Teaching Practice 3 
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 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก 

บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก หลักสูตร ศาสตร์การ

สอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ สร้าง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ใช้องค์ความรู้ในการวัด

ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียน มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ปฏิบัติงานร่วมกับ

ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 

รู้เท่าทันสังคมและสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม 

และมจีติวิญญาณความเป็นครู 

177884  สัมมนา 1              1(0-2-1) 

 Seminar I                                 

                    (ไม่นับหน่วยกิต) 

 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้ม

การวิจัยทางหลักสูตรและการสอน การจัดสัมมนาประเด็น

หัวข้อการท าวิทยานิพนธ์ทางการหลักสูตรและการสอน 

การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธเ์พื่อการวิพากษ์ 

177885  สัมมนา 2             1(0-2-1) 

 Seminar ll                    (ไม่นับหน่วยกิต) 

 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้ม

ด้านหลักสูตรและการสอน การน าเสนอประเด็นวิจัยทาง

หลักสูตรและการสอน การสัมมนาประเด็นการท า

วิทยานิพนธ์ทางหลักสูตรและการสอน การวิพากษ์โครง

ร่างวิทยานิพนธ์ 

177886  ภูมิภาคศึกษา            1(0-2-1)  

 Regional Studies          (ไม่นับหน่วยกิต) 

 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและเอกสาร

ทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและ

วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ หลักสูตรการศึกษาของ

ต่างประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดู

งานในต่างประเทศ 

177892 วิทยานิพนธ์         36 หน่วยกิต  

 Dissertation 

 การสร้างองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการ

สอนด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยมี

คุณภาพสูง สร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางด้าน

หลักสูตรและการสอนและวิชาชีพ 

177893 วิทยานิพนธ์         48 หน่วยกิต  

 Dissertation 

 การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ งานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้าน

หลักสูตรและการสอนและวิชาชีพ 

178701  ระเบียบวิธีวิจัยทางพหุวิทยาการ 

              3(2-2-5)  

 Research Methodology  

in Multidisciplinary 

 หลักการ แนวคิด ปรัชญา แนวปฏิบัติในการ

วิจัยทางพหุวิทยาการ รูปแบบการวิจัย การออกแบบการ

วิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิง

ปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยผสานวิธี การผลิต

งานวิจัยทางพหุสาขาวิชา กระบวนการและการออกแบบ

การวิจัยทางพหุวิทยาการ การสร้างเคร่ืองมือ การใช้สถิติ

พืน้ฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัย 

การน าผลวิจัยไปใช้ทั้งทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์

สุขภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการวิจัยและการ

คัดลอกผลงานทางวิชาการ 

178702  การออกแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู้ 

 บูรณาการสมอง           3(2-2-5)  

 Innovative Design in Functional Brain  

 Integrated Learning  

 แนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้

บูรณาการสมองเชิงพานิชย์ หลักการออกแบบนวัตกรรม

ทางการเรียนรู้บูรณาการสมองเชิงพานิชย์ กระบวนทัศน์

การพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้บูรณาการสมองเชิง

พานิชย์ นวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการสมองเชิงพานิชย์

คัดสรร  

178703   วิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง 

              3(2-2-5) 
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            Learning Management Methodology in 

 Functional Brain Integrated Learning 

 วิวัฒนาการและปรัชญาของการเรียนรู้บูรณา

การสมอง หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ตาม

แนวคิดการเรียนรู้บูรณาการสมอง รูปแบบการสอนตาม

แนวคิดการเรียนรู้บูรณาการสมอง การวัดและประเมินผล

ตามแนวคดิการเรียนรู้บูรณาการสมอง การบริหารจัดการ

ช้ันเรียนและการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนตามแนวคิด     

การเรียนรู้บูรณาการสมอง มีคุณธรรม มีจริยธรรมและ         

จติวิญญาณความเป็นครู  

178711 วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ทางพหุวิทยาการ           3(2-2-5)  

 Research Methodology and  

 Analytical Technique in Multidisciplinary  

 ปรัชญาวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง 

การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย

แบบผสมผสาน การเลือกใช้วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพหุวิทยาการ การเขียน

รายงานการวิจัยตีพิมพ์  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

ด าเนินการวิจัยตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

การปฎิบัติการวิจัยแบบพหุสาขาวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ใน

การวิพากษ์และการบูรณาการ 

178712  ประสาทวิทยาส าหรับศึกษาศาสตร์ 

                                                          3(2-2-5) 

 Neuroscience for Education  

 โครงสร้างและหน้าที่ ของระบบประสาท 

กระแสประสาท การส่งสัญญาณผ่านไชแนปส์และสารสื่อ

ประสาท ระบบประสาทรับความรู้สึก ระบบรับความรู้สึก

พิ เศษ ระบบประสาทยนต์  ระบบประสาทอัตโนมัติ  

ความสามารถทางสมองระดับสูง สามารถน าองค์ความรู้

ทางประสาทวิทยาอธิบายกระบวนการเรียนรู้  น าองค์

ความรู้เหล่านีไ้ปออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา  

178713  ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญา 

 ทางการศึกษา           3(2-2-5) 

   Cognitive Neuroscience for Education 

 บทน าสู่ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญา กลไก

ของการรับรู้ จติส านึก ความตั้งใจ ความจ าและการเรียนรู้ 

การออกเสียงและภาษา การคิดเชิงบริหาร อารมณ์ พุทธิ

ปัญญาเชิงสังคม และพลาสติกซิตี้ วิธีการวัดพฤติกรรม

ทางประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญา หลักการและแนวโน้ม

การวิจัยของประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญา การประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ทางประสาทวิทยาเ ชิงพุทธิปัญญา เพื่ อ

แก้ปัญหาในห้องเรียนและออกแบบนวัตกรรม  

178714 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาการเรียนรู้ 

 แบบอิงเนื้อหาวิชา           3(2-2-5) 

 Critical Analysis of Learning Problem in 

 Content Knowledge   

 วิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหาสาระในแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน วิเคราะห์และวิพากษ์ปัญหาผลการเรียนรู้ในแต่ละ

เนื้อหาสาระ ออกแบบและวิพากษ์แนวทางการแก้ปัญหา

ผลการเรียนรู้ผู้เรียนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้บูรณา

การสมอง อย่างมีคุณธรรม มีจริยธรรมและจิตวิญญาณ

ความเป็นครู  

178715  สัมมนา             1(0-2-1) 

  Seminar     

 การน าเสนอปัญหาและแนวโน้มการวิจัย

ทางการเรียนรู้บูรณาการสมอง สัมมนาประเด็นหัวข้อการ

ท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางการเรียนรู้

แบบบูรณาการสมอง การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อการวิพากษ์ 

 178721   เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการฝึกความสามารถ 

 เชิงพุทธิปัญญา           3(2-2-5) 

 Digital Technology for Cognitive  

 Training   

 หลักการและทฤษฎีของการฝึกความสามารถ

เชิงพุทธิปัญญา กระบวนทัศน์การฝึกความสามารถเชิง

พุทธิปัญญา เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ฝึกความสามารถเชิง

พุทธปิัญญา และการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้  

178722  จิตวิทยาและพฤติกรรมทางการศึกษา 

                                                          3(2-2-5) 



440 | คู่มอืนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

 Psychology and Behavior in Education 

 หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้บูรณาการ

สมองของอารมณ์ การโน้มน้าวใจ ทัศนคติ การรับรู้ของ

บุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และการ

ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในห้องเรียน   

178723  การปฏิบัติการทดลองการเรียนรู้ 

 แบบบูรณาการสมอง            3(1-4-4) 

 Practicum in Functional Brain  

 Integrated Learning Laboratory 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับห้องปฏิบัติการการ

เรียนรู้แบบบูรณาการสมอง หลักการและวิธีการใช้

เคร่ืองมือวัดและเทคโนโลยีตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการสมอง ฝึกปฏิบัติการทดลองทางการเรียนรู้แบบ

บูรณาการสมอง และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

178724   ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้าน 

 สะเต็มศึกษา           3(2-2-5) 

 Professional Learning Community in  

 STEM Education 

 ความหมายและความส าคัญของชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพทัง้ในระดับโรงเรียน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการ

เรียนการสอนสะเต็ม การโคช้ชิงเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน 

178781   ภูมิภาคศึกษา            1(0-2-1) 

 Regional Studies          (ไม่นับหน่วยกิต) 

 ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สภาพภูมิศาสตร์ ภาษาและ

วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

รวมท้ังศึกษาดูงานในและหรือต่างประเทศ 

 

178791  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1   2 หน่วยกิต 

 Independent Study I 

 การพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเก่ียวกับ

การเรียนรู้บูรณาการสมองด้วยกระบวนการทบทวน

วรรณกรรมเก่ียวกับการเรียนรู้บูรณาการสมองในการ

ประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ  

178792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2      2 หน่วยกิต 

 Independent Study II 

 การพัฒนาข้อเสนอวิจัยด้านเก่ียวกับการ

เรียนรู้บูรณาการสมองด้วยกระบวนการวิจัยบนฐานการ

ทบทวนวรรณกรรมด้านการเรียนรู้บูรณาการสมองในการ

ประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ ตลอดจนความ

ต้องการของโรงเรียน ชุมชน ประเทศ และสังคมโลก 

178793 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3    2 หน่วยกิต 

 Independent Study II 

 การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการเรียนรู้

บูรณาการสมองด้วยกระบวนการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่

ในการประชุมวิชาการวารสารทางวิชาการในระดับชาติ

หรือในระดับนานาชาติ 

178794 วิทยานิพนธ์           12 หน่วยกิต  

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเรียนรู้

บูรณาการสมองด้วยกระบวนการวิจัย  และการพิมพ์

เผยแพร่ผลการวิจัยด้านการเรียนรู้บูรณาการสมองในการ

ประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ 

 

 

179701 หลักการและทฤษฎีส าหรับการเรียนรู้ 

 ดิจิทัล            3(2-2-5) 

 Principle and Theories for Digital Learning 

 หลักการ ทฤษฎี การเรียนรู้ทักษะดิจิทัลเพื่อ

คงไว้ซ่ึงความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ความ

ฉลาดทางดิจิทัล ทักษะดิจิทัล ความสามารถส าหรับการรู้

ดิจิทัล การใช้ ความเข้าใจ การสร้างกฎหมายดิจิทัล        

การจัดการความรู้ทางดิจิทัล 

 

179702 การออกแบบนวัตกรรมด้วยความคิด 

 สร้างสรรค์และชุดความคิดเติบโต  3(2-2-5) 

 Innovative Design with Creativity and  

 Growth Mindset  

 การส่งเสริมชุดความคิดเติบโตที่ เ ช่ือม่ันใน

ความสามารถแห่งตนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง      
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การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางการศึกษา ความคิด

คล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม และความคิด

ละเอียดละออ การส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบที่ ให้

ความส าคัญกับการแก้ปัญหาของผูอ้ื่น และการประยุกต์ใช้

รูปการคดิเหล่านีใ้นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 

179703  กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวิจัยทาง 

 การศึกษา            3(2-2-5) 

  Research Paradigms and Methodology  

 in Education 

 กระบวนทัศน์การวิจัยต่าง ๆ ปฏิฐานนิยม 

สรรคนิยม ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ ระเบียบวิธีวิจัยที่อยู่ภายใต้

กระบวนทัศน์เหล่านี้  การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง

คุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสานวิธี การวิจัยที่อิงการ

ออกแบบ การวิจัยปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย ความน่าเช่ือถือ

ของผลการวิจัย การวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา 

179711 เทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  

              3(2-2-5) 

 Technology Enhanced Learning for  

 Digital Era 

 การบู รณาการการ เ รียนการสอนด้ ว ย

เคร่ืองมือส าหรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและ

ออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  การผลิต

สื่อการศึกษาแบบเปดิ การเรียนการสอนระบบเปดิส าหรับ

มหาชน  

 

 

 

 

179712 การสร้างสรรค์ส่ือดิจิทัล           3(2-2-5) 

 Digital Media Creation  

 การศึกษา การวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด

การผลิตสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การเลือกใช้เทคโนโลยี

ที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา     

การออกแบบและพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสมือนและ    

การจ าลองสภาพแวดล้อมจริง การผลิตรายการเสียงและ

วิดีโอการสอน การเผยแพร่รายการเสียงและวิดี โอ        

การสอนออนไลน์ และการถ่ายทอดสดออนไลน์  

179713 การออกแบบการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 

 แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร ์  3(2-2-5) 

 Unplugged Computing Science Learning  

 Design  

 หลักการเก่ียวกับวิทยาการค านวณ กิจกรรม

การเรียน รู้แบบอันปลั๊ ก  กลยุทธ์การจัดการเ รียน รู้

คอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์

แล ะตรรกศาสต ร์  คณิ ตศ าสต ร์ที่ จ า เ ป็ น ส า ห รั บ

คอมพิวเตอร์  การจัดเ รียง การเข้ารหัส  ทักษะการ

แก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการคิดอย่างเป็นระบบที่

เก่ียวกับวิทยาการค านวณ ทักษะการสื่อสารคอมพิวเตอร์ 

การเขยีนค าสั่ง และการล าดับการท างาน  

179714 โครงงานนวัตกรรมการศึกษา     3(1-4-4) 

 Educational Innovation Project 

 การทบทวนประเด็นปัญหาและความต้องการ

จ าเปน็ทางการศึกษา เงื่อนไขและลักษณะของโครงงานที่มี

คุณภาพ หลักการและกระบวนการออกแบบนวัตกรรมเพื่อ

แก้ปัญหาทางการศึกษา กระบวนการวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของนวัตกรรมการศึกษา ปฏิบัติการพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษา การประเมินโครงงานนวัตกรรม

การศึกษา 

179715 สัมมนา             1(0-2-1) 

 Seminar    

 การน าเสนองานวิจัยด้านการเรียนรู้ดิจิทัล 

การอภิปรายเก่ียวกับองค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าและ

ทิศทางการวิจัย การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัด

การศึกษา การน าไปประยุกต์ใช้ และขอ้จ ากัดของการวิจัย  

179721  บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา 

              3(2-2-5) 

 Roles of Technology in STEM Education 

 นิ ย ามของ เทคโน โลยี แล ะบทบาทของ

เทคโนโลยี ในสะเต็มศึกษา  ทั้ ง ในฐานะผลผลิตของ

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ และในฐานะ
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เคร่ืองมือที่ ถูกใช้ในขั้นตอนต่าง  ๆ ของกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ การคดิเชิงออกแบบ การคดิ

เชิงสร้างสรรค์ การสืบค้นสารสนเทศ การร่างความคิด 

การระดม สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิด การสร้างและ

ทดสอบต้นแบบ การเก็บรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์

ขอ้มูล การน าเสนอผลผลิตของการออกแบบ    

179722  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้าน 

 สะเต็มศึกษา           3(2-2-5) 

  Professional Learning Community in  

 STEM Education 

 ความหมายและความส าคัญของชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพทัง้ในระดับโรงเรียน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการ

เรียนการสอนสะเต็ม การโคช้ชิงเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน 

179723 การออกแบบการเรียนรู้วิทยาการค านวณ

              3(2-2-5) 

 Computing Science Learning Design 

 หลักการวิทยาการค านวณ โครงสร้างของ

โปรแกรม การออกแบบอัลกอริทึม การวิเคราะห์ความ

ซับซ้อน ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ การแบ่งแยกและเอาชนะ 

ขั้นตอนวิธี เชิงกราฟ ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์  การสร้าง

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ 

 

 

 

 

 

 

179724  คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมช่ัน 

 ทางการศึกษา           3(2-2-5) 

 Educational Computer Graphics and  

 Animation 

  ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบคอมพิวเตอร์

กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักการออกแบบ ศิลปะกับการ

ออกแบบกราฟิก กระบวนการความคิดสร้างสรรค์งาน

ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก การผลิตสื่อกราฟิกและ

มัลติ มี เดียส าหรับสื่ อสารกับกลุ่ม เป้าหมาย อย่า ง มี

ประสิทธิภาพ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ์ การสร้างงานแอนิเมช่ันเบื้องต้นทางการศึกษา 

179725 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

  ทางการศึกษา           3(2-2-5) 

 Educational Big Data Analytics 

  กรอบแนวคิดและหลักการข้อมูลขนาดใหญ่

ทางการศึกษา, ขอบข่ายข้อมูลด้านการบริหารการศึกษา 

ขอบขา่ยขอ้มูลด้านกระบวนการเรียนรู้, วงจรการวิเคราะห์

ขอ้มูล, ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่, ขอ้มูลขนาด

ใหญ่กับพฤติกรรมการเรียน รู้ , ข้อมูลขนาดใหญ่กับ        

การคาดการณ์, ขอ้มูลขนาดใหญ่กับผลลัพธ์ทางการศึกษา

และการวางแผนอาชีพ, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่   

เพื่อการก าหนดนโยบาย, ข้อมูลขนาดใหญ่กับการพัฒนา

หลั กสู ต ร , ป ฏิบั ติ ก า รวิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ลขนาด ใหญ่              

ทางการศึกษา,การน าเสนอและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูล 

17972 นวัตกรรมการบริหารและเศรษฐศาสตร์ 

 ทางการศึกษา           3(2-2-5) 

 Management innovation and Economics 

Education 

  ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นวัตกรรมการบริหาร แนวคิด

และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การศึกษา อุปสงค์และอุปทาน

ทางการศึกษา การลงทุนการศึกษา การวิเคราะห์ต้นทุน

และผลตอบแทนการลงทุนทางการศึกษา กรณีศึกษา

เศรษฐศาสตร์การศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

 

179781  ภูมิภาคศึกษา            1(0-2-1) 

  Regional Studies   (ไม่นับหน่วยกิต) 

 การสืบค้นเอกสารเก่ียวกับหลักสูตรหรือ

โครงการต่าง ๆ ด้านการเรียนรู้ดิจิทัล การทัศนศึกษา      

ยังสถานที่ต่าง ๆ เก่ียวกับการเรียนรู้ดิจิทัล นวัตกรรม       

ทางการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ชุดความคิดเติบโต 

การคดิเชิงออกแบบ การคดิเชิงสร้างสรรค์  
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179791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1       3 หน่วยกิต 

 Independent Study l 

 การสร้างองค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ดิจิทัล 

นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ชุดความคิด

เติบโต การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์         

ด้วยกระบวนการวิจัยหรือการทบทวนวรรณกรรม          

การพิมพ์ เผยแพ ร่ผลการวิ จัยห รือผลการทบทวน

วรรณกรรมด้านการเรียนรู้ดิจิทัลในการประชุมวิชาการ

หรือวารสารทางวิชาการ   

179792  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2    3 หน่วยกิต 

  Independent Study ll 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปราย การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อทางด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา     

ชุดความคิดเติบโต การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิง

สร้างสรรค์ 

179794  วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 

  Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ดิจิทัล 

นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ชุดความคิด

เติบโต การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วย

กระบวนการวิจัย และการพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยด้าน

การเรียนรู้ดิจิทัลในการประชุมวิชาการหรือวารสารทาง

วิชาการ   

 

 

 

 

180701  กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวิจัยทาง 

 การศึกษา            3(2-2-5) 

 Research Paradims and Methodologies in 

 Educatio 

 ปฏิฐานนิยม สรรคนิยม และทฤษฎีเชิงวิพากษ์

ในฐานะกระบวนทัศน์ของการวิจัยทางการศึกษา การวิจัย

เชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน

วิธี การวิจัยที่อิงการออกแบบ และการวิจัยปฏิบัติการใน

ฐานะระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการสร้างความ

น่าเช่ือถือของผลการวิจัยที่สอดคล้องกับแต่ละกระบวน

ทัศน์และระเบียบวิธีวิจัย วิธีการทางสถิติในการวิจัยเชิง

ปริมาณ และวิธกีารวิเคราะห์เนือ้หาในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

180702 ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับสะเต็มศึกษา  

              3(2-2-5) 

 Theories of Learning for STEM Education 

 ทฤษฎีสรรคนิยมฐานราก ทฤษฎีสรรคนิยม

ทางสังคม และทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม ทฤษฎีการ

เรียนรู้ร่วมสมัยส าหรับสะเต็มศึกษา กระบวนการเรียนรู้ใน

ฐานะการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความคิด และระดับการมี

ส่วนร่วมในสังคม แนวคิดทางเลือก การเปลี่ยนแปลง

ความคิ ด  ร ะบบนิ เ ว ศทา งสติ ปัญญา  อ ภิปัญญา 

ความก้าวหน้าหรือเส้นทางในการเรียนรู้ ทรัพยากรทาง

ญาณวิทยา การเรียนรู้จากความผันแปร และการเรียนรู้

ภายใต้สถานการณ์ในฐานะแนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกับการ

เรียนรู้สะเต็มที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย 

180703 ธรรมชาติของสะเต็มในบริบท 

 ทางการศึกษา           3(2-2-5) 

 Nature of STEM in Educational Contexts 

 ธรรมชาติของศาสตร์สาขาต่าง  ๆ ที่ เป็น

องค์ประกอบของสะเต็ม ทั้งในแง่ของความรู้ กระบวนการ 

ความเช่ือ และค่านิยมที่บุคลากรในศาสตร์แต่ละสาขา

เหล่านีย้ึดถือร่วมกัน ตลอดจนความเหมอืน ความแตกต่าง 

และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของศาสตร์สาขา

เหล่านี้ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน  

180711  แนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม 

 เชิงบูรณาการ           3(2-2-5) 

 Approaches to Teaching and Learning 

 Integrated STEM 

 วิทยาศาสตร์ที่อิงการออกแบบ การเรียนรู้

โดยการออกแบบ การเรียนรู้ที่อิงการออกแบบ และ

วิศวกรรมศาสตร์ย้อนกลับในฐานะแนวทางต่าง ๆ ในการ
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จัดการเรียนการสอนสะเต็มเชิงบูรณาการที่ มุ่งเน้นให้

นักเรียนได้สร้างและ/หรือใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

ความ รู้ทางคณิตศาสตร์  เพื่ อส ร้าง เทคโนโลยีผ่าน

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาและ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มตามแนวทางเหล่านี้   

180712  สะเต็มในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

 ข้ันพื้นฐาน            3(2-2-5) 

 STEM in Basic Education Core Curriculum 

 การรู้สะเต็มในฐานะเปา้หมายหลักของการบูร

ณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฉบับปัจุบัน สะเต็มศึกษากับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 

21 การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสะเต็ม ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์

ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

สะเต็มที่มีการบูรณาการตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ทัง้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและจากต่างกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

180713  การประเมนิเพื่อตัดสินและส่งเสริม 

 การเรียนรู้สะเต็ม           3(2-2-5) 

 Assessment of and for STEM Learning 

 ทฤษฎี กลวิธี และเทคนิคต่าง ๆ ในการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้สะเต็มของนักเรียน ทั้งเพื่อ

ตัดสินหรือสรุปผลการเรียนรู้หลังจากการเรียนการสอน

ด้วยแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต และเกณฑ์

การให้คะแนนที่มีคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมหรือยกระดับ

ผลการเรียนรู้ในระหว่างการเรียนการสอนโดยการตั้ง

ค าถาม การโต้ตอบ การอภิปราย และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนอย่างเหมาะสม  

180714  สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และ 

 คณติศาสตร์ส าหรับสะเต็มศึกษา   3(2-2-5) 

 Scientific and Mathematical Competencies  

 for STEM Education 

 การตั้งค าถามทางวิทยาศาสตร์หรือการนิยาม

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาและใช้แบบจ าลองทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การวางแผนและท าการ

สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์

และตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

การใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์และการคดิเชิงค านวณ การ

สร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์และการสร้างข้อสรุปทาง

คณิตศาสตร์ การให้เหตุผลและโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ และการสืบค้น ประเมิน และสื่อสาร

สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในฐานะ

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน

ในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์  

180715  สัมมนา             1(0-2-1) 

 Seminar 

 การน าเสนอตัวอย่างการวิจัยด้านสะเต็ม

ศึกษา ทั้งในแง่ของธรรมชาติของสะเต็ม หลักสูตรบูรณาการ   

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการบูรณาการการคิดต่าง 

ๆ ตลอดจนปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อ

การเรียนรู้สะเต็ม ทั้งนี้เพื่ออภิปรายเก่ียวกับองค์ความรู้

ใหม่ การน าไปประยุกต์ใช้ และข้อจ ากัดของการวิจัยที่มี

การน าเสนอ อันจะได้มาซ่ึงประเด็นและกรอบแนวคิดใน

การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองเพื่อการวิพากษ์ 

180721  บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา 

              3(2-2-5) 

 Roles of Technology in STEM Education 

 นิ ย ามของ เทคโน โลยี แล ะบทบาทของ

เทคโนโลยี ในสะเต็มศึกษา  ทั้ ง ในฐานะผลผลิตของ

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ และในฐานะ

เคร่ืองมือท่ีถูกใช้ในการสืบคน้สารสนเทศ การร่างความคิด 

การระดม สื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคดิ การสร้างและ

ทดสอบต้นแบบ การเก็บรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์

ข้อมูล และการน าเสนอผลผลิตของการออกแบบ ในฐานะ

ขั้ น ต อ น ต่ า ง  ๆ  ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร อ อ ก แ บบ เ ชิ ง

วิศวกรรมศาสตร์    

180722 การคิดเชิงออกแบบและการคิดเชิง 

 ค านวณในสะเต็มศึกษา           3(2-2-5) 
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 Design Thinking and Computational  

 Thinking in STEM Education 

 กระบวนการคิดเชิงออกแบบและคุณลักษณะ

ต่าง ๆ ของผู้ที่มีความคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงค านวณ

ในฐานะกระบวนการคิดที่เก่ียวข้องกับการก าหนดปัญหา

และล าดับขั้นตอนของการแก้ปัญหาให้อยู่ในรูปแบบที่

คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งบุคคลสามารถหาค าตอบได้

อย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของการน าเขา้ขอ้มูลร่วมกับการ

ใช้มโนทัศน์ทางการค านวณต่าง ๆ บทบาทของการคิดเชิง

ออกแบบและการคิดเชิงค านวณในการเรียนรู้สะเต็มผ่าน

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์  

180723 สะเต็มศึกษาภายใต้บริบททางสังคม 

 และวัฒนธรรม           3(2-2-5) 

 STEM Education within Socio-Cultural  

 Contexts 

 การวิเคราะห์บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ของประเทศไทยและของต่างประเทศ ทั้งเพื่อระบุบทบาท

ของสะเต็มศึกษาในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ     

เพื่อสร้างความเข้าใจเ ก่ียวกับปัจจัยทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อสะเต็มศึกษา 

เพื่อระบุศักยภาพของสะเต็มศึกษาในการลดความเหลื่อม

ล้ าทางสังคม ทั้งในแง่ของเพศ ชาติพันธุ์  สถานะทาง

เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม  

 

 

 

 

180724  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ 

                                                          3(2-2-5) 

 Engineering Design Process  

 บทน า ข อ ง ก ร ะบ วนก า รออกแบบ เ ชิ ง

วิศวกรรมศาสตร์ การเปรียบเทียบกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมศาสตร์และกระบวนการสืบเสาะทาง

วิ ทย าศาสต ร์  กา ร ใ ช้ กระ บวนกา รออกแบบ เ ชิ ง

วิศวกรรมศาสตร์เป็นแนวทางการจัดการศึกษาและ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน กรณีศึกษาของนวัตกรรมที่

สร้างขึ้นผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ 

และผลกระทบของผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมศาสตร์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

180725  สะเต็มศึกษาในสถานที่ท างานนานาชาติ  

              3(2-2-5) 

 STEM Education in International  

 Workplaces 

 การฝังตัวในบริบทของโรงเรียนนานาชาติเพื่อ

สังเกต สัมภาษณ์ และสะท้อนความคิดเก่ียวกับการ

ออกแบบ การจัด การวัดและประเมินผล และการใช้

เทคโนโลยีในหลักสูตรและการเรียนการสอนสะเต็มของครู

ภายใต้กรอบแนวคิดของความรู้ด้านเนื้อหาผสานวิธีสอน

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในฐานะครู 

180726  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้าน 

 สะเต็มศึกษา            3(2-2-5) 

 Professional Learning Community in  

 STEM Education 

 ความหมายและความส าคัญของชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพในฐานะบริบทและกลไกในการ

พัฒนาวิชาชีพครู การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพทั้งในระดับโรงเรียน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการ

เรียนการสอนสะเต็ม การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มครูใน

บริบทต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และพัฒนา

ตนเองในจัดการเรียนการสอนสะเต็มในเนื้อหาเดียวกัน

และ/หรือในระดับช้ันเดียวกัน 

180781 ภูมิภาคศึกษา            1(0-2-1) 

 Regional Studies 

 การสืบค้นเอกสารเก่ียวกับหลักสูตรหรือ

โครงการต่าง ๆ ด้านสะเต็มศึกษา การทัศนศึกษายัง

สถานที่ ต่ า ง  ๆ  เ ก่ี ย ว กับสะ เต็ มศึ กษาภาย ในห รือ

ต่างประเทศ  

180794  วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 

 Thesis 
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 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสะเต็มศึกษา

ด้วยกระบวนการวิจัย และการพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัย

ด้านสะเต็มศึกษาในการประชุมวิชาการหรือวารสารทาง

วิชาการ  

180791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1  2 หน่วยกิต 

 Independent Study I 

 การพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีด้าน      

สะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการทบทวนวรรณกรรมด้าน     

สะเต็มศึกษาในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ  

180792  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 

            2 หน่วยกิต 

 Independent Study II 

 การพัฒนาข้อเสนอวิจัยด้านสะเต็มศึกษาด้วย

กระบวนการวิจัยบนฐานการทบทวนวรรณกรรมด้าน      

สะเต็มศึกษาในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ และ

บนฐานความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ประเทศ และ

สังคมโลก   

180793  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3  

            2 หน่วยกิต 

 Independent Study III 

 การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านสะเต็มศึกษา

ด้วยกระบวนการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุม

วิชาการหรือวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 

 

 

 

 

196701 สัมมนาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทาง 

 รัฐประศาสนศาสตร์           3(3-0-6) 

 Seminar in Scope and Methods of  

 Public Administration 

 สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาทาง

รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธกั์บศาสตร์อื่น ๆ ทศิทาง

และแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต 

196702 องค์การและการจัดการสาธารณะ 

                                                          3(2-2-5) 

 Public Organization and Management 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองค์การและการ

จัดการสาธารณะ โครงสร้างองค์การ พฤติกรรมองค์การ 

สภาพแวดล้อมขององค์การ กระบวนการบริหารจัดการ 

ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ เทคโนโลยีการบริหาร

จัดการในองค์การสาธารณะ กลยุทธ์ และเทคนิคการ

จัดการสาธารณะยุคใหม่ แนวโน้มเก่ียวกับองค์การ และ

การจัดการสาธารณะในอนาคต 

196703 ประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 ภาครัฐสมัยใหม่           3(2-2-5) 

 Contemporary Issues of Human  

 Resource Management in Public  

 Sector   

 แนวคิด หลักการ เป้าหมาย และเคร่ืองมือ

การจั ดการท รัพยากรมนุษย์ ส มัย ให ม่ของภาครัฐ 

กระบวนการด าเนินการภายในองค์กรภาครัฐปัจจุบัน และ

แนวโน้มในอนาคต 

196704 การบริหารการคลังและการเงินสาธารณะ 

              3(3-0-6) 

 Public Finance and Fiscal  

 Management 

 แนวความคิดและการปฏิบัติที่เก่ียวกับการ

บริหารระบบการเงินและการคลังของประเทศ การบริหาร

รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล ตลอดจนผลกระทบของ

ภาษีอากร หนี้สาธารณะ และรายจ่ายสาธารณะ การ

ด าเนินนโยบายการเงินและการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ 

การกระจายรายได้ และเสถียรภาพทางเศรษฐกจิทัง้ภายใน

และระหว่างประเทศ ศึกษาการบริหารและบทบาทของ

สถาบันการเงินที่ มีต่อการพัฒนาประเทศ และบทบาท

ความรับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย 

196705 การออกแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์

              3(2-2-5) 

  Research Design in Social Sciences 
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  แนวคิ ดพื้ น ฐ าน เ ก่ี ย ว กับกา ร วิ จั ย ท า ง

สังคมศาสตร์ ความหมาย ประเภทและกระบวนการวิจัย 

การก าหนดปัญหาการวิจัย เคร่ืองมือการวิจัย การเก็บ

รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัยแบบ

ผสม การเขียนโครงร่างการวิจัย การน าผลงานวิจัยไปใช้ 

จรรยาบรรณนักวิจัย  

196711 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 

 Public Policy Process 

 แนวคิ ด เ ก่ี ย ว กั บก า รก า หนดน โ ย บ า ย

สาธารณะ กลไก และกระบวนการก าหนดนโยบาย

สาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของสถาบันการเมืองและ

ระบบราชการที่มีผลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะ 

พลวัตของแหล่งอ านาจต่าง ๆ ในสังคมที่มีส่วนก าหนด

นโยบายสาธารณะ การก าหนดนโยบายในระบบการเมือง

และการบริหาร กระบวนการน านโยบายสาธารณะไป

ปฏิบัติ  องค์การและผู้ เ ก่ียวข้องในการน านโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติในระดับมหภาคและระดับจุลภาค 

ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  

และเทคนิควิธีการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

196712 การจัดการเชิงกลยุทธ์กับนโยบาย 

 ระดับท้องถ่ิน           3(2-2-5) 

 Strategic Management and Local  

 Government Policy 

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการในการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ ทฤษฎีเก่ียวกับการวางแผน วิเคราะห์

สถานการณ์ แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน การก าหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตัวช้ีวัด กระบวนการ และ

เทคนิคในการวางแผน การวิเคราะห์ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

และปัญหาในการด าเนินการตามแผน ความเช่ือมโยงของ

การวางแผนกับการจัดท าโครงการ การบริหารโครงการ 

การก ากับติดตามและประเมินผลโครงการตามนโยบาย

ส่วนทอ้งถ่ิน 

196721 การวิเคราะห์นโยบาย           3(2-2-5) 

 Policy Analysis    

 บทบาทและความส าคัญเ ชิ งลึ ก ในการ

วิเคราะห์นโยบายเพื่อท าความเข้าใจการปฏิรูปนโยบาย

สาธารณะรว่มสมัย การตรวจสอบและอธบิายกระบวนการ 

และรูปแบบของปัญหานโยบายระดับท้องถ่ิน โดยวิธีปฏิ

ฐานนิยมและวิธีหลังปฏิฐานนิยม ตลอดจนตรวจสอบ

บทบาทค่านิยมและสมมติฐานในกระบวนการก่อตัว

นโยบายผา่นกรณีศึกษา 

196722  วัฒนธรรม การเมอืง และนโยบายภาครัฐ 

              3(2-2-5) 

 Culture, Politics, and Public Policy 

 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม การเมือง 

และการก าหนดนโยบายภาครัฐ บทบาทและความส าคัญ

ของวัฒนธรรมที่มีต่อการก่อตัวและการด าเนินนโยบาย 

แนวคิดเก่ียวกับโครงสร้าง เนื้อหา และผลลัพธ์ทางการ

เมืองที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ การ

วิเคราะห์บทบาทของวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย 

การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

196723 การกระจายอ านาจกับนโยบายสาธารณะ 

              3(2-2-5) 

 Decentralization and Public Policy 

 ความหมายและแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการ

กระจายอ านาจ การมอบอ านาจ และการรวมศูนย์อ านาจ 

ภูมิภาคนิยม ท้องถ่ินนิยม โลกาภิวัตน์กับการกระจาย

อ านาจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระจายอ านาจ ผลกระทบ

ของการกระจายอ านาจต่อการบริหารกิจการสาธารณะ

และนโยบายสาธารณะ การศึกษานโยบายการกระจาย

อ านาจเชิงวิพากษ์ บทเรียนเชิงนโยบายว่าด้วยการกระจาย

อ านาจในต่างประเทศ พัฒนาการและแนวโน้มของนโยบาย

การกระจายอ านาจในประเทศไทย  

196724 การจัดการองค์การไม่แสวงหาก าไร 

                                                          3(2-2-5) 

 Non-profit Organization Management 

 พันธกิจทางการบริหารจัดการขององค์การไม่

แสวงหาก าไร บทบาทผู้น า และมาตรฐานการด าเนินงาน 

แนวทางสู่ความส าเร็จขององค์การภาครัฐ ผลกระทบของ
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พันธกิจและเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน แนวคิดทฤษฎีทางการ

บริหารร่วมสมัยที่สามารถน ามาปรับใช้และพัฒนาให้เกิด

ประโยชน์ต่อการบริหารงานขององค์การไม่แสวงหาก าไร

ในประเทศไทย เรียนรู้ความส าคัญของผลการด าเนินงาน

ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับบริการผ่าน

กรณีศึกษา 

196725  สัมมนาการจัดการความร่วมมอืภาครัฐ 

              3(2-2-5) 

 Collaborative Public Management 

 สัมมนาว่าด้วยการศึกษาทฤษฎี กรอบการ

วิเคราะห์ และกระบวนการของการออกแบบ พัฒนา สร้าง

ความยั่งยืน ประเมินผล และบริหารจัดการเครือข่ายใน

บริบทของการจัดการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ การ

ให้บริการสาธารณะแนวใหม่ การศึกษาการออกแบบและ

ประเมินผลเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในเร่ืองการจัดการ

นโยบายภาครัฐ ทฤษฎีเครือข่ายและการน าไปประยุกต์ใช้

กับการจัดการความร่วมมือภาครัฐ และสัมมนาว่าด้วยการ

บริหารจัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

196726 ภาวะผู้น า            3(3-0-6) 

 Leadership 

 ปัจจัยที่ก าหนดตัวผู้น า บทบาทหน้าที่และ

ทักษะที่ส าคัญของผู้น า แนวคิดเก่ียวกับความเป็นผู้น าใน

ยุคปัจจุบัน วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ วิธีการบริหาร มนุษย์สัมพันธ์ 

และอิทธพิลของผู้น า 

ที่มีต่อพฤติกรรม การตัดสินใจของกลุ่มกับความส าเร็จ 

และความล้มเหลวของกลุ่ม  การปรับตัวของผู้น าให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ และคุณธรรมจริยธรรมของผู้น า 

196727 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและ

การประยุกต์ใช้                     3(2-2-5) 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

and Application 

 แนวคิด ความเป็นมาเร่ืองความรับผดิชอบต่อ

สังคมขององค์กรธุรกิจ มิติภายใน มิติภายนอก การน า

แนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้กับองคก์รภาครัฐ 

196728 สมรรถนะการท างานของภาครัฐ3(2-2-5) 

 Core Competency in Public Sector 

 แนวความคิดเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนบทบาท 

อ านาจหน้าที่ สมรรถนะหลักในการพัฒนารูปแบบการ

ท างานของภาครัฐ การน าความรู้และทฤษฎีทางการ

บริหารภาคเอกชนมาปรับใช้ในองค์การภาครัฐ การเป็น

ศูนย์กลางความรับผิดชอบ การก ากับดูแลของหน่วยงาน

ระดับท้อ ง ถ่ินและระดับชาติ  วิ ธี การ เข้ า ถึ งคว าม

หลากหลายของบริการภาครัฐ รูปแบบการจัดบริการ

รวมทั้งการจ้างงานภายนอก ความร่วมมือของภาครัฐและ

เอกชน การพัฒนารูปแบบหลักปฏิบัติงานภาครัฐ การ

ให้บริการภายใต้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารงานผ่าน

เครือข่าย และเพื่อให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิลสูงสุด 

196731 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ การเขียนรายงานการน าเสนอ และการ

อภิปราย การเผยแพร่ในหัวข้อทางด้านรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

196732 วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาและการ

ตีพิมพ์เผยแพรห่ัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับรัฐประศาสนศาสตร์ 

196733 วิทยานิพนธ์                       36 หน่วยกิต 

 Thesis 

 ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

องค์ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหา และการตีพิมพ์เผยแพร่

หัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับรัฐประศาสนศาสตร์ 

204701 เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีชวีภาพ 2(2-0-4) 

 Instrumentation in Biotechnology 

 หลักการและการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ เคร่ืองเรียลทามพีซีอาร์ เคร่ืองดรอฟ

เลทดิจิตอลพีซีอาร์ เคร่ืองโฟลว์ไซโตมิเตอร์ เคร่ืองหา

ล าดับหาสารพันธุกรรมและล าดับกรดอะมิโน  เคร่ือง
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วิเคราะห์ส าหรับงานโปรติโอม โครมาโตรกราฟี อิเลคโตร

โฟรีซีส เคร่ืองอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท  ไมโครแอเรย์ 

ถังหมัก อุปกรณ์และการควบคุมถังหมัก กระบวนการหลัง

การผลิต  

204702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี           3(2-3-6) 

 Research Methodology in Science and  

 Technology 

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   การเขียนโครงร่าง

งานวิจัย กระบวนการวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเก็บ

ตัวอย่าง จัดเก็บเอกสารอ้างอิงโดย Endnote การรายงาน

การวิจัย  การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิง ชีวสถิติ  การเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ 

204703 ความปลอดภัยและความมั่นคง 

 ทางชีวภาพ            2(2-0-4) 

 Biosafety and biosecurity 

 หลักการและความหมายของความปลอดภัย

และความม่ันคงทางชีวภาพ ความเสี่ยงและการประเมิน

ความเสี่ยง ความม่ันคงทางกายภาพ การบริหารจัดการ

บุคลากร การควบคุมและจัดการสารชีวภาพ การบริหาร

แผนความม่ันคง การรักษาความม่ันคงของข้อมูล การ

ขนส่งเคลื่อนย้ายสารชีวภาพ กฎระเบียบเพื่อควบคุม

สารชีวภาพ พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ 

204704 ระบบประกันคุณภาพผลิตผล 

 ทางการเกษตร            3(3-0-6) 

 Quality Assurance System for  

 Agricultural Products 

 มาตรฐานการผลิตและการ รับประกัน

คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร การควบคุมคุณภาพ

เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการระบบประกัน

คุณภาพ  กา รตรวจ รับรอ งมาตรฐ าน  GAP (Good 

Agricultural Practice) และ GHP (Good Handling Practice) 

ภายใต้ระบบ QA (Quality Assurance) TPM (Total Production 

Management)  TQM (Total Quality Management)  และ EIS 

(Environmental Impact Statement) ให้สอดคล้องกับหลัก 

เกณฑ์ทางสากล  

204711  เทคโนโลยีชวีภาพส่ิงแวดล้อม   3(2-3-6) 

 Environmental Biotechnology 

 หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 

การย่อยสบายวัสดุชีวภาพและสารสังเคราะห์ที่ปนเป้ือนอยู่

ในสิ่งแวดล้อมที่มาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

บ้านเรือน และการเกษตร เทคนิคต่างๆ ของกระบวนการ

บ าบัดชีวภาพ ชีวเคมี เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน 

การติดตาม และประเมินประสิทธิภาพของการย่อยสลาย 

การบ าบัดสารมลพิษโดยใช้พืช การบ าบัดสารมลพิษทาง

ชีวภาพโดยใช้สัตว์ จุลินทรีย์ เช้ือรา และสาหร่าย การ

ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

อากาศ และทางดิน ระบบบ าบัดน้ าเสีย และการจัดการ

ขยะ  

204712 การควบคุมทางชีวภาพ           3(2-3-6) 

 Biological Control  

 หลักการของการควบคุมทางชีวภาพ กลไกใน

การควบคุมทางชีวภาพของจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้เช้ือ

ปฏิปักษ์ในการควบคุมทางชีวภาพ การบ่งบอกสายพันธุ์

จุลินทรีย์และการปรับปรุงพันธุ์จุลินทรีย์ที่ใช้ควบคุมทาง

ชีวภาพ การผลิตสารชีวภัณฑ์ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการ

ควบคุมทางชีวภาพ  
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204713 การใช้ประโยชน์จากการเพาะ 

 เล้ียงเนื้อเยื่อพืช           3(2-3-6) 

 Utilization of Plant Tissue Cultures 

                เทคนิคของการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ และ

อวัยวะของพืช รูปแบบของการเจริญและพัฒนาของ

เนื้อเยื่อไปเป็นแคลลัส เอ็มบริโอ และอวัยวะ การสร้างดี

เอ็นเอสายผสม และการใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ เพื่อการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช การประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์  การเก็บรักษาพันธุ์ การ

ปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิตสารทุติยภูมิ การน าเซลล์ที่

ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ประโยชน์ทางด้าน

เกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ 

204714 กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรม  

              3(2-3-6) 

 Industrial Fermentation Process 

 ชนิดของการหมัก จลศาสตร์การหมัก การะ

บวนการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์  เซลล์พืช และเซลล์สัตว์  

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาหารและเคร่ืองดื่ม 

เอนไซม์ สารเมตาบอไลท์ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เอทานอล 

และไบโอดี เซล  การติดตามระบบแบบออนไลน์ ใน

กระบวนการ ชีวภาพ  การป รับป รุ งประสิ ทธิ ภ าพ

กระบวนการหมักแบบใหม่ๆ ระบบการตรึงเซลล์ การผลิต

พลังงานชีวภาพยุคใหม่ด้วยกระบวนการ consolidated 

bioprocessing 

204715 เทคโนโลยีชวีภาพทางอาหาร    3(2-3-6) 

 Food Biotechnology 

 ความส าคัญ ความก้าวหน้า และแนวโน้มใน

อนาคต ในการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพ กับการพัฒนา

ระบบ และเพิ่มมูลค่าของอาหาร เทคนิคขั้นสูงต่าง ๆ ที่ใช้

ส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร

จากเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์  ยีสต์ 

แบคทีเรีย รวมท้ังผลิตภัณฑ์จากพืช และสัตว์ 

 

 

 

 

204716 กระบวนการทางชีวภาพด้านพลังงาน 

 ทดแทน                           3(2-3-6) 

 Bioprocess in Biorefinery 

 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพด้าน

พลังงานทดแทน เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปง้และน้ าตาลเป็น

พลังงานทดแทน พืชพลังงาน พืชน้ ามัน การผลิตพลังงาน

ชีวภาพจากสาหร่าย ไบโอแก๊ส การผลิตพลังงานทดแทน

จากชีวมวลพืชโดยการใช้เอนไซม์ กรดด่างและวิธีทาง

กายภาพ  

204717 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม 

              3(2-3-6) 

 Application of Enzymes for Industry 

 การผลิตเอนไซม์  เอนไซม์จากจุลินทรีย์  

จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การท าเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ การ

ผลิตเอนไซม์ตรึงรูปด้วยวิธี พันธะโควาเลนซ์ แอดซอฟช่ัน 

เอนแทรพเมนต์ และเอนแคปซูเลช่ัน การประยุกต์ใช้

เอนไซม์ด้านการเกษตร พลังงานทดแทน อาหารและ

อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อ สิ่งแวดล้อม 

เคร่ืองส าอาง เภสัชกรรม การตรวจวินิจฉัยโรค ทาง

การแพทย์ และการวิจัย 

204718  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชวีภาพ 

 ในการผลิตอาหารสร้างเสริมสุขภาพ  

                                                          3(2-3-6) 

 Application of Biotechnology for  

 Functional Food Production 

 ความเป็ นมาขอ งอาหาร เส ริมสุ ข ภ าพ 

ส่วนประกอบและโครงสร้างที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ 

การประยุกต์ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิต

อาหารและส่วนประกอบอาหารสร้างเสริมสุขภาพ โภชน

บ าบัด และส่วนประกอบในอาหารสัตว์ สารต้านจุลินทรีย์ที่

มีฤทธิ์ต่อแบคทีเรียก่อโรคที่พบในอาหาร ความปลอดภัย

ทางอาหาร การตรวจสอบสารปนเปื้อนหรือจุลินทรีย์ก่อ

โรคในอาหาร 
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204721  หลักการและการประยุกต์ 

 เทคโนโลยีชวีภาพทางการแพทย์3(2-3-6) 

 Principles and Application in Medical  

 Biotechnology 

 ประวัติ  ความเป็นมา การพัฒนา ความรู้

พื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเซลล์ การท าโคลนนิ่ง และ

หลักการการใช้ยีนรักษาโรคในระดับยีนและเซลล์ การน า

เทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์  และ

สาธารณสุข การตรวจวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษา

โรคต่าง ๆ ของมนุษย์ เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ 

นิติเวชวิทยา ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทาง

การแพทย์ กฎหมาย และจริยธรรมที่เก่ียวขอ้ง 

204722 เทคโนโลยีชวีภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

              3(2-3-6) 

 Biotechnology in Natural Products 

 ความรู้พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

แหล่งที่มา คุณสมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพ และการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตยาและสารชีวภัณฑ์  การ

ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในทางการแพทย์  เภสัช

ศาสตร์ การเกษตร และอุตสาหกรรม 

204723 นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์  3(2-3-6) 

 Medical Nanotechnology 

 ความหมาย ชนิดของนาโนเทคโนโลยี นาโน

เคมี นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเซ็นเซอร์ การแพทย์นา

โน อาหารยุคนาโน อนุภาคนาโน และการประยุกต์ใช้นาโน

เทคโนโลยี ในทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้อดี และ

ขอ้เสียของนาโนเทคโนโลยี  

204724 ภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล      

                 3(2-3-6) 

 Cellular and Molecular Immunology  

 ระบบภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโม เล กุล 

ทฤษฏีพื้นฐานและความรู้ทันสมัยด้านเคมีของภูมิคุ้มกัน 

การเตรียมวัคซีน การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  การใช้

เทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน ไกลโค

โปรตีน  ฮอร์โมนและอื่น  ๆ ด้วยวิธีที่ มีความไวและ

ความจ า เพาะสู ง  การประยุกต์ ใ ช้ ภู มิคุ้ ม กัน ในงาน

เทคโนโลยีชีวภาพ 

204725 ชีววิทยาของเซลล์ต้นก าเนิด      3(2-3-6) 

 Stem Cell Biology 

 ชนิดและคุณสมบัติของเซลล์ต้นก าเนิด กลไก

การควบคุมคุณสมบัติของเซลล์ต้นก าเนิดในระดับยีนและ

อีพิยีน สภาพแวดล้อมจุลภาคของเซลล์ต้นก าเนิด การ

เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ร่างกายชนิดต่าง ๆ งานวิจัยและ

ค้นคว้าทางด้านเซลล์วิทยาและอณูชีววิทยาของเซลล์ต้น

ก าเนิด เทคนิคล่าสุดที่ใช้ในการศึกษาเซลล์ต้นก าเนิด 

เ ทคนิ คกา ร เพา ะ เลี้ ย ง เ ซลล์ เ พื่ อ เพิ่ ม จ านวนและ

เปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นก าเนิด การประยุกต์ใช้เซลล์ต้น

ก าเนิดเพื่องานวิจัยและเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม 

204726 จุลชีววิทยาทางการแพทย์        3(2-3-6) 

 Medical Microbiology 

 จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญทางการแพทย์ใน

ด้านสัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง สรีรวิทยา กลไกการก่อ

โรค ระบาดวิทยา ภาวะภูมิคุ้มกันต่อการติดเช้ือ และการ

ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 

204727 ชีวเคมทีางการแพทย์           3(2-3-6) 

 Medical Biochemistry  

 เ ม แ ท บ อ ลิ ซึ ม ข อ ง ส า ร ชี ว โ ม เ ล กุ ล 

ความสัมพันธ์เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล โรคที่เกิด

จากเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทาง

ชี ว เ ค มี กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้

เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกัน และรักษาภาวะผิดปกติ

อันเนื่องมาจากกระบวนการทางชีวเคมี 

204728  โภชนาการทางการแพทย์         3(2-3-6) 

 Medical Nutrition 

 ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ ความ

ต้องการสารอาหารของร่างกายในภาวะปกติและขณะเกิด

พยาธิสภาพ อันตรกิริยาระหว่างสารอาหาร กระบวนการ

เมแทบอลิซึมของสารอาหาร โภชนาการในแต่ละช่วงอายุ 

โภชนพันธุศาสตร์ โภชนพิษวิทยา การก าหนดอาหาร 

โภชนะบ าบัด อาหารเสริมสุขภาพ สถานการณ์ด้านอาหาร

และโภชนาการในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  
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204729 วิศวกรรมชีวภาพ           3(2-3-6) 

 Biological Engineering  

 หลักการของวิศวกรรมชีวภาพ การประยุกต์

หลักการพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์กับการวิเคราะห์

ระบบทางชีววิทยา  วิศวกรรมเนื้อ เยื่อ  วัสดุ ชีวภาพ 

กลศาสตร์ชีวภาพ ชีวระบบ ชีววิทยาสังเคราะห์ การ

ออกแบบซอฟแวร์หรืออุปกรณ์ชีวการแพทย์ การสร้าง

อุปกรณ์ตรวจวัดทาง ชีววิ ทยา  การส ร้างภาพทาง                

ชีวการแพทย์ การประยุกต์ใช้วิศวกรรมชีวภาพในงาน            

ด้านต่าง ๆ 

204731 ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม  

              3(2-3-6) 

 Molecular Biology and Genetic  

 Engineering 

 หลักเกณฑ์ของชีววิทยาโมเลกุลและพันธุ

วิศวกรรม การดัดแปลงพันธุกรรม พันธุวิศวกรรม การ

แสดงออกของยีน เทคนิควิเคราะห์สารชีวโมเลกุล แบบ

แผนลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงกลุ่ม 

วิศวกรรมเมตาโบลิค วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ 

เทคโนโลยีระดับโอมิกส์ ชีววิทยาสังเคราะห์ การน ามาใช้

ในทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

204732 ชีวสารสนเทศ           3(2-3-6) 

 Bioinformatics  

 การประยุกต์ใช้โมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางชีวสารสนเทศ การสืบค้นวรรณกรรม การใช้งาน

ฐานข้อมูลทางด้านชีววิทยา การส่งข้อมูลเข้าสู่ธนาคารยีน 

เคร่ืองมือทางด้านชีวสารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงบูรณา

การของข้อมูลระดับโอมิกส์ ชีววิทยาระบบ นวัตกรรม

เลียนแบบธรรมชาติ 

204791 สัมมนา 1              1(0-2-1) 

 Seminar I 

              การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสั ง เคราะห์  การ เขี ยนราย งาน  การน า เ สนอ               

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ   

   

204792 สัมมนา 2                1(0-2-1) 

 Seminar II 

  การฝึกทักษะการผลิตสื่อน าเสนอชนิดต่างๆ 

การสื่อสารเนื้อหาทางวิชาการ  การอภิปราย  การ

วิเคราะห์ปัญหา เทคนิคการเขียนหัวข้อวิชาการ  การ

น าเสนอผลงานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

204793 วิทยานิพนธ์                       36 หน่วยกิต 

 Thesis 

           องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์  ทบทวน

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น

ระบบ ท าการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดท ารายงานความก้าวหน้า การจัดท าวิทยานิพนธ์

ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตาม

เกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 

204794 วิทยานิพนธ์                       12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การ

น าเสนอ และการตีพิมพ์เผยแพร่ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับ

เทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การดูแลแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

204795 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

             การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขยีนรายงาน การ

น าเสนอ การอภิปราย และการเผยแพร่ผลงานในหัวข้อ

ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

206711 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6) 

 และเทคโนโลยี 

 Research Methodology in Science and 

 Technology 

 จรรยาบรรณและสวัสดิภาพการใช้สัตว์ การ

ก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัยและการตั้งสมมติฐาน การ

วางแผนการทดลองและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การเก็บ
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รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล  การ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การแปลผล วิจารณ์ผล และ

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและการ

น าเสนอทางวิชาการ 

206712 นวัตกรรมการจัดการฟาร์ม       3(2-3-6) 

 Innovation for Farm Management  

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการจัดการ

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรม การอบรมและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ การใช้

ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ค้นพบและ

พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ การออกแบบ

และปัจจัยส าคัญในการจัดการฟาร์มปศุสัตว์สมัยใหม่  

รวมท้ังเทคโนโลยีการจัดการของเสียจากฟาร์มเลีย้งสัตว์ 

206713 มาตรฐานฟาร์มและความปลอดภัย 

 ในผลิตผลจากสัตว์                  3(2-3-6) 

 Standard Farm and Food Safety of  

 Animal Products   

 การตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสั ตว์  

มาตรฐานฟาร์มทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

ความหมาย ความต้องการ และวิธีการตรวจสอบ

มาตรฐานฟาร์ม ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากสัตว์  

การตรวจสอบย้อนกลับ มาตรฐานเนื้อสัตว์และโรงเชือด 

การผลิตปศุสัตว์คาร์บอนต่ า กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ

ผลิต อาหารและยาสัตว์ เร่ืองเฉพาะทางและทัศนมิติใหม่

ด้านการผลิตสัตว์  

206721 การจัดการห่วงโซ่การผลิตและโลจิสติกส์ 

 ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  3(2-3-6) 

 Supply Chains and Logistics  

 Management of Livestock and Products 

 หลักการและแนวคิดของการจัดการห่วงโซ่

การผลิตและโลจสิติกส์ การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลัง 

สินค้า การออกแบบโซ่อุปทาน การประสานงานในโซ่

อุปทาน การจัดการขนส่ง บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่

สามในกิจกรรมโลจิสติกส์  การวิ เคราะห์ต้นทุนในโซ่

อุปทาน การประยุกต์ใช้แนวคิดของโซ่อุปทานในธุรกิจปศุ

สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

206722 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เค้ียวเอื้อง  

                                                          3(2-3-6) 

 Ruminant Production Technology  

 แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมส าหรับเพิ่มผลผลิตเนือ้และนมของ แกะ แพะ โค

นม โคเนื้อ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและ

เทคนิคที่ได้การวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ การออกแบบระบบ

การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างยั่งยืนส าหรับการเลี้ยงในเขต

ร้อนทัง้เร่ืองการผลิต โรคและการปอ้งกัน และการตลาด  

206723 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปกี       3(2-3-6) 

 Poultry Production Technology  

 เทคโนโลยีปัจจุบันและเทคโนโลยีใหม่ส าหรับ

การผลิตสัตว์ปีกในเชิงพาณิชย์ ด้านการปรับปรุงพันธุ์  

อาหาร การให้อาหาร การจัดการฟาร์ม โรคและการ

ป้องกัน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์

มูลคา่เพิ่มของสัตว์ปกี ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการผลิต

สัตว์ปกี 

206724 เทคโนโลยีการผลิตสุกร            3(2-3-6) 

 wine Production Technology  

 การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการผลิตสุกร ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการ

ผลิตที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้อง

กับอุปกรณ์และโรงเรือน การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 

การตลาดและการจ าหน่าย ปัญหาการผลิตและแนวทางใน

การแก้ไข การวางแผนการท าฟาร์มแบบอุตสาหกรรม การ

วางแผนการลงทุน และการค านวณต้นทุนการผลิต ระบบ

การจัดการ โรคและการปอ้งกัน 

206725 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 3(2-3-6) 

 Nutrition in Monogastric Animals   

 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว กายวิภาค

ศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหาร โภชนศาสตร์

ของโปรตีนและกรดอะมิโน พลังงาน คาร์โบไฮเดรท ไขมัน 

วิตามิน แร่ธาตุและสารเสริมอาหารสัตว์ความต้องการ

โภชนะของสุกรและสัตว์ปีก วัตถุดิบอาหารและการผลิต

อาหารสัตว์  
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206726 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม  3(2-3-6) 

 Nutrition in Ruminant Animals   

 นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน อันตรกิริยาของ

จุลินทรีย์และการหมักโภชนะ สารสกัดจากพืชและการ

หมักในกระเพาะรูเมน วัตถุดิบอาหารสัตว์และสารพิษใน

วัตถุดิบอาหารสัตว์เมแทบอลิซึมของโภชนะและความ

ต้องการโภชนะส าหรับสัตว์กระเพาะรวม 

206727 การผลิตอาหารสัตว์                 3(2-3-6) 

 Feed Manufacturing  

 กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ การบด การ

อัดเม็ด การจัดการวัตถุดิบอาหารในโรงงาน ถังเก็บอาหาร 

ระบบไอน้ าในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์  กระบวนการ

ผลิตอาหารสัตว์ด้วยระบบอัตโนมัติ การออกแบบโรงงาน

อาหารสัตว์ 

206728 เทคโนโลยีชวีภาพทางการสืบพันธุ์  

                                                          3(2-3-6) 

 Animal Reproductive Biotechnology 

 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์และ

ความก้าวหน้าที่ผ่านมารวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ของเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ เช่น การแยกเพศอสุจ ิย้ายฝาก

ตัวอ่อน การโคลนนิ่งในสัตว์ และการหลักการผลิตสัตว์ตัด

ต่อพันธุกรรม หลักการใช้และการพัฒนาเทคนิคใหม่

ส าหรับการจัดการผสมพันธุ์เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางการ

สืบพันธุ์  

206729 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง      3(2-3-6) 

 Advanced Animal Breeding   

 การประยุกต์ใช้ พันธุศาสตร์สถิติ ชีวสารสน

เทศ การท าแผนที่ต าแหน่งทางพันธุกรรมของลักษณะทาง

ปริมาณ การค้นหาเคร่ืองหมายพันธุกรรมในการคัดเลือก

และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การประเมินค่าทางพันธุกรรมและ

ผลตอบสนองต่อคัดเลือก เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพันธุ์

สัตว์ การวิพากษ์และอภิปรายเชิงวิเคราะห์บทความเชิง

วิชาการ ด้านการปรับปรุงพันธุส์ัตว์  

 

 

 

206730 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง       3(2-3-6) 

 Advanced Meat Science    

วิธีการและขั้นตอนการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพซาก และ

คุณภาพเนื้อขั้นสูง การประยุกต์ใช้มาตรฐานการแบง่เกรด

คุณภาพเนื้อโค สุกร และเนื้อไก่ ความก้าวหน้าของ

อุตสาหกรรมเนือ้สัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนือ้สัตว์ 

206731 จีโนมสัตว์และการประยุกต์ใช้    3(2-3-6) 

 Animal Genome and Applications   

 จีโนมของสัตว์เศรษฐกิจ ล าดับดีเอ็นเอใน

ฐานขอ้มูล การเปรียบเทยีบจีโนมของสัตว์ การคน้หาความ

ผันแปรของดีเอ็นเอโดยใช้ชุดความผันแปรแบบอาเรย์ การ

ใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลในการคัดเลือก การท าแผนที่ยีน 

การท าแผนที่ลักษณะทางปริมาณ การจ าแนกยีนที่ มี

ความส าคัญต่อลักษณะทางเศรษฐกิจเพื่อการปรับปรุง

พันธ ์การประยุกต์ใช้ไมโครอาร์เอ็นเอทางสัตวศาสตร์ การ

แสดงออกของยีน ระเบียบและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับ

การศึกษาจีโนมของสัตว์ 

206732 การท าฟาร์มปศุสัตว์แม่นย าสูง  3(2-3-6) 

 Precision Livestock Farming   

 ความหมายและหลักการพื้นฐานของการท า

ฟารม์ปศุสัตว์แม่นย าสูง เทคโนโลยีใหม่ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม

การผลิตปศุสัตว์เพื่อช่วยในการปรับปรุงการผลิตและ

ความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ในการ

เฝ้าติดตามสวัสดิภาพสัตว์ การตรวจสุขภาพสัตว์ การ

ตรวจสอบและการควบคุมการผลิตสัตว์  และการลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการผลิตสัตว์ รวมทั้งการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีติดตามตัวสัตว์ 

เครือข่ายเซ็นเซอร์ และซอฟแวรบ์ริหารจัดการฟารม์ 

206714 สัมมนา 1                                1(0-2-1) 

 Seminar I  

            การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และการสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และถาม/ตอบ รายประเด็นส าคัญในปัจจุบันทาง

สัตวศาสตร์ 1
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206715 สัมมนา 2                               1(0-2-1) 

 Seminar II  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และการสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และถาม/ตอบ รายประเด็นของโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ 2 

206716 สัมมนา 3                               1(0-2-1) 

 Seminar III  

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และการสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย รายประเด็นของโครงร่างวิทยานิพนธห์รือผลการ

ทดลอง 3 

206741 วิทยานิพนธ์                        12 หน่วยกิต 

 Thesis   

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับทางด้านสัตวศาสตร์ 

206742 วิทยานิพนธ์                        36 หน่วยกิต 

 Thesis  

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

เพื่อการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และ

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ในหัวข้อที่เก่ียวข้องทางด้าน

สัตวศาสตร์ 

206751 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

 Independent study   

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

และการอภิปราย การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อทางด้าน

สัตวศาสตร์ 

209701 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ทางการประมง             2(1-3-4) 

 Fisheries Technology and Innovation  

 Development 

 เทคโนโลยีทางการประมงในปัจจุบัน แนวคิด

และวิธีการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมแบบเปิด การ

ค้นหาปัญหาทางการประมงและการพัฒนาแนวคิด

นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ความเป็นไปได้

ของโครงการนวัตกรรมทางการประมง การพัฒนาต้นแบบ

นวัตกรรม การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของนวัตกรรม 

ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ

ประมง 

209702 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี 

 และนวัตกรรมเพื่อการสร้างธุรกิจใหม่ 

 ทางการประมง                       3(2-3-6) 

 Technopreneurship Fisheries Technology 

 and Innovation for New Venture Creation 

 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี  การ

แสวงหาเทคโนโลยีเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจทางการประมง 

การพัฒนาโมเดลธุรกิจทางการประมง แหล่งเงินลงทุน

ส าหรับเร่ิมต้นธุรกิจเทคโนโลยี รูปแบบขององค์กรธุรกิจ 

การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และน าเสนอ

ไอเดียธุรกิจ แผนธุรกิจ การเขา้สู่ตลาด การบริหารจัดการ

ทางการเงิน 

209703 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี            3(2-3-6) 

 Research Methodology in Science and  

 Technology 

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย 

ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย 

ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย 

การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณ

นักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

209704 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรประมง 

 และส่ิงแวดล้อมทางน้ า            2(1-3-4) 

 Fishery Resources and Aquatic 

 Environmental Management Technology 

 ความหมายและประเภทของทรัพยากรประมง 

หลักการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ า  
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การจัดการแหล่งน้ าเพื่อส าหรับการประมง การอนุรักษ์

ทรัพยากรประมง และสิ่งแวดล้อมทางน้ า ปัญหาการ

ประมง การจัดการประมงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การจัดการคุณภาพน้ า ในแหล่ งน้ าธรรมชาติ  การ

ประเมินผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อทรัพยากรประมง

และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรประมง

ในแหล่งน้ าจืดและทรัพยากรประมงทะเล 

209705 เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ า 

 เพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า         3(2-3-6) 

 Water Quality Management  

 Technology for Aquaculture 

 หลักการจั ดการท รัพยากรน้ า เพื่ อการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า น้ าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การ

จัดการคุณภาพน้ าที่ใช้ในโรงเพาะฟัก และในบ่อดิน ปัจจัย

คุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา ที่ส าคัญ ปัจจัย

ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า  

เกณฑ์คุณภาพน้ าส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  การ

วิเคราะห์คุณภาพน้ า การจัดการคุณภาพน้ า การรักษา

คุณภาพน้ าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและการแก้ไขปัญหา

คุณภาพน้ าในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 

209711 พันธุศาสตร์เซลล์ และการปรับปรุงพันธุ์ 

 สัตว์น้ า             3(2-3-6) 

 Cytogenetics and Genetic Improvement 

 of Aquatic Animals 

 การแบ่งเซลล์และพฤติกรรมของโครโมโซม 

โครงสร้างของโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตช้ันสูง โครโมโซมที่มี

ลักษณะพิเศษ การก าหนดเพศ และโครโมโซมเพศ การ

เปลี่ยนแปลงจ านวน และรูปร่างของโครโมโซม เทคนิค

การศึกษาโครโมโซม และการย้อมแถบสีโครโมโซม 

โครโมโซมและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ และการ

ประยุกต์ใช้ทางการประมง หลักในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

น้ า การปรับปรุงพันธุ ์โดยการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ 

การผสมขา้มพันธุ์ การเหนี่ยวน าพอลิพลอยด์ ไจโนเจเนซิส 

วิธีทางพันธุวศิวกรรม และการคัดเลือกโดยใช้เคร่ืองหมาย

พันธุกรรม  

 

209712 ฮอร์โมนในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  

                                                          3(2-3-6) 

 Hormone in Aquaculture 

 ระบบฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์และ

การเจริญเติบโตของสัตว์น้ า  การใช้ฮอร์โมน และการ

ควบคุมฮอร์โมนในสัตว์น้ าเพื่อประโยชน์ในการเพาะเลีย้ง 

209713 อณูชวีวิทยาทางการประมง       3(2-3-6) 

 Molecular Biology for Fishery 

หลักการจีโนมิกส์ พันธุวิศวกรรม หลักการและประเภท

ของเคร่ืองหมายพันธุกรรม การประยุกต์ใช้อณูชีววิทยา

เพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ การจ าแนกชนิด 

การป้องกันและวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ า โดยใช้เทคนิคทาง

อณูชีววิทยาต่างๆ เช่น เทคนิค Polymerase Chain Reaction 

(PCR), High Resolution Melting Analysis (HRM), Enzyme-

Linked Immunosorbent Assay (ELISA) และลายพิมพ์      ดี

เอ็นเอ เป็นต้น 

209714 ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางการประมง 

              3(2-3-6) 

 Bioinformatics for fishery 

 จีโนมของสัตว์น้ ากับชีวสารสนเทศศาสตร์ 

การสืบค้นข้อมูลระดับโมเลกุลของสัตว์น้ าจากฐานข้อมูล

สาธารณะ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ล าดับดีเอ็น

เอและกรดอะมิโน การวิเคราะห์ความเหมือนและความ

แตกตางของล าดับดีเอ็นเอและล าดับกรดอะมิโน การ

ท านายโครงสร้างและหน้าที่ของยีนและโปรตีน และศึกษา

ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของสัตว์น้ า 

209715 นวัตกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าขั้นสูง 

                                                          3(2-3-6) 

 Advanced Aquaculture Innovation  

 การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและสัตว์ทะเล การจัดการฟาร์ม การ

ใช้ฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

ของสัตว์น้ า ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการสืบพันธุ์กับ

ระบบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์

น้ า สรีรวิทยาและการปรับสมดุลภายในร่างกายของสัตว์
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น้ า การน าความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ส าหรับการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แนวโน้มและทิศทางการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ าของประเทศไทย และของโลก 

209716 การจัดการฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

 แบบอัจฉริยะ            3(2-3-6) 

 Smart Aquaculture Farm Management 

 การวางแผนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบ

อัจฉริยะ ระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบอัจฉริยะและ

อุปกรณ์ ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ฟาร์มอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อินเตอร์เน็ตของ

สรรพสิ่งในระบบฟาร์มอัจฉริยะ การพัฒนานวัตกรรมใน

การบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การพัฒนา

ต้นแบบนวัตกรรมส าหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอัจฉริยะ 

กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง 

209717 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า        3(2-3-6) 

 Aquatic Animals Health Management 

 โรคและปรสิต ไวรัสวิทยา แบคทีเรียวิทยา 

พยาธิวิทยา การใช้สารเคมีและยาในการในเพาะเลีย้งสัตว์

น้ าด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ า และการป้องกันรักษาโรค

สัตว์น้ า 

209718 วิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ า        3(2-3-6) 

 Immunology of Aquatic Animals  

 วิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ า กลไกของระบบ

ภูมิคุ้มกัน กลไกการติดเช้ือและการป้องกันการติดเช้ือใน

สัตว์น้ า การเพิ่มภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ า วิธีการเตรียม การใช้ 

และปัญหาการใช้วัคซีนกับสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกจิ 

209719 สรีรวิทยาสัตว์น้ าขั้นสูง             3(2-3-6) 

 Advanced Aquatic Animal Physiology 

 กลไกลการท างานของระบบร่างกายเมื่ออยู่ใน

สภาวะสมดุล การตอบสนองของร่างกายเมื่อเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และการประยุกต์ใช้กับการ

วิจัย 

 

209720 โภชนศาสตร์สัตว์น้ าขั้นสูง         3(2-3-

6)  

 Advanced Aquatic Animal Nutrition 

 เมแทบอลิซึมของสารอาหาร การพัฒนาสูตร

อาหาร ความต้องการสารอาหาร การประเมินคุณค่าของ

อาหาร คุณภาพของอาหารสัตว์น้ า  พระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

209721 หัวข้อเฉพาะทางด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

              3(2-3-6) 

 Selected Topics in Aquaculture 

 หัวข้อที่น่าสนใจทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปแต่ละภาคการศึกษา 

209741 การจัดการทรัพยากรประมงแบบบูรณาการ

              3(2-3-6) 

 Integrated Fishery Resources Management 

 โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง อุ ต ส า หก ร ร ม ป ร ะม ง 

ความส าคัญของอุตสาหกรรมประมง การประมงของ 

ประเทศไทยและโลก ทรัพยากรประมง และการท าการ

ประมง หลักคิดและทฤษฎีในการจัดการประมงและการ

จัดการสิ่งแวดล้อม  ข้อมูลที่จ าเป็นและเคร่ืองมือส าหรับ

การวางแผนจัดการทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการ

ประมงโดยชุมชน มาตรการในการจัดการประมง กฎหมาย 

ระเบียบ และข้อตกลงที่เก่ียวข้องกับการจัดการประมงทั้ง

ใน ระดับประเทศและสากล การจัดการประมงของประเทศ

ไทยและโลก 

209742 การจัดการประมงและส่ิงแวดล้อม 

 ในแหล่งน้ าจืด            3(2-3-6) 

 Inland Fishery and Environmental  

 Management 

 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ าจืด 

แนวคิดการจัดการประมงและการจัดการสิ่งแวดล้อมใน

แหล่งน้ าจืด ข้อมูลที่จ าเป็นและเคร่ืองมือส าหรับการ

วางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ าการใช้แนวคิดและ

เคร่ืองมือในการจัดการ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
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ชีวภาพน้ าจืด  กลยุทธ์การฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ า  

มาตรการการจัดการประมงแหล่งน้ าจืด กฎหมายและ

ระเบียบระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกรณีศึกษาของการ

จัดการแหล่งน้ าจืดเพื่อการประมง 

209743 อนุกรมวิธานข้ันสูงของปลา       3(2-3-6) 

  Advanced Taxonomy of Fish 

 ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการในการจัดจ าแนก

ปลา ความแตกต่าง ระหว่างชนิด การวิเคราะห์วิวัฒนาการ

ชาติพันธุ์ การแพรก่ระจาย และถ่ินอาศัย การถ่ายภาพและ

การวาดภาพทางอนุกรมวิธาน มีการศึกษานอกสถานที่ 

209744 นิเวศวิทยาของปลา           3(2-3-6) 

 Ecology of Fish 

 คว ามสั มพั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ปล า กั บ ปั จ จั ย

สิ่ ง แวดล้อมทั้ งประ เภทมี ชีวิ ตและ ไ ม่ มี ชี วิ ต  ความ

หลากหลายของปลาในแหล่งที่อยู่อาศัย การด ารงชีวิต 

วงจรชีวิต การปรับตัวของปลา การประยุกต์ความรู้ทาง

นิเวศวิทยาของปลาเพื่อการประมง มีการศึกษานอก

สถานที่ 

209745 เทคนิคทางโมเลกุลส าหรับศึกษา 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ    3(2-3-6) 

 Molecular Techniques for Genetic  

 Diversity Studies 

 ดี เอ็น เอ หลักการและวิธีการปฏิบัติของ

เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ และการประยุกต์ใช้เคร่ืองหมายดีเอ็น

ความรู้เ ก่ียวกับจี โนม เทคนิคที่ ใ ช้ในการตรวจสอบ

เคร่ืองหมายดีเอ็นเอในความหลากหลายทางชีวภาพ 

209746 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ 

 สะเทนิน้ าสะเทนิบก            3(2-3-6) 

 Biodiversity of Amphibians 

 ชีววิทยาของสัตว์ค ร่ึงบกค ร่ึงน้ า  ความ

หลากหลายของชนิด ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

ความหลากหลายทางพันธุกรรม การจัดจ าแนก สัณฐาน

วิทยาและสรีรวิทยา การปรับตัวและบทบาทในระบบนิเวศ 

 

 

 

209747 หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการ 

 ทรัพยากรประมงและส่ิงแวดล้อมทางน้ า 

                         3(2-3-6) 

 Selected Topics in Fishery and  

 Environmental Management 

 หั ว ข้ อ ที่ น่ า ส น ใจท า ง ด้ า นก า ร จั ด ก า ร

ท รัพยากรประมงแล ะสิ่ ง แวดล้อมทา งน้ า  หั ว ข้ อ

เปลี่ยนแปลงไปแต่ละภาคการศึกษา 

209791 สัมมนา 1                         1(0-2-1) 

 Seminar I 

 การฝกึคน้คว้า วิเคราะห์และวิจารณ์บทความ

หรือผลงานวิจัยทางด้านการประมง ทัง้ในและต่างประเทศ 

การเตรียมและฝึกน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 

209792 สัมมนา 2             1(0-2-1) 

 Seminar II 

 การน าเสนองานวิจัยและการอภิปรายใน

หัวข้อต่างๆ ทางด้านการประมง ที่ เก่ียวข้องกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ 

209793 วิทยานิพนธ์                    36 หน่วยกิต 

 Thesis 

 องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์  ทบทวน

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น

ระบบ ท าการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดท ารายงานความก้าวหน้า การจัดท าวิทยานิพนธ์

ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตาม

เกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 

209794 วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์  ทบทวน

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น

ระบบ ท าการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดท ารายงานความก้าวหน้า การจัดท าวิทยานิพนธ์
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ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตาม

เกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 

209795 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

 Independent Studies 

 การศึกษาอิสระ เก่ียวกับปัญหาในหัวข้อทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมงที่น่าสนใจ  การ

วิเคราะห์ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษา 

216701 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี            3(2-3-6) 

 Research Methodology in Science and  

 Technology  

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย 

ประเภทและกระบวนการวิจัย  การก าหนดปัญหาการวิจัย 

ตัวแปรและสมมุติฐาน การวางแผนการทดลอง การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและ

รายงาน การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ 

การเขยีนต้นฉบับ จรรยาบรรณนักวิจัย  

216702 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย 

               1(0-3-2) 

 Computer Application in Research 

 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จ

ประมวลผลเบื้องต้น การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย      

ทางการเกษตร กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์            

ใช้แผนการทดลองการวิจัยทางการเกษตร แอพพลิเคช่ัน

ทางการเกษตร 

216703 สรีรวิทยาพืช 1            3(2-3-6) 

 Crop Physiology I 

 ขบวนการทางสรีรวิทยาและเมตาบอลิสึมของ

พืช การตอบสนองต่อแสง การหายใจระดับเซลล์เพื่อให้ได้

พลังงาน ธาตุอาหารพืช  การล าเลียงสารและการ

พัฒนาการเจริญเติบโต การปอ้งกันตัวเองของพืช  อัลลีโล

พาธีและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพืช 

 

 

 

216704 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  

              3(2-3-6) 

 Agricultural Technology and  

 Innovation 

 ความส าคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและ

เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ เทคโนโลยี

สารสนเทศทางการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการน้ า  

เทคโนโลยีปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหารพืช เทคโนโลยี

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม 

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์

พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการจัดการสุขอนามัย

พืช เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวและการ

ควบคุมคุณภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  

216710 หัวข้อเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์ 3(2-3-6) 

 Selected Topics in Plant Science 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เก่ียวข้องด้านพืชศาสตร์ 

การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

216711 ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตร 

              3(2-3-6) 

 King's Philosophy in Agriculture 

 ความหมายและหลักของศาสตร์พระราชา 

ศาสตร์พระราชาด้านดิน น้ า และป่าไม้หลักการทรงงาน 

หลั ก ป รั ชญา ขอ ง เ ศ ร ษฐ กิ จพ อ เ พี ย ง  โ ค ร ง ก า ร                      

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรอบแนวคิดของการเกษตร

ยั่งยืนและผลที่เกิดขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

นโยบายการเกษตรและการจัดการทรัพยากร เพื่ อ

ประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตรและความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติท้ังปัจจุบันและอนาคต 
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216712 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเล้ียง 

 เนื้อเยื่อพืช            3(2-3-6) 

 Innovation and biotechnology in plant  

 tissue culture 

 แนวคิดและทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่

ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ส าหรับการขยายพันธุ์เพื่อ

เพิ่มปริมาณ การผลิตพืชปลอดไวรัส การเพาะเลีย้งเซลแฮ

พลอยด์ การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาส การปรับปรุงพันธุ์พืช

ในหลอดทดลอง การตัดแต่งพันธุกรรมพืช การผลิตสาร

ทุติยภูมิเชิงการคา้ และการอนุรักษเ์ช้ือพันธุกรรมพืช 

216713 การผลิตพืชและการจัดการ      3(2-3-6) 

 Crop Production and Management 

 การจ าแนก ขบวนการ การจัดการระบบการ

ผลิตพืช  เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตพืช

และรายได้จากระบบ 

216714 ระบบเกษตรกรรมและการพัฒนา 

                                                          3(2-3-6) 

 Agricultural System and Development 

 หลักการ และกระบวนการพัฒนาและระบบ

การเกษตร จ าแนกการพัฒนา การเกษตร การพัฒนา

โครงการ การวางแผนที่เหมาะสมและผสมผสาน และการ

จัดการด้านการตลาดและการผลิต 

216715 สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด 

              3(2-3-6) 

 Crop Physiology under Environmental  

 Stress 

 การตอบสนองแล ะก ระบวนกา ร ก า ร

เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชต่อความเครียดจาก

สิ่งแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายนอกที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ ความ

แห้งแล้ง น้ าท่วม ความเค็ม อุณหภูมิ รังสีและธาตุอาหาร 

และปัจจัยภายนอกที่มีชีวิต ได้แก่ แมลงศัตรูพืช วัชพืช และ

โรคพืช   

 

 

 

216716 แบบจ าลองระบบการปลูกพืช   3(2-3-6) 

 Crop Modeling 

 เทคนิคการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ใน

การเกษตร ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและผลกระทบ

ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชปลูก การสร้าง

แบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืชอย่างง่าย แบบจ าลอง

ของพืชปลูกที่ได้รับการยอมรับและการใช้งาน 

216717 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์           3(2-3-6) 

 Seed Physiology 

 การพัฒนาและการเจริญเต็มวัย การงอก 

การพักตัว  การเสื่อมสภาพ อิทธิพลของสมบัติ เ ชิ ง

สรีรวิทยาต่อการโผล่  การเจริญ การพัฒนา และการ

สืบพันธุใ์นพืชผล และการคาดการณ์ในอนาคต 

216718 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

                                                          3(2-3-6) 

 Plant Growth Regulators  

 ประวัติและการใช้ประโยชน์ของสารควบคุม

การเจริญเติบโตพืช ได้แก่ ออกซิน ไซโตไคนิน จิบเบอ

เรลลิน แอบไซสิคแอสิด เอทลิิน บราสสิโนสเตอรอยด์ และ 

โพลีเอมีน การจัดจ าแนกชนิดของสาร คุณสมบัติและ

บทบาทต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช การ

ประยุกต์ใช้และผลต่อการเจริญเติบเติบโตของผลผลิต   

216720 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทางการเกษตร            3(2-3-6) 

 Principle of Agricultural Natural  

 Resources Management 

 ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร ทรัพยากรดิน และธาตุ

อาหารพืช ทรัพยากรพืช ทรัพยากรแหล่งน้ าและประมง 

ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรพลังงาน และทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร  

216721 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 1      3(2-3-6) 

 Soil Fertility I 

 ทฤษฎีและหลักการปัจจุบันของการประเมิน

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความสัมพันธ์ระหว่างความ
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อุดมสมบูรณ์ของดินกับสมบัติของดิน  การอภิปราย

ประเด็นปัญหาทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

216722 ธาตุอาหารพืช            3(2-3-6) 

 Mineral Nutrition of Plants 

 หน้าที่ทางสรีรวิทยาของธาตุอาหารที่จ าเป็น

ในพืช กลไกการดูดไอออนของเซลล์และราก  การ

เคลื่อนย้ายของธาตุและสารอินทรีย์ของพืชช้ันสูง  การ

วินิจฉัยการขาดธาตุอาหารและหลักการแก้ไข ธาตุอาหาร

กับคุณภาพผลผลิต เทคนิคการวิจัยด้านธาตุอาหารพืช 

216723 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน    3(2-3-6) 

 Soil Resources and Land Uses 

 ประเภท การกระจาย และสมรรถนะของ

ทรัพยากรดินภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ลักษณะ

ของดินที่ เป็นข้อจ ากัดในการใช้ การแปลความหมาย

สารสนเทศทางดินเพื่อการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน การประเมิน

ที่ดินส าหรับการใช้เฉพาะอย่าง 

216724 การวิเคราะห์ดนิ พืช และปุ๋ย 1  3(2-3-6) 

 Soil Plant and Fertilizer Analysis I 

 การเก็บ และเตรียมตัวอย่างดิน พืช และปุ๋ยที่

ถูกต้องเพื่อการวิเคราะห์ การใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

และการดูแล การแปรผลวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์

ข้อมูลเพื่อการแนะน าการใช้ปุ๋ย  และการจัดการดินให้

เหมาะสม 

216725 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางปฐพีวิทยา 

              3(2-3-6) 

 Geographic Information System in Soil  

 Science 

 หลั กกา รแล ะองค์ ป ระกอบของ ร ะบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ในทางปฐพีวิทยา 

การสร้างระบบฐานข้อมูลดิน  การเลือกใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการเช่ือมโยงการ

วิเคราะห์ และการแปลความหมายของข้อมูลสารสนเทศ

ทางดิน 

 

 

216726 จุลชีววิทยาของดิน 1           3(2-3-6) 

 Soil Microbiology I 

 สิ่งมีชีวิตในดินและอันตรกิริยา กระบวนการ

แปรสภาพของคาร์บอนและการเกิดอินทรียวัตถุในดิน การ

แปรสภาพของไนโตรเจน กระบวนการตรึงไนโตรเจนทาง

ชีวภาพแบบสมชีพและแบบไม่ใช่สมชีพ รวมทั้งการแปร

สภาพของซัลเฟอร์และธาตุอื่นๆ ภาวะอยู่ร่วมกันแบบไม

คอร์ไรซา การควบคุมจุลินทรีย์ดินสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี 

การย่อยสลายทางชีวภาพของสารปนเปื้อนดิน เทคโนโลยี

การบ าบัดทางชีวภาพ การใช้เทคนิคระดับโมเลกุลศึกษา

ระบบนิเวศดิน 

216727 เทคโนโลยีปุ๋ย 1           3(2-3-6) 

 Fertilizer Technology I 

 การเลือกและการจ าแนกประเภทปุ๋ย การ

ผลิตปุ๋ยในเชิงการค้า หลักการใช้ปุ๋ยและปัจจัยที่เก่ียวข้อง

ต่างๆ การดูดใช้ธาตุอาหารของพืช ปุ๋ยชีวภาพ จุลินทรีย์ที่

เ ก่ียวข้องกับการผลิตปุ๋ย ชีวภาพ  ปุ๋ยอินทรีย์อัด เม็ด 

ประเภทของเคร่ืองอัดเม็ดและขั้นตอนการผลิต การผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพของการใช้ปุ๋ย 

216728 การจัดการดนิเพื่อความปลอดภัย 

 ของอาหาร            3(2-3-6) 

 Soil Management for Food Safety 

 หลักการจัดการดินเพื่อการผลิตอาหาร

ปลอดภัย คุณภาพดินและน้ าในทางการเกษตร การ

ปนเป้ือนของโลหะหนักและสารปนเปื้อนอื่น ในดิน น้ า และ

การบ าบัด การปฏิบัติในการจัดการดิน น้ า และปุย๋ในระบบ

การผลิตอาหารปลอดภัย ระบบการรับรองการผลิตอาหาร

ปลอดภัย   

216729 การอนุรักษ์ดนิและน้ า 1           3(2-3-6) 

 Soil and Water Conservation I 

 การอนุรักษ์ดินและน้ า เน้นกระบวนการ การ

ท านาย การวัด และการควบคุมการกร่อนดินโดยเฉพาะใน

เขตรอ้น ความสัมพันธ์ระหว่างการกักเก็บคาร์บอนกับการ

กร่อนดิน การอนุรักษ์ดินและน้ าในระบบดินที่สูง  การ
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อนุรักษค์วามช้ืนในระบบการปลูกพืช และแนวทางการวิจัย

ขัน้สูงเก่ียวกับการอนุรักษด์ินและน้ า 

216730 การบริหารศัตรูพืชแบบบูรณาการ 

                                                          3(2-3-6) 

 Integrated Pest Management 

 มนุษย์ ศัตรูพืช และยุคการบริหารศัตรูพืช

แบบบูรณาการ การจัดการระบบนิเวศน์ ชนิดของศัตรูพืช 

ศัตรูพืชในสายโซ่อาหาร มุมมองด้านนิเวศวิทยา ความ

เสียหายทางเศรษฐกิจและขอบเขตความเสียหาย ต้นทุน-

ก าไร และผลประโยชน์-ความเสี่ยง ระดับความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจ ระดับเศรษฐกิจ จุดดุลภาพทั่วไป การเฝ้า

ระวังและการสุ่มตัวอย่าง พืชต้านทาน แมลงเบียน แมลง

ล่าเหยื่อ การใช้ชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช การวิเคราะห์และ

การสร้างโมเดล การพัฒนาแผนงานการบริหารศัตรูพืช

แบบบูรณาการ 

216731 สารก าจัดศัตรูพืชและวิธีการใช้   

                                                          3(2-3-6) 

 Pesticides and Their Application 

 ประวัติการใช้สารก าจัดศัตรูพืช คุณสมบัติ

ทางเคมีและค าศัพท์ สูตรคุณสมบัติสารก าจัดศัตรูพืช 

สารเคมีก าจัดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สารเคมีก าจัดสัตว์มี

กระดูกสันหลัง สารเคมีก าจัดวัชพืช สารเคมีก าจัดโรคพืช 

ปฏิสัมพันธ์ทางชีววิทยาของสารก าจัดศัตรูพืช  กรรม

วิธีการใช้สารก าจัดศัตรูพืช อันตรายจากการใช้สารก าจัด

ศัตรูพืชและพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ 

216732 การควบคุมศัตรูพืชโดยชวีวิธี    3(2-3-6) 

 Biological Control of Pests 

 ค านิยามและแนวความคิด การควบคุมที่

เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและการใช้ชีวินทรีย์ รูปแบบการ

ควบคุมด้วยชีวินทรีย์ การควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก 

การควบคุมโดยชีววิธีแบบการปลดปล่อยเพิ่มทวี  การ

ควบคุมโดยชีววิธีแบบเพิ่มพูนแผ่ขยายเป็นคร้ังคราว การ

น าศัตรูธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับ

สิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมาย การน าศัตรูธรรมชาติเข้ามาจาก

ต่างประเทศ การตั้งรกราก การล่าเหยื่อ การเป็นปรสิต 

การด ารงชีวิตจากพืช การท าให้พืชเกิดโรค ชีววิทยาของ

ชีวินทรีย์หลัก การอนุรักษ์และการเพิ่มพูนแผ่ขยายศัตรู

ธรรมชาติ การบริหารจัดการ และ การประเมินผล  

216733 การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว  

              3(2-3-6) 

 Postharvest Pest Management 

 โภคภัณฑ์คุณภาพหลังการเก็บเก่ียว สาเหตุ

ความสูญเสียผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว ชนิดของศัตรู

ผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว  การประเมินขนาดประชากร

ศัตรูหลังการเก็บเก่ียว เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ระดับการ

ตัดสินใจในการควบคุมศัตรูหลังการเก็บเก่ียว การค านวณ

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ การลดความสูญเสียโดยวิธี

ควบคุมบรรยากาศแวดล้อมหลังการเก็บเ ก่ียว  การ

สุขาภิบาล กลยุทธการบริหารศัตรูผลผลิตหลังการเ ก็บ

เก่ียว 

216734 การวินิจฉัยโรคพืช           3(2-3-6) 

 Diagnostic Plant Pathology 

 มโนทัศน์เก่ียวกับโรคพืช สาเหตุที่ท าให้พืช

เป็นโรค โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต โรคพืชที่เกิดจาก

สิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธร์ะหว่างพืชกับเช้ือโรคท่ีเป็นสาเหตุ

ของโรค สามเหลี่ยมการเกิดโรค การแสดงอาการการของ

โรคที่เกิดกับพืช สมมติฐานของคอค โรคพืชที่รุกราน โรค

พืชที่ไม่รุกราน การวินิจฉัยโรคของพืชเศรษฐกิจในประเทศ

ไทย 

216735 นิเวศวิทยาแมลง           3(2-3-6) 

 Insect Ecology 

 ภาคีแมลงในระบบนิเวศน์ วิวัฒนาการร่วม

ระหว่างพืชและแมลง ปฏิสัมพันธ์ส านวน และความ

เก่ียวข้องกันระหว่างชนิด  การบังคับควบคุมขนาด

ประชากร การจัดองค์กรสังคม กลไกการอยู่ร่วมกันและ

แนวคิดเก่ียวกับนิชนิเวศน์ สังคมชีวิตเชิงปฏิสัมพันธ์ ความ

เช่ือมโยงระหว่างสายโซ่อาหารในระบบนิเวศน์หาประโยชน์  

การเลือกที่อยู่อาศัย การทดแทนในสังคม อัตราขยายพันธุ์

สุทธิ อัตราเพิ่มเฉียบพลัน อัตราเพิ่มจ ากัด การสุ่มซีเควน

เชียล การวัดคา่นิชและบุริมสิทธิ์ทรัพยากร 
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216736 วิทยาศาสตร์ของวัชพืช           3(2-3-6) 

 Weed Science 

 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การจัดการ

วัชพืชในระบบนิเวศน์ วัชพืชรุกราน วัชพืชที่พบบ่อย การ

วินิจฉัยชนิดวัชพืชใช้สายตาและซอฟต์แวร์ช่วย การควบคุม

วัชพืชโดยชีววิธีและสารก าจัดวัชพืช สารอนินทรีย์ก าจัด

วัชพืช สารอินทรีย์ก าจัดวัชพืช ปฏิสัมพันธ์ทางชีวภาพของ

สารก าจัดวัชพืช กฎหมายควบคุมวัชพืช และการบังคับใช้  

216737 การกักกันพืช            3(2-3-6) 

 Plant Quarantine 

 หลักการและข้อปฏิบัติ ในการกักกันพืช 

เจา้หน้าท่ีสถานกักพืชผลทางการเกษตร สุขอนามัยพืชและ

ขอ้ตกลง อนุสัญญาไซเตส การระบาดเขา้มาของชนิดพันธุ์

ต่างถ่ิน เทคนิคการตรวจโรคพืชและศัตรูพืช อ านาจปฏิบัติ

เก่ียวกับพืชที่มีสิ่งก ากัด การวิเคราะห์ความเสี่ยง ชนิดพืช 

ศัต รูพืช  และพาหะที่ ต้องควบคุม  กรณีศึกษาการ

ด าเนินงานกักกันพืช พระราชบัญญัติกักพืช 

216738 เทคนิคการวิจัยทางด้านอารักขาพืช  

              3(2-3-6) 

 Methodology for Plant Protection  

 Research 

             เทคนิคการวินิจฉัยปัญหา การเสนอเจตนามุ่ง

หมายเพื่อการวิจัย การเขียนเสนอหัวข้อโครงร่างเพื่อท า

วิจัย การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง การตั้ง

สมมุติฐาน การสร้างและการใช้เคร่ืองมือเพื่อด าเนินการ

วิจัย การใช้กระบวนการทางสถิติในการวางแผนวิจัยและ

วิ เคราะห์ข้อมูล การเขียนรายและบทความวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ แหล่งท่ีมาของเงินทุนวิจัย 

216739 หัวข้อเฉพาะทางด้านอารักขาพืช  

                                                          3(2-3-6) 

 Selected Topics in Plant Protection 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกับการอารักขา

พืช การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

216740 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีหลัง 

 การเก็บเกี่ยว            3(2-3-6) 

 Selected Topics in Postharvest  

 Technology 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา  ในสาขาที่ เ ก่ียวข้อง กับ กับ

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว การคน้คว้า การเก็บรวบรวม 

ข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

216741 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยี 

 หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 1  

                                                          3(2-3-6) 

 Advanced Postharvest Physiology and  

 Technology of Perishable Crops I 

 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ และ

สรีรวิทยาของผลผลิตพืชสวนหลังการเก็บเก่ียวขั้นสูง

วิธีการและเทคนิคในการยืดอายุการเก็บรักษา และการ

รักษาคุณภาพ และเทคนิคการเก็บรักษา การประเมิน

คุณภาพที่มีความเก่ียวข้องกับกลไกของกระบวนการทาง

ส รีรวิทยาในการควบคุมการแก่  การสุก  และการ

เสื่อมสภาพของผลผลิตเกษตรท่ีเน่าเสียง่าย 

216742 โรคของผลผลิตเกษตรภายหลัง 

 การเก็บเกี่ยว            3(2-3-6) 

 Postharvest Pathology of Agricultural  

 Products 

 ลักษณะชนิดและอาการของโรคภายหลังการ

เก็บเก่ียวชนิดต่างๆ กลุ่มของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรค 

วงจรของโรค แหล่งของการเข้าท าลาย และกระบวนการ

เข้าท าลาย โรคหลังการเก็บเก่ียวที่ส าคัญและวิธีการ

ควบคุมปอ้งกันก าจัดโรคของเมล็ดพืชบางชนิด 
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216743 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีหลัง 

 การเก็บเกี่ยว            3(2-3-6) 

 Research Techniques in Postharvest  

 Technology 

 การวิจัยทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเ ก่ียว  

ทฤษฎีและเทคนิคทางปฏิบัติที่ใช้ในการวิเคราะห์วัสดุทาง

ชีวภาพทั้งทางปริมาณและคุณภาพ  การใช้เคร่ืองมือที่

ทันสมัยในการวัดคุณสมบัติเชิงกล  ลักษณะทางกายภาพ  

และองค์ประกอบทางสรีรเคมีของผลิตผลทางการเกษตร   

216744 เทคโนโลยีการบรรจุหบีห่อ       3(2-3-6) 

 Packaging Technology 

 ระบบของเทคโนโลยีการบรรจุ การเลือกใช้

และทดสอบความคงทนของภาชนะบรรจุ เพื่อการขนย้าย

และขนส่ง  ผลกระทบที่ มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากการขนส่ง ชนิดและคุณภาพของวัสดุที่เหมาะสม

ที่ใช้ท าภาชนะบรรจ ุการออกแบบภาชนะบรรจุ รวมถึงการ

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของภาชนะบรรจุต่างๆ 

216745 การผลิตผักและผลไม้ตัดแต่ง    3(2-3-6) 

 Minimally Processed Fruits and  

 Vegetables 

 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมผักและผลไม้

ตัดแต่งและแปรรูป สรีรวิทยาของผักและผลไม้ตัดแต่ง การ

ควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์คุณภาพ การปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์ เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและอนามัย 

(GAP, GMP และ HACCP) 

216746 ระบบการจัดการหลัง 

 การเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน     3(2-3-6) 

 Postharvest Handling System of  

 Perishable Crops 

 ความส าคัญและการสูญเสียของผลิตผลหลัง

การเก็บเก่ียว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี

ของผลิตผล การจัดการผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว การเก็บ

รักษา การบรรจุหีบห่อ การตลาด วิธีการเชิงระบบส าหรับ

การจัดการผลิตผลจากแหล่งผลิตถงึผูบ้ริโภค 

 

216747 ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

 ของธัญพืชและพืชตระกูลถ่ัว     3(2-3-6) 

 Postharvest Handling System of  

 Cereals and Grain 

 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความช้ืน โรค 

และแมลงศัตรูของธัญพืช และเมล็ดพืชตระกูลถ่ัว ขณะ

เก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และคุณค่าทาง

อาหารระหว่างการเก็บรักษา ระบบและวิธีการที่สมบูรณ์

แบบของการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว การอบแห้ง และการ

จัดการเก็บรักษา การออกแบบ และการจัดการอุปกรณ์ 

สภาพและวิธีการเก็บรักษา แมลงศัตรูในโรงเก็บและการ

ค วบคุ ม  ก า รออกแบบ โ ร ง เ ก็ บ แ ล ะ ก า รค วบคุ ม

สภาพแวดล้อม ภาชนะบรรจุ และการขนส่ง 

216748 แมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิต 

 ทางการเกษตร            3(2-3-6) 

 Insect Pests of Postharvested  

 Agricultural Products 

 ชีววิทยา นิเวศวิทยา รูปแบบและพฤติกรรม

การท าลายของแมลงศัต รูในโรงเก็บ  แมลงศัต รูที่ มี

ความส าคัญ การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเก่ียว

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  

216749 ระบบการประกันคุณภาพผลิตผล 

 ทางการเกษตร            3(2-3-6) 

 Quality Assurance System for  

 Agricultural Products 

 มาตรฐานการผลิต และการประกันคุณภาพ

ของผลผลิตทางการเกษตร การควบคุมคุณภาพเพื่อผลิต

อาหารปลอดภัย ระบบประกันคุณภาพ การตรวจรับรอง

มาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) การจัดการ

ที่ดี (GHP) ระบบการประกันคุณภาพ (QA) เกณฑ์วิธีที่ดีใน

การผลิต (TPM) คุณภาพผลผลิต (TQM) ผลกระทบจาก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม(EIS)  
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216750 การปรับปรุงพันธุ์พืช 1           3(2-3-6) 

 Advanced Plant Breeding I 

 ป ฏิ กิ ริ ย าคว ามสั มพั นธ์ ร ะหว่ า ง ยี น กับ

สภาพแวดล้อม การจัดการเช้ือพันธุกรรมและความ

หลากหลายทางพันธุกรรม ปฏิกิริยาของยีน การปรับปรุง

พันธุ์ประชากร การปรับปรุงพันธุ์พืชลูกผสม การสร้างเฮต

เตอโรซีส การใช้พันธุศาสตร์โมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์

พืช พระราชบัญญัติ และกฎหมายพันธุพ์ืช  

216751 เทคนิคในการปรับปรุงพันธุ์       3(2-3-6) 

 Plant Breeding Techniques 

 เทคนิคและวิธีใช้ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่   

การเพาะต้นอ่อนในอาหาร การทดสอบและสร้างพันธุ์   

การคัดพันธุต์้านทาน และการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

216752 เทคโนโลยีชวีภาพส าหรับการปรับปรุง 

 พันธุ์พืช             3(2-3-6) 

 Biotechnology for Crop Improvement 

 การจัดการพันธุกรรมของพืชโดยการถ่าย

ฝากยีน เทคนิคทางพันธุกรรมและเทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อเพื่อการถ่ายฝากยีนในพืช โมเลกุลเคร่ืองหมาย 

การหาต าแหน่งของยีนหรือ QTLs และการประยุกต์ใช้

โมเลกุลเคร่ืองหมายส าหรับการปรับปรุงพันธุพ์ืช 

216753 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ 

                                                          3(2-3-6) 

 Population and Quantitative Genetics 

 ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถ่ีของ

ยีน การผสมเลือดชิด พันธุกรรมโดยอิทธพิลของ ยีนหลาย

คู ความคลายคลึงระหวางเครือญาติ อัตราพันธุกรรม การ

คัดเลือก พันธุศาสตรประชากร และปริมาณในระดับ

โมเลกุล 

216754 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทาน 

 ต่อความเครียด           3(2-3-6) 

 Plant Breeding for Stress Resistance  

 กลไกการตอบสนองของพืชต่อความเครียด 

พันธุกรรมของลักษณะความต้านทานต่อความเครียดที่เกิด

จากสิ่งมีชีวิตและไมมี่ชีวิต การปรับปรุงพันธุพ์ืชให้ต้านทาน

โรคและแมลง และความสามารถเจริญเติบโตภายใต้

ความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมบังคับ 

216755 ชีววิทยาโมเลกุลของพืช           3(2-3-6) 

 Plant Molecular Biology 

 โครงสร้างหน้าที่และส่วนประกอบต่างๆ ของ

เซลล์ ในด้ าน ชีววิ ทยา เมแทบอลิ ซึม  ของ เซลล์พืช 

กระบวนการสัง เคราะห์กรดนิวคลิอิค  โปรตีน  และ

ความสัมพันธข์องเซลล์พชืกับสิ่งแวดล้อม 

216756 จีโนมพืชและเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ 

                                                          3(2-3-6) 

 Plant Genome and DNA Markers 

 จีโนมของพืช การวิเคราะห์จีโนม การสกัดดี

เอ็นเอและหลักการทั่วไปในการท างานเก่ียวกับดีเอ็นเอ 

เทคนิคไฮบริไดเซชันและพีซีอาร์ หลักของเคร่ืองหมาย

โมเลกุลชนิดดีเอ็นเอ การประยุกต์ใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ 

และการพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลส าหรับ

การศึกษาในพืช 

216757 สถิติเพื่อการวิจัยและการวางแผน 

 การทดลอง 1            3(2-3-6) 

 Advanced Statistics for Research and  

 Experimental Designs I 

 การใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช การ

จัดการประชากรตัวอย่าง การวางแผนการทดลองในหลาย

สภาพแวดล้อม การใช้และเปรียบเทียบโมเดลทางสถิติ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการทดสอบพันธุ์  การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์โควาเรียนซ์ การ

วางแผนการงานวิจัยแบบต่างๆ และการวิเคราะห์ทางสถิติ

เพื่อการวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุพ์ืช 

216758 หัวข้อเฉพาะทางการปรับปรุงพันธุ์พืช 

              3(2-3-6) 

 Selected Topics in Plant Breeding 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา  ในสาขาที่ เ ก่ียวข้องกับการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถาม
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216781 สัมมนา 1              1(0-2-1) 

 Seminar I 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

วิทยาศาสตร์การเกษตร   

216782 สัมมนา 2             1(0-2-1) 

 Seminar II 

 การฝึกทักษะการผลิตสื่อน าเสนอชนิดต่างๆ 

ก า รสื่ อ ส า ร เ นื้ อ ห า ท า ง วิ ช า ก า ร   ก า รอ ภิ ป ร า ย                           

การวิ เคราะห์ปัญหา เทคนิคการเขียนหัวข้อวิชาการ                

การน าเสนอผลงานที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์การเกษตร 

216791 วิทยานิพนธ ์        12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่ เ ก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์

การเกษตร 

216792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    6หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปราย การเผยแพร่ ในหัวข้อ ทางด้านวิทยาศาสตร์

การเกษตร 

236710 สถาปัตยกรรมองค์กร           3(3-0-6) 

 Enterprise Architecture 

 แนะน าสถาปัตยกรรมองค์กร ขอบข่ายงาน

สถาปัตยกรรมองค์กร แบบจ าลองและสถาปัตยกรรม

อ้างอิง กระบวนการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 

การสร้างและจัดการแผนงานสถาปัตยกรรมธุรกิจ 

สถาปัตยกรรมสารสนเทศ สถาปัตยกรรมแอพลิเคช่ัน และ

สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมองค์กรกับการ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

สถาปัตยกรรมองค์กรกับธรรมภิบาล การน าสถาปัตยกรรม

องคก์รไปใช้งาน การประเมินผล 

 

236711  การจัดการระบบสารสนเทศ     3(3-0-6)  

 Management of Information Systems 

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ วัฏจักรระบบงาน การใช้ระบบสารสนเทศของ

องค์การเพื่อการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กรดิจิทัล 

การจัดการความรู้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิธีการ

จัดการระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

การวางแผนการด าเนินงาน และการควบคุมระบบ

สารสนเทศ กรณีศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศใน

องค์การต่าง ๆ  

236712 ระเบียบวิธีวิ จัยทางวิทยาศาสตร์และ

 เทคโนโลยี            3(3-0-6) 

 Research Methodology in Science and 

 Technology 

 ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย 

กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การก าหนดปัญหา การวิจัย 

ตัวแปรสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล กาวิเคราะห์

ขอ้มูล การเขยีนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมิน

งานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้และจรรยาบรรณนักวิจัย 

เทคนิควิธีการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

236713  การวิเคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยี

 การสร้างแบบจ าลอง          3 (3-0-6) 

 Information Analysis and Modelling 

 Technology           

 หลักการของระบบสารสนเทศ เทคนิคการ

วิเคราะห์และจ าลองแบบเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์และ

ออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล การล้วงข้อมูลและการ

ค้นหาความจริง การวิ เคราะห์ปัญหา การแตกแยก 

เอกสารความต้องการ หลักการการออกแบบ ปัจจัยด้าน

คุณภาพ การแตกแยกการออกแบบของระบบซับซ้อน 

เทคนิคมอดุลาร์ การพัฒนาและดูแลรักษาระบบ แนวโน้ม

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบของระบบสารสนเทศ 

เคร่ืองมืออัตโนมัติ
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236714  การวางแผนและจัดการกลยุทธ์ 

              3(3-0-6) 

 Strategic Management and Planning

 หลักการวิสาหกิจเชิงธุรกิจ กระบวนการ

ธุรกิจโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ พันธกิจและเปา้หมาย การ

จัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การวางหลักเกณฑ์ การ

สร้าง และการประเมิน เทคนิคเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยหลักใน

การประสบความส าเร็จ การวิเคราะห์แผนการเชิงกลยุทธ์ 

การคิดเชิงกลยุทธ์ การได้เปรียบในการแข่งขัน การบูรณา

การในแนวตั้งและแนวนอน แนวระดับการวางแผน 

236715  สัมมนา             1(0-2-1) 

  Seminar 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

236720 การจัดการสารสนเทศองค์กร 

              3(3-0-6) 

 Enterprise Information Management 

 หลักการสารสนเทศ ความต้องการสนสนเทศ 

ประเภทของระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วงจรชีวิตสารสนเทศวิสาหกิจในระดับต้นน้ า กลางน้ า และ

ปลายน้ า การจัดการข้อมูล การควบคุมคุณภาพ การ

สนับสนุนและจัดการระบบ 

236721  ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 

 Strategic Information Systems 

 กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ 

กระบวนการจัดท ากลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

วางแผน กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ ระบบวิสาหกิจ ระบบ

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบการวางแผนทรัพยากร

องค์กร ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์  ระบบการจัดการ

ความรู้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประเด็นทาง

กฎหมายและจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ

เชิงกลยุทธ์   

 

 

236722  ความเส่ียงด้านสารสนเทศ 

 และการปฏิบัติการ           3(3-0-6) 

 Information and Operational Risk 

 ความเสี่ยงของเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 

ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนิดและโครงสร้าง

ของเหตุการณ์ความเสี่ยงเชิงด าเนินการ การประเมินภัยคุม

คามและความไม่ม่ันคง การประเมินผลกระทบทางธุรกิจ 

กลยุทธ์และกระบวนการการจัดการความเสี่ยง แนวทาง

ปฏิบัติที่ดีในการจัดการความเสี่ยง 

236723   การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              3(2-2-5) 

 Information Technology Audit 

 แนะน าการตรวจสอบสารสนเทศ  การ

วางแผนการตรวจสอบสารสนเทศ องค์กรการตรวจสอบ

และมาตราฐาน ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศใน

องค์กร พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบ

เครือข่ายและการควบคุม การควบคุมการท างานของ

โปรแกรม เทคโนโลยีระบบฐานขอ้มูลและการควบคุม การ

ควบคุมโครงสร้างพืน้ฐาน 

236724 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยี 

 สารสนเทศ            3(2-2-5) 

 Information Technology Project Management 

 หลักการจัดการโครงการ การก าหนดขอบเขต

โครงการ การวางแผนโครงการ การก าหนดโครงการ การ

จัดสรรทรัพยากร โครงสร้างการแตกงาน การตรวจสอบ

และควบคุมโครงการ การปิดโครงการ ความซับซ้อนและ

ความไม่แน่นอนในการจัดการ เทคนิคและกรอบงานของ

การจัดการโครงการ เคร่ืองมือจัดการโครงการ 

236725 หัวข้อสมัยใหม่ทางระบบสารสนเทศ  

              3(2-2-5) 

 Current Topics in Information System 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เก่ียวข้องการจัดการ

ระบบสารสนเทศ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ



468 | คู่มอืนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

วิเคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย

และตอบข้อซักถาม 

236730  การบริหารและจัดการข้อมูล 

              3(2-2-5) 

 Data Administration and Management 

 องค์ความรู้ในการจัดการสารสนเทศ การ

วางแผน จัดการ และควบคุมทรัพยากรข้อมูล ออกแบบ

และจัดการฐานข้อมูล โครงสร้างภาษา SQL ส าหรับ

ฐานขอ้มูลเชิงสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรข้อมูลเบื้องต้น 

กระบวนการจัดการขอ้มูล แนวคิดการพัฒนาและออกแบบ

สถาปัตยกรรมข้อมูลส าหรับองค์กร เคร่ืองมือในการ

จัดการทรัพยากรขอ้มูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ

บริหารจัดการขอ้มูล 

236731  คลังข้อมูล            3(2-2-5) 

 Data Warehouse 

 การรวบรวมความต้องการ, สถาปัตยกรรม, 

เทคนิคและแนวคิดในการออกแบบคลังข้อมูล  การ

ออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การสกัด การปรับเปลี่ยน 

และกลยุทธการน าคลังข้อมูลไปใช้งาน ความรู้เบื้องต้นใน

ก า ร ท า ธุ ร กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ  ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ

กระบวนการพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้งาน

คลังขอ้มูล 

236732  การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและเหมืองข้อมูล

              3(2-2-5) 

 Business Analysis and Data Mining 

 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูลขั้นสูงส าหรับผู้บริหาร กรณีศึกษา กลยุทธและ

ก ร ะบ วนก า ร ท า ง ธุ ร กิ จ  เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล เ บื้ อ ง ต้ น 

สถาปัตยกรรมเหมืองข้อมูล การสร้างเหมืองข้อมูล การ

ประยุกต์ใช้เหมอืงขอ้มูล เหมอืงขอ้มูลกับคลังขอ้มูล เหมอืง

ขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจ 

236733   การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูล 

 ขนาดใหญ่            3(2-2-5) 

 Big Data Analytics and Management 

 หลักการข้อมูลขนาดใหญ่ ชนิดอภิมหาข้อมูล 

การประมวลผลแบบดั้งเดิม องค์ประกอบเทคโนโลยีอภิ

มหาขอ้มูล  กลุ่มเมฆและอภิมหาขอ้มูล การจัดการอภิมหา

ข้อมูล การวิเคราะห์อภิมหาข้อมูล และเคร่ืองมือที่ใช้ การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอภิมหาขอ้มูลในองค์กร 

236734  การจัดการองค์ความรู้           3(3-0-6) 

 Knowledge Management  

 หลักการการจัดการองค์ความรู้ กระบวนการ

การจัดการองค์ความรู้ การจัดหาองค์ความรู้ การวิเคราะห์

องค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การจัดหมวดหมู่องค์

ความรู้ เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ การ 

แบ่งปันองค์ความรู้ การใช้ความรู้ในองค์กร การจัดการ

องค์ความรู้ส าหรับบริบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

236735 หัวข้อสมัยใหม่ทางการจัดการข้อมูล 

              3(3-0-6) 

 Current Topics in Data Management 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เก่ียวข้องการจัดการ

ข้อมูล การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ

การสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปรายและตอบข้อ

ซักถาม 

236740 การส่ือสารโทรคมนาคมและเครือข่าย

              3(2-2-5) 

 Telecommunication and Networking 

 ความรู้ด้านการสื่อสารข้อมูล และเทคโนโลยี

เค รือข่ าย  ฮา ร์ดแว ร์และซอฟต์ แว ร์  การสื่ อ ส า ร

โทรคมนาคมสมัยใหม่ การเลือกใช้เทคโนโลยีเครือข่าย

ชนิดต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่ต่างชนิดกันเพื่อ

งานก่อตั้งองค์กรที่ใช้สารสนเทศเป็นหลัก โปรโตคอลและ

สถาปัตยกรรมการสื่อสารชนิดต่าง ๆ เคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ใช้

ในระบบเครือข่าย เทคนิคการออกแบบและการบริหาร

ระบบเครือข่าย เครือข่ายแบบไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

236741   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและ

 เครือข่าย                               3(2-2-5) 

 Information System and Network Security 

 ความ ม่ันคงของระบบสารสน เทศและ

เครือข่าย ภัยคุกคาม การควบคุม และนโยบายด้านความ

ม่ันคง รูปแบบการละเมิดความม่ันคง การเขา้รหัสและการ
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ถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน ไฟร์วอลล์และการควบคุมการ

เข้าถึงทรัพยากร เทคนิคและเทคโนโลยีการรักษาความ

ม่ันคง รวมถึงการเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรและ

อสมมาตร โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ(พีเคไอ) 

ฟังก์ชันแฮช ความม่ันคงอินเทอร์เน็ตโพโทคอล (ไอพีเซค) 

การบุกรุกเขา้สู่ระบบ ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย 

236742 กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 

 Electronic Business Strategy  

 กา รด า เ นิ น ง า น ธุ ร กิ จ อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์   

เทคโนโลยีและองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาระบบ

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ความม่ันคงธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ การ

ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  การบริหารจัดการห่วงโซ่

อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจแบบเคลื่อนที่  การเรียนรู้

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายใน

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์   

236743 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 และการประยุกต์            3(2-2-5)  

 Geographic Information Systems and 

 Applications 

 แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 

ระบบฐานข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฟังก์ชัน

ต่างๆ ของระบบการน าเข้า การแก้ไข การปรับปรุงข้อมูล 

การแปลงขอ้มูล การวิเคราะห์ การน าเสนอขอ้มูล และการ

ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

236744   วิศวกรรมซอฟต์แวร์            3(3-0-6) 

 Software Engineering 

 วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความต้องการ

ทางซอฟต์แวร์ กระบวนการทางวิศวกรรมความต้องการ 

แนวคิดการจัดการโครงการซอฟต์แวร์  การวางแผน

โครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง 

การจัดตารางเวลาและการติดตามโครงการ การประกัน

คุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง เทคนิค

และกลยุทธ์ในการทดสอบ การส่งมอบและการบ ารุงรักษา

ระบบซอฟต์แวร์ 

236745 หัวข้อสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              3(3-0-6) 

 Current Topics in Information Technology 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เก่ียวข้องการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย

และตอบข้อซักถาม 

236798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

 Independent study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปราย การเผยแพร่ในหัวข้อทางด้านการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

236799 วิทยานิพนธ์                    12 หน่วยกิต 

 Thesis  

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ 

วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

237710 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่            2(1-2-3) 

 Geographic Information System and 3 

 Spatial Database  

 แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้าง

ฐานข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  การน าเข้า การ

วิเคราะห์ และการน าเสนอขอ้มูล 

237711  การรับรู้จากระยะไกลและการแปล 

 ตีความข้อมูลภาพ            2(1-2-3) 

 Remote Sensing and Image  

 Interpretation  

 วิ วัฒนาการของการรับ รู้จากระยะไกล 

หลักการของพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การอ่าน การ

วิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูลภาพ และการดัดแก้

ขอ้มูลภาพ 
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237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 

 ด้วยดาวเทยีมและการท าแผนที่ 2(1-2-3) 

 Global Navigation Satellite Systems  

 and Mapping 

 เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดย

เคร่ืองก าหนดต าแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การตรวจแก้ 

เชิงเรขาคณิต การน าร่อง การติดตาม ระบบก าหนด

ต าแหน่งบนโลกกับการรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการท าแผนที่และการวิเคราะห์เชิง

พืน้ที่ 

237713 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี            3(2-2-5) 

 Research Methodology in Science and  

 Technology 

 ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย 

กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การก าหนดปัญหา การวิจัย 

ตัวแปรสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล กาวิเคราะห์

ขอ้มูล การเขยีนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมิน

งานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้และจรรยาบรรณนักวิจัย 

เทคนิควิธีการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

237714 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5) 

 Geoinformatics Applications 

 การบูรณาการของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

และการประเมินด้านการรับรู้จากระยะไกล  ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วย

ดาวเทียม แนวโน้มของการพัฒนา เทคนิค และวิธกีารทาง

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้งาน 

237715 การเรียนรู้จากภาคสนาม         3(2-2-5) 

 Field Learning 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้าน

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การส ารวจทางภูมิศาสตร์และ

กระบวนการวิจัยภาคสนาม การเก็บข้อมูลภาคสนาม การ

ค้นคว้า  การรวบรวมข้อ มูล  การวิ เคราะห์และการ

สังเคราะห์  

237716  สัมมนา 1              

1(0-2-1) 

  Seminar I 

  การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การ

รวบรวมข้อมูล การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามที่เก่ียวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการวิจัยทางภูมิ

สารสนเทศ 

237717  สัมมนา 2             1(0-2-1) 

  Seminar II 

  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการ

เขียนหัวข้อวิชาการ การน าเสนอผลงานในด้านการวิจัย

ทางภูมิสารสนเทศ 

237718  สัมมนา 3             1(0-2-1) 

  Seminar III 

 การผลิตสื่อในการน าเสนองานวิจัย การเขียน

รายงานการวิจัย การน าเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัย

ทางด้านภูมิสารสนเทศ  

237720 การโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ 

                                                          3(2-2-5) 

 Geoinformatics Programming 

 พื้ น ฐ าน โครงส ร้ า ง ข้ อ มู ล เ ชิ ง ต า แหน่ ง 

ฐานข้อมูลเชิงต าแหน่ง แบบจ าลองข้อมูลเชิงต าแหน่ง การ

ประยุกต์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบ

สารสนเทศภูมิศาสต ร์  คลั ง โปรแกรมเ ชิงต าแหน่ ง 

เทคโนโลยีเครือข่าย การเขียนโปรแกรมส าหรับเครือข่าย 

การให้บริการภูมิสารสนเทศและมาตรฐานภูมิสารสนเทศ

ผา่นเครือข่าย 

237721 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่  

              3(2-2-5) 

 Spatial Decision Support Systems 

 การวิเคราะห์ตัดสินใจเชิงพื้นที่แบบหลาย

เกณฑ์ องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง

พืน้ที่ หลักการและกระบวนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ
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ภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือส าหรับการด าเนินการ

ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ที่ 

237722 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ 

              3(2-2-5) 

 Geographic Information System in  

 Health 

 ข้อมูลและระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่  ระบาด

วิทยาเชิงพืน้ที่ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เพื่อศึกษาการให้บริการด้านสาธารณสุข การแพรก่ระจาย 

ของโรค การปอ้งกัน และการเฝา้ระวังโรค 

237723 ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการท่องเที่ยว 

              3(2-2-5) 

 Geoinformatics in Tourism Management 

 แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของ

การจัดการการท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากร

การท่องเที่ยว การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และขีด

ความสามารถในการรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว การ

ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว

237724 ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 

              3(2-2-5) 

 Geoinformatics in Environmental  

 Management 

 ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม แผนที่และ

การอ้างอิงต าแหน่ง การติดตามสภาวะแวดล้อมโดยใช้การ

รับรู้จากระยะไกลและระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วย

ดาวเทียม การจ าลองระบบสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ภูมิ

สารสนเทศด้านการติดตามและจัดการสิ่งแวดล้อม 

237725   ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อ 

 การจัดการเมอืง           3(2-2-5) 

 Applied Geoinformatics for Urban  

 Management  

 สิ่งแวดล้อมเมืองทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  การใช้ที่ดินและการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเมือง  ผลกระทบของ

กระบวนการกลายเป็นเมืองต่อสภาพแวดล้อม การพัฒนา

เมืองอย่างยั่งยืน หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและแนวคิดอื่น

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 

237726 แบบจ าลองการเปล่ียนแปลงใช้ประโยชน์ 

 ที่ดิน             3(2-2-5) 

 Land Use Change Model 

 เทคนิควิธีการขั้นสูงส าหรับการจ าลองการ

เปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน  การ

น าไปใช้งาน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ 

237798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

 Independent study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

237799 วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 

 Thesis  

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อ

ที่เก่ียวกับการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

238800 สัมมนา 1             1(0-2-1) 

 Seminar I 

 การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การ

รวบรวมข้อมูล การน าเสนอ การอภิปราย  และการตอบ

ข้อซักถามที่เก่ียวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการวิจัยทางภูมิ

สารสนเทศประยุกต์ 

238801 สัมมนา 2             1(0-2-1) 

 Seminar II 

 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการ

เขียนหัวข้อวิชาการ การน าเสนอผลงานในด้านการวิจัย

ทางภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

238802 สัมมนา 3             1(0-2-1) 

 Seminar III 

 การผลิตสื่อในการน าเสนองานวิจัย การเขียน

รายงานการวิ จัย  การน า เสนอ  และการอภิปราย

ผลงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

238810 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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              3(2-2-5) 

 Geographic Information System Application 

 แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ แนวโน้มของการพัฒนา การสร้าง

แบบจ าลองทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การค านวณ

ข้อมูลราสเตอร์ขั้นสูง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับ

เหมอืงขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ วิธีการทาง

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของ

การประยุกต์ใช้ 

238811 การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกล 3(2-2-5) 

 Remote Sensing Application 

 วิวัฒนาการและหลักการของการรับรู้จาก

ระยะไกล แนวโน้มของการพัฒนา เทคนิคการวิเคราะห์ข้ัน

สูงในการรับรู้จากระยะไกล การวิเคราะห์ตรวจวัดการ

เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์เนื้อภาพ การวิเคราะห์ภาพเชิง

วัตถุ ดัชนีอนุพัทธข์อ้มูลดาวเทยีมด้านพืชพรรณ ดิน ความ

แห้งแล้ง และอื่นๆ วิธีการทางการรับรู้จากระยะไกลไป

ประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ 

238812 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology in Science 

and Technology 

 รากฐานทางปรัชญา หลักตรรกวิทยา เทคนิค

การวิจัยขั้นสูงเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ

ออกแบบการวิจัย  การวิ เคราะห์ข้อมูล การประเมิน

งานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

238820 การประยุกต์ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก

ด้วยดาวเทียม 

 Global Navigation Satellite System Application 

 3(2-2-5) 

   การก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยเคร่ืองก าหนด

ต าแหน่งบนโลกจากดาวเทียม ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก

กับการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน

การท าแผนที่  การติดตามสิ่งแวดล้อมและระบบก าหนด

ต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม วิธีการทางระบบก าหนด

ต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมไปประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของ

การประยุกต์ใช้ 

238821 การประยุกต์ใช้การตัดสินใจและวิทยาศาสตร์

ขอ้มูลเชิงพืน้ที่             3(2-2-5) 

  Application of Spatial Decision and Data 

Science 

  การวิเคราะห์ตัดสินใจเชิงพื้นที่แบบหลาย

เกณฑ์ กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน การด าเนินการ

ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่  การท าเหมือง

ขอ้มูลเชิงต าแหน่ง ขอ้มูลเชิงต าแหน่งขนาดใหญ่ การเรียนรู้

ของเคร่ืองจักรส าหรับขอ้มูลเชิงต าแหน่ง การวิเคราะห์และ

การแสดงผลข้อมูลเชิงต าแหน่ง การใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล

เพื่อการตัดสินใจเชิงพืน้ที่ 

238822 ภู มิสารสนเทศประยุกต์ เพื่อการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข        3(2-2-5) 

  Geoinformatics Application for Environmental 

and Public Health Management 

  การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการ

ด้านสาธารณสุข การแพร่กระจายของโรค การป้องกัน 

และการเฝ้าระวังโรค การติดตามสภาวะแวดล้อม         

การจ าลองระบบสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้

ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 

238823 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง

และชนบท            3(2-2-5) 

  Geoinformatics Application for Urban and 

Rural Management 

  การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัด

การเมืองและชนบท การวางผังเมือง การพัฒนาเมืองและ

ชนบทอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัด

การเมืองและชนบท ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ภูมิ

สารสนเทศ 

238824 หัวข้อพิเศษในงานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศและ

นวัตกรรมเชิงพืน้ที่           3(1-4-4) 

  Special Topics in Geoinformatics and Spatial 

Innovation Research 
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  การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านภูมิ

สารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ การค้นคว้า

ข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การ

อภิปรายและตอบข้อซักถาม 

238898 วิทยานิพนธ์          36 หน่วยกิต 

  Dissertation 

  การค้นคว้าวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่

ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา และ

การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เก่ียวกับการประยุกต์ภูมิ

สารสนเทศ 

238899 วิทยานิพนธ์          48 หน่วยกิต 

  Dissertation 

  การค้นคว้า การวิพากษ์ผลการค้นคว้าวิจัย 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น

ระบบ การแก้ปัญหา และการตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่

เก่ียวกับการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

241711    การวิเคราะห์เชิงจริง            3(2-2-5)  

 Real Analysis 

 พืน้ฐานการวิเคราะห์เชิงจริง เมเชอร์ภายนอก

เลอเบก  เซตหาเมเชอร์ได้  และเมเชอร์เลอเบก ฟังกชั์นหา

เมเชอร์ได้  รีมันน์และเลอเบกอินทกิรัล การหาอนุพันธข์อง

ฟังก์ชันของการแปรผันแบบมีขอบเขต  ปริภูมิเมเชอร์ การ

ลู่เขา้ในเมเชอร์ ความต่อเนื่องสัมบูรณ์ ปริภูมิแอล พ ี

241712    ทอพอโลยี                       3(2-2-5) 

           Topology 

  พื้ น ฐ านของทฤษ ฎี เซต    ฟั ง ก์ ชั น แล ะ

ความสัมพันธ ์ เซตอันดับบางส่วน  บทตั้งของซอร์น ปริภูมิ

เชิงทอพอโลยีนามธรรม   ปริภูมิเมตริก  ฐานและฐานย่อย  

การลู่เขา้  ตัวกรองและขา่ยล าดับ สัจพจน์การแยก  ภาวะ

ต่อเนื่องและสมานสัณฐาน  ความเช่ือมโยง  การแยก  

ความกระชับ 

241713    การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน           3(2-2-5) 

 Functional Analysis 

    ปริภูมิเมตริก ปริภูมินอร์มและปริภูมิบานาค 

ตัวด าเนินการเชิงเส้น ผลคูณภายในและปริภูมิฮิลแบร์ต 

ทฤษฎีบทฮาห์น บานาค  ทฤษฎีบทของการมีขอบเขตแบบ

เอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปดิ ทฤษฎีบทกราฟปิด 

241714    วิธีการท าซ้ าส าหรับปัญหาจุดตรึง 

 ในปริภูมฮิิลเบิร์ต           3(2-2-5) 

 Iterative Methods for Fixed Point  

 Problems in Hilbert Spaces 

   ปริภูมิเมตริกบริบูรณ์ ปริภูมินอร์มและปริภูมิ

บานาค ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิฮิลเบิร์ต ทฤษฎีบทจุด

ตรึงในปริภูมิเมตริกและปริภูมิฮิลเบิร์ต การประมาณค่า

แบบท าซ้ าของจุดตรึง วิธีการท าซ้ าบางอย่างบนเซตคอน

เวกซ์ วิธีการท าซ้ าบางอย่างบนเซตไม่คอนเวกซ์ 

241715    ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์ 

                                            3(2-2-5) 

      Convex Optimization Theory 

 เซตคอนเวกซ์  ฟัง ก์ ชันคอนเวกซ์  กรวย 

ระนาบเกิน ฟังก์ชันสังยุค การหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มี

เงื่อนไขบังคับ ทฤษฎีบทการมีอยู่จริงของค าตอบค่าเหมาะ

ที่สุด เงื่อนไขคา่เหมาะท่ีสุด ทฤษฎีบทจุดอานม้า ทฤษฎีบท

มินิแมกซ์ ซับเกรเดียนต์ ภาวะคู่กัน 

241716 ทฤษฎีปริภูมบิานาค           3(2-2-5) 

 Banach Space Theory 

 การสะท้อน ความนูนและความเรียบ การส่ง

แบบคู่ การลู่เข้าแบบอ่อนและแบบเข้ม ลิมิตบานาค การ

ฉายเมตริกและการส่งหดตัว สัมประสิทธิ์เชิงเรขาคณิตของ

ปริภูมิบานาค 

241721   พีชคณตินามธรรมข้ันสูง           3(2-2-5) 

 Advanced Abstract Algebra 

 กรุป ปฏิกิริยากรุป การน าเสนอกรุป ทฤษฎี

บทซิโล ผลคูณตรง ริง โดเมนการแยกตัวประกอบได้อย่าง

เดียว โดเมนไอดีลมุขส าคัญ โดเมนแบบยุคลิด ฟีลด์และ

ทฤษฎีบทกาลัวส์ ฟีลด์ภาคขยาย ฟีลด์การแยก การปดิเชิง

พีชคณิต และภาวะปรกติ  
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241722    พีชคณติเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์  

                                                          3(2-2-5) 

       Linear Algebra and Matrix Theory 

 การแปลงเชิงเส้นและเมทริกซ์ ปริภูมิย่อยยืน

ยง ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น การแปลงเมทริกซ์ทั่วไปให้เป็นเมท

ริกซ์เฉียง รูปแบบบัญญัติของจอร์แดน ปริภูมิผลคูณ

ภายใน ยูนิเทรีและเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก ขั้นตอนวิธีกราม 

ชมิดต์  รูปแบบเชิงเส้นคู่ 

241723   ทฤษฎีริงและมอดูล            3(2-2-5) 

 Ring and Module Theory  

 มอดูลและมอดูลย่อย สาทิสสัณฐานของ

มอดูล ส่วนของผลบวกตรง  ผลบวกและผลคูณตรงของ

มอดูล  การแยกของริง การก่อก าเนิดและการก่อก าเนิด

ร่วมเก่ียว  มอดูลก่ึงเชิงเดียว ซอคเคิลและเรดิคอล  

เงื่อนไขลูกโซ่ มอดูลที่เป็นผลประกอบของอนุกรม ริงก่ึง

เชิงเดียว ริงเฉพาะที่และอาร์ทิเนียนริง 

241724     ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณติ         3(2-2-5) 

 Algebraic Semigroup Theory 

 แนวคิดมูลฐานของก่ึงกรุป  ความสัมพันธข์อง

กรีน ก่ึงกรุปเชิงเดียวและก่ึงกรุปศูนย์เชิงเดียว ก่ึงกรุป

ผกผัน และก่ึงกรุปการแปลง 

241725   กึ่งกรุปวิภัชนัย              3(2-2-5)  

 Fuzzy Semigroups  

 ไอดีลวิภัชนัย ก่ึงกรุปย่อยปรกติวิภัชนัย ก่ึง

แลตทซิของกรุป สมภาควิภัชนัยบนก่ึงกรุป   ไอดีลวิภัชนัย

เฉพาะ 

241726    พีชคณติบีซีไอและพีชคณติที่เกี่ยวข้อง 

                                            3(2-2-5) 

 BCI-Algebras and Related Algebras 

 พีชคณิตบีซีไอ พีชคณิตบีซีเค พีชคณิตก่ึง

เชิงเดียวพี ไอดีล สมภาคและพีชคณิตผลหาร สาทิส

สัณฐานบีซีไอ ผลบวกตรงและผลคูณตรง พีชคณิตบีซีเค 

สลับท่ี พีชคณิตบซีีเคมีเงื่อนไขบวก พีชคณิตบซีีเคมีเงื่อนไข 

พีชคณิตบซีีไอเชิงเดียว พีชคณิตบซีีไอปรกติ

241731    ทฤษฎีการควบคุมเชิงคณิตศาสตร์  

                                                          3(2-2-5) 

 Mathematica Control Theory 

 ผลเฉลยเมทริกซ์ของระบบเชิงเส้น ระบบการ

ควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพ การควบคุมเหมาะท่ีสุด  

241732    วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับระบบสมการ 

 เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น           3(2-2-5) 

 Numerical Methods for Linear and  

 Nonlinear Equation Systems 

 นอร์มและการวิเคราะห์ค่าผิดพลาด วิธีการ

เชิงตัวเลขส าหรับระบบสมการเชิงเส้น วิธีการเชิงตัวเลข

ส าหรับระบบสมการไม่เชิงเส้น  

241733   การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบ  

                                                          3(2-2-5) 

 MATLAB Programming 

 โ ค ร ง ส ร้ า ง โ ป ร แ ก รม ภา ษ า แม ต แ ล บ 

โครงส ร้า งและวากยสั มพั นธ์ ขอ งภาษาแมตแลบ 

ประกอบด้วย คลาส ฟังก์ชัน ประเภทข้อมูล การประกาศ

และการใช้ตัวแปร นิพจน์และการควบคุมล าดับการท างาน 

การน าเขา้และการแสดงผล อาร์เรย์ สตริงค ์การสร้างและ

การใช้งานฟังกชั์น ขัน้ตอนวิธีแบบเรียกซ้ า การทดสอบและ

การแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม รวมถึงการฝึกปฏิบัติเขียน

โปรแกรม 

241734    การกู้คืนภาพด้วยแมทแลบ       3(2-2-5) 

 Image Restoration with MATLAB 

   หลักการพื้นฐานของภาพดิจิทัล รูปแบบและ

การน าเสนอภาพ การจัดการภาพในแมทแลบ ปัญหาการกู้

คืนรูปภาพ ฟังก์ชันการพร่ามัว การค านวณเมตริกซ์ที่มี

โครงสร้าง วิธีเชิงเส้นและท าซ้ าส าหรับการกู้คืนรูปภาพ 

241735    ข้ันตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด 3(2-2-5) 

   Optimization Algorithms 

 เกรเดียนต์และซับเกรเดียนต์ของฟังก์ชัน 

ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะ

ที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ ตัวด าเนินการภาพฉาย ขัน้ตอน
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วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ ตัวด าเนินการ

พรอกซิมัล ขัน้ตอนวิธีพรอกซิมัล ขัน้ตอนวิธีการแยกส่วน 

241736   หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์    3(2-2-5) 

     Selected Topics in  Mathematics 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปั จ จุ บั น ห รือกรณี ศึ กษา  ใ นหั ว ข้ อที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ

คณิตศาสตร์ การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และการสังเคราะห์ การน าเสนอ  

การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม   

241741    สัมมนา 1                                1(0-2-1) 

 Seminar I 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

คณิตศาสตร์ 

241742    สัมมนา 2                        1(0-2-1) 

 Seminar II 

 การน าเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัยที่

น่าสนใจทางคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีหรือเชิงประยุกต์ 

241751    วิทยานิพนธ์                    12 หน่วยกิต 

   Thesis 

  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับคณิตศาสตร์ 

241801    หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ข้ันสูง   

              3(2-2-5) 

 Selected Topics in Advanced Mathematics  

 การก าหนดหัวข้อเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกับ

คณิตศาสตร์ขั้นสูง การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถาม  

241811    เง่ือนไขค่าเหมาะสุดในการหาค่าเหมาะ 

 ที่สุดเชิงคอนเวกซ์           3(2-2-5) 

 Optimality conditions in Convex  

 Optimization        

 เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุดของจอห์นฟริตซ์ , 

เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุดโดยปราศจากคุณสมบัติข้อจ ากัด , 

เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุดเชิงล าดับ, ตัวแทนของเซตข้อจ ากัด, 

เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุดโดยประมาณ, การหาค่าเหมาะที่สุด

เชิงก่ึงคอนเวกซ์ไม่มีที่สิ้นสุด,ความเป็นคอนเวกซ์ในการหา

คา่เหมาะท่ีสุดเชิงไม่คอนเวกซ์ 

241812  ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด 

 และการประยุกต์                    3(2-2-5) 

 Optimization Methods and  application 

 พื้นฐานเ ก่ียว กับการหาค่า เหมาะที่ สุ ด , 

ระเบียบวิธีเกรเดียนต์และซับเกรเดียนต์, ระเบียบวิธีภาพ

ฉาย, ตัวด าเนินการใกล้เคียง, ระเบียบวิธีจุดใกล้เคียง, ตัว

ด าเนินการทางเดียว, ผลรวมของตัวด าเนินการทางเดียว, 

ระเบยีบวิธีแยกส่วนดักลาส-รัชฟอรด์, ระเบยีบวิธีแยกส่วน

หน้า-หลัง, การประยุกต์ไปยังการประมาณค่าก าลังสอง

น้อยที่สุด, การประยุกต์ไปยังการกู้คืนภาพและสัญญาณ , 

การประยุกต์ไปยังการเรียนรู้ของเคร่ือง 

241813    ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์  3(2-2-5)  

 Fixed Point Theory and Applications 

 ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเมตริก ทฤษฎีบทจุด

ต รึงส าห รับการส่ งแบบไม่ขยายในปริ ภู มิฮิลแบ ร์ต  

เรขาคณิตของปริภูมิบานาค ทฤษฎีบทจุดตรึงการส่ง

ต่อเนื่องและการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิบานาค ทฤษฎีบท

จุดตรึงในปริภูมิเวกเตอร์เชิงทอพอโลยี และการประมาณ

คา่แบบท าซ้ าของจุดตรึง  

241814   การวิเคราะห์ฟังก์ชันเชิงคอนเวกซ์ 

3(2-2-5) 

 Convex Functional Analysis   

 ฟังก์ชันนัลเชิงเส้นและตัวด าเนินการเชิงเส้น 

ปริภูมิฟังก์ชันและบทประยุกต์ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์  การ

หาค่าต่ าสุดของฟังก์ชันนัล  ฟังก์ชันนัลเชิงคอนเวกซ์   
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ฟังก์ชันนัลก่ึงต่อเนื่องล่าง  ทฤษฎีบทไวแยร์สตราสวางนัย

ทั่วไป 

241815   การวิเคราะห์ฟังก์ชันไม่เชิงเส้น  3(2-2-5) 

   Nonlinear Functional Analysis    

 ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเมตริก ทฤษฎีจุดตรึงใน

ปริภูมิบานาค เรขาคณิตของปริภูมิบานาคทฤษฎีบทการลู่

เขา้ในปริภูมิบานาค  ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเวกเตอร์เชิงทอ

พอโลยี การประยุกต์บางอย่าง 

241816   การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันข้ันสูง  

3(2-2-5) 

 Advanced Functional Analysis   

 ทฤษฎีเชิงสเปกตรัมของตัวด าเนินการเชิงเส้น  

พีชคณิตบานาค  ตัวด าเนินการเชิงเส้นกระชับ  สมบัติเชิง

สเปกตรัมของตัวด าเนินการเชิงเส้นผูกพันในตัวที่มีขอบเขต  

ตัวด าเนินการภาพฉาย  ตัวด าเนินการเชิงเส้นที่ ไ ม่มี

ขอบเขต   ตัวด าเนินการผูกพันฮิลเบิร์ต   ตัวแทนเชิง

สเปกตรัม 

241821     ทฤษฎีริงไม่สลับที่           3(2-2-5) 

 Noncommutative Ring Theory 

 ริงแบบเนอเทเรียน ริงกับเงื่อนไขลูกโซ่แบบ

ลดลง ทฤษฎีบทโครงสร้างเวดเดอร์เบร์ิน ส าหรับแบบริงเซ

มิซิมเปิล ริงของผลหาร และริงที่อธิบายลักษณะเฉพาะ

ด้วยมอดูลบนรงินั้น 

241822  ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณติ         3(2-2-5) 

 Algebraic Number Theory 

 จ านวนเชิงพีชคณิตและจ านวนเต็มพีชคณิต 

ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันตรรกยะ สัมประสิทธิ์ของ

ฟั ง ก์ ชันวิ เคราะห์ของฟั ง ก์ ชันตั วแปรเ ชิง ซ้อน  และ

ความสัมพันธ์เวียนเกิด จ านวนปีโซและสมบัติพื้นฐานของ

จ านวนดังกล่าว การวิเคราะห์พี - เอดิก 

241823  ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณติข้ันสูง     3(2-2-5) 

 Advance Algebraic Coding Theory 

 มโนทัศน์ของรหัสเชิงเส้น รหัสวัฏจักร รหัสวัฏ

จักรเชิงลบ และ รหัสวัฏจักรเชิงค่าคงตัวเหนือฟิลด์จ ากัด

และริงจ ากัดสลับที่ รหัสคูกั่นและรหัสคู่กันในตัว ระยะทาง

ที่ส าคัญรหัสและการแจกแจงน้ าหนัก

241824   ทฤษฎีกรุปพอยด์ของอาเบลกราสส์มันน์  

              3(2-2-5) 

 Theory of Abel Grassmann’s Groupoids 

 ก รุปพอยด์ เ อ จี  ก รุปพอยด์ เ อ จี ผ กผั น 

ความสัมพันธ์สมภาค การฝังและผลคูณตรงของกรุป

พอยด์เอจี ไอดีล กรุปพอยด์เอจีปรกติอย่างเข้ม ไอดีลวิภัช

นัย ไอดีลวิภัชนัยคา่ช่วง ไอดีลวิภัชนัยวางนัยทั่วไป 

241825     โครงสร้างเกินเชิงพีชคณติวิภัชนัย 

3(2-2-5) 

 Fuzzy Algebraic Hyperstructures 

 หลักมูลของโครงสร้างเกินเชิงพีชคณิต  พหุ

กรุปวิภัชนัย  กรุปเกินย่อยวิภัชนัย  สาทิสสัณฐานวิภัชนัย  

ริงเกิน  ไอดีลเกิน  ไอดีลเกินวิภัชนัย  ไอดีลเกินวิภัชนัยวาง

นัยทั่วไป  ไอดีลเกินวิภัชนัยคา่ช่วง ริงเกินวิภัชนัย 

241826   พีชคณติเชิงเอกภพ           3(2-2-5)  

 Universal Algebra 

 แลตทิซ พีชคณิตบูลีน การด าเนินการเอ็นแอริ  

พีชคณิต พีชคณิตย่อย ระบบก่อก าเนิด  ความสัมพันธ์สม

ภาค  พีชคณิตผลหาร สาทิสสัณฐาน ผลคูณตรง ผลคูณ

ตรงย่อย พีชคณิตเสรี พีชคณิตพจน์ 

241831   การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบส าหรับ 

 นักคณติศาสตร์           3(2-2-5) 

  MATLAB Programming for Mathematics 

 การเขยีนโปรแกรมภาษาแมทแลบส าหรับการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รูปแบบของประโยคการเขียน  

ฟังก์ชันค านวณทางคณิตศาสตร์ ตัวแปรต่าง ๆ การเลือก

ทศิทางการท างาน 

241832   พีชคณติเชิงเส้นเชิงตัวเลข        3(2-2-5) 

 Numerical Linear Algebra 

 ระเบียบวิธีตรงส าหรับระบบพีชคณิตเชิงเส้น 

ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ ระเบียบวิธีการ

แปลงส าหรับปัญหาคา่ลักษณะเฉพาะ ปัญหาคา่ก าลังสอง

น้อยที่สุด ระเบยีบวิธีท าซ้ า    
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241833   การวิเคราะห์เชิงตัวเลข           3(2-2-5) 

 Numerical  Analysis 

 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้น 

ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยเชิงตัวเลข

ของสมการเชิงอนุพันธส์ามัญ  

241834   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญข้ันสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Ordinary Differential  Equations 

 ทฤษฎีบทการมีจริง สมการเชิงอนุพันธ์เชิง

เส้นและไม่เชิงเส้น  ปัญหาค่าขอบปรกติและเอกฐาน  

ทฤษฎีเสถียรภาพของระบบเชิงเส้นและไมเ่ชิงเส้น   

241835   หัวข้อคัดสรรทางปัญหาการกู้คืนภาพ 

              3(2-2-5) 

 Special Topics in Image Restoration  

 Problem 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษาในหัวข้อที่เก่ียวขอ้งกับปัญหาการกู้

คนืภาพ 

241851      วิทยานิพนธ์             48 หน่วยกิต 

   Dissertation  

 การค้นคว้างานวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติ 

การก าหนดขอบเขตและแนวทางการท าวิจัย การก าหนด

สมมติฐานของงานวิจัย การด าเนินการวิจัย การน าเสนอ

โครงร่างการท าวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้า

ของการท าวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ป ริญญา เ อ ก  ก า ร เ ขี ย น ง า น วิ จั ย เ พื่ อ ตี พิ ม พ์ ใ น

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

และจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

241852      วิทยานิพนธ์             36 หน่วยกิต 

   Dissertation  

 การค้นคว้างานวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติ 

การก าหนดขอบเขตและแนวทางการท าวิจัย การก าหนด

สมมติฐานของงานวิจัย การด าเนินการวิจัย การน าเสนอ

โครงร่างการท าวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้า

ของการท าวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ป ริญญา เ อ ก  ก า ร เ ขี ย น ง า น วิ จั ย เ พื่ อ ตี พิ ม พ์ ใ น

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

และจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

241841    สัมมนา 1              1(0-2-1) 

 Seminar I 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

คณิตศาสตร์ 

241842    สัมมนา 2             1(0-2-1) 

   Seminar II 

 การน าเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัยที่

น่าสนใจทางคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีหรือเชิงประยุกต์ 

241843   สัมมนา 3             1(0-2-1) 

 Seminar 3 

 การน าเสนอและอภิปรายเก่ียวกับผลงานวิจัย

ทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบันโดยแยกตามสาขาวิชาที่

แตกต่างกันไป สาหรับเป็นแนวทางการท าวิทยานิพนธ์  

241844 สัมมนา 4             1(0-2-1) 

 Seminar 4 

 การฝึก เขียนและน า เสนองานวิจั ย ทาง

คณิตศาสตร์ 

242711  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี                        3(2-2-5) 

 Research Methodology in Science and  

 Technology 

 หลักการและระเบยีบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และ เทคโน โลยี  การก าหนดปัญหา   การทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง การออกแบบ และวางแผนงานวิจัย 

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การ

เขียนรายงาน  การน าเสนอ  การตีพิมพ์ในวารสาร และ

การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

242712  ความรู้ทางเคมบูีรณาการสู่ชุมชน  

                                                          3(2-2-5) 

 Knowledge of Chemistry for Community 

Integration 
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 ศึกษาปัญหาของชุมชน ค้นคว้าหาวิธีการ

พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหา โดยอาศัยความรู้ทางเคมี 

แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ร่วมกับชุมชน  

242713  เคมนีวัตกรรม              2(1-2-3) 

 Innovative Chemistry  

 แนวคิ ด เ ก่ี ย ว กับนวั ต กรรม  กา รส ร้ า ง

นวัตกรรมโดยใช้ความรู้ทางเคมี การสร้างนวัตกรรมเคมี

จากทรัพยากร ประโยชน์ของสิทธบิัตรและอนุสิทธบิัตร 

242714 เทคนิคทางเคมเีพื่องานวิจัย       2(1-2-3) 

 Chemistry Techniques for Research 

 ทฤษฎี หลักการปฏิบัติ ทักษะขั้นสูงทางเคมี 

เพื่องานวิจัยทางเคมี 

242721  อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์เชิงสถิติ 

                                3(2-2-5) 

 Thermodynamics and Statistical Mechanics 

 อุณหพลศ าสต ร์ ข อ งส ารบ ริ สุ ท ธิ์ แ ล ะ

สารละลาย  วั ฏภาค เดี ย วและหลายวั ฏภาค  การ

เปลี่ยนแปลงกายภาพและปฏิกิริยาเคมี กลศาสตร์เชิงสถิติ

ของแก๊สอุดมคติ  แ ก๊สจริงและของเหลว  และการ

ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

242722  เคมพีื้นผวิและเคมไีฟฟ้า           3(2-2-5) 

 Surface Chemistry and Electrochemistry 

 ทฤษฎีเก่ียวข้องกับเคมีพื้นผิวและเคมีไฟฟ้า 

สมบัติของสารละลาย อิเล็กโทรไลต์และเกลือท่ีหลอมเหลว 

ก า ร เ ปลี่ ย น แปล งที่ ขั้ ว ไ ฟฟ้ า  แ ล ะป ร า กฏการณ์

จลนพลศาสตร์ไฟฟ้า การดูดซับสารบนคอลลอยด์ การ

ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

242723  เคมคี านวณประยุกต์           3(2-2-5) 

 Applied Computational Chemistry 

 ระบบปฏิบัติการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

แบบจ าลองโมเลกุล กลศาสตร์เชิงโมเลกุล กลศาสตร์

ควอนตัม วิธีแอบอินิชิโอและเซมิเอมพิริกัล ทฤษฎี เดนซิตี

ฟังก์ชันนัล วิธีการจ าลองทางคอมพิวเตอร์ วิธีพลศาสตร์

เชิงโมเลกุล และการประยุกต์ใช้ในระบบชีววิทยา และการ

เร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์เพื่อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม 

242724  วิทยาศาสตร์นาโนและการประยุกต์ 

 ทางเคม ี                        3(2-2-5) 

 Nanoscience and Applications in  

 Chemistry 

 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี  

หลักการของวัสดุนาโนและโครงสร้างนาโน การสังเคราะห์

อนุภาคนาโนและวัสดุนาโน  เทคนิคในการอธิบาย

คุณลักษณะทางกายภาพของวัสดุนาโน นาโนคอมโพสิต

อินทรีย์ วัสดุนาโนพอลิเมอร์ และการประยุกต์ใช้นาโน

เทคโนโลยีเพื่อการสร้างนวัตกรรม 

242725  หัวขอ้พิเศษทางเคมเีชิงฟิสิกส์และเคมี 

 ทฤษฎี                         3(2-2-5) 

 Current Topics in Physical Chemistry  

 and Theoretical Chemistry 

 หัวข้อพิเศษที่ทันสมัยหรืออยู่ในความสนใจ

ด้านเคมีเชิงฟิสิกส์และเคมีทฤษฎี  

242731  การประยุกต์ใช้เทคนิคทางโครมาโทกราฟี

                                3(2-2-5) 

 Application of Chromatographic  

 Techniques 

 ทฤษฎีและการหาสภาวะที่เหมาะสมของการ

วิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟี แก๊สโครมาโทกราฟี แก๊สโคร

มาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี ลิควิดโครมาโทกราฟีแบบ

สมรรถนะสูง และลิควิด โครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเม

ตรี ปฏิบัติการเคร่ืองมือทางโครมาโทกราฟี  และการ

ประยุกต์ เทคนิคโครมาโทกราฟีของการวิ เคราะห์

สารประกอบบางชนิดในอุตสาหกรรมและชุมชน 

242732  เคมขีองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

                                3(2-2-5) 

 Chemistry of Climate Change             

           ระบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การ

สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กระบวนการทางเคมี

และทางกายภาพในบรรยากาศ กลไกหลักของมลพิษทาง

อากาศ กัมมันตรังสีและสภาวะเรือนกระจก การตรวจวัด

มลพิษของบรรยากาศ วัฎจักรคาร์บอน การก าจัด

คาร์บอนไดออกไซด์ 
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242733  การวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย   3(2-2-5)  

 Trace Element Analysis                       

         ธาตุปริมาณน้อย การเตรียมตัวอย่าง วิธีการ

ในการวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย การวัดด้วยสเปกโตร 

อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี อะตอมมิกอิมิส

ชันสเปกโทรเมทรี อะตอมมิกฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรเมท

รี ไฟฟ้าเคมี วิธีการทางเอ็กซ์เรย์ รูปแบบทางเคมีของโลหะ 

242734  เคมวีิเคราะห์สะอาด           3(2-2-5)  

 Green Analytical Chemistry 

 หลักการของเคมีวิเคราะห์สะอาด รวมถึง

เทคนิคการเก็บตัวอย่าง  และการวิ เคราะห์ตัวอย่าง 

แนวทางเคมีวิเคราะห์สะอาดในการเตรียมตัวอย่าง ระบบ

การวิเคราะห์แบบการไหล  ระบบการวิเคราะห์แบบย่อ

ขนาด ระบบการวิเคราะห์บนชิป 

242735  หัวข้อพิเศษทางเคมวีิเคราะห์     3(2-2-5)  

 Current Topics in Analytical Chemistry 

 หัวข้อเลือกสรรที่ทันสมัยหรืออยู่ในความ

สนใจด้านเคมีวิเคราะห์  

242741  เคมอีินทรีย์สมัยใหม่           3(2-2-5)    

 Modern Organic Chemistry 

 โครงสร้างและความว่องไว  กลไกปฏิกิริยา 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารอินทรีย์แนวใหม่  ปฏิกิริยา

การแทนที่ ปฏิกิริยาการเติม ปฏิกิริยาการก าจัด ปฏิกิริยา

การจัดเรียงตัวใหม่ การวิจัยทางเคมีแนวใหม่ การออกแบบ

การสังเคราะห์ การสังเคราะห์สารอินทรีย์ปัจจุบัน 

242742  การประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปีทางเคมี 

 อินทรีย์                        3(2-2-5)  

 Applications of Spectroscopy in Organic  

 Chemistry 

 เทคนิคสมัยใหม่ของอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล 

อินฟราเรด นิวเคลียร์แมกเนติก- เรโซแนนซ์ แมสสเปก

โตรเมตรี เซอคิวลาร์ไดโครอิสซึม และการประยุกต์ใช้

วิเคราะห์โครงสร้างสารอินทรีย์ และสารออกฤทธิ์จากพืช

สมุนไพร 

242743  เคมขีองสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    3(2-2-5)  

 Natural Products Chemistry 

 โครงสร้าง วิถีชีวะสังเคราะห์ การแยกให้

บริสุทธิ์ ลักษณะเฉพาะทางสเปก-โตรสโกปี ฤทธิ์ทาง

ชีวภาพ ความสัมพันธร์ะหว่างโครงสร้างและฤทธ์ิ หลักการ

และทฤษฎีในการค้นคว้าหาตัวยาใหม่จากผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ และสีย้อมธรรมชาติ 

242744  เคมขีองโลหะอินทรีย์และตัวเร่งปฏิกิริยา 

 แบบอสมมาตร            3(2-2-5)   

 Organometallic Chemistry and Asymmetric 

 Catalysis 

 รีเอเจนต์กลุ่มโลหะ ออร์แกโนทรานซิชัน  

สารประกอบโลหะอินทรีย์  นิวคลีโอไฟล์ อิเล็กโทรไฟล์ 

ปฏิกิริยาการคู่ควบและการจัดเป็นวงแหวน ปฏิกิริยาไอโซ

เมอไรเซชัน  ออกซิเดชัน และ รีดักชัน ตัวเร่งในการ

สังเคราะห์และความว่องไว การสังเคราะห์แบบอสมมาตร 

สเตอริโอเคมีในปฏิกิริยาการสังเคราะห์  การควบคุม

ปฏิกิริยาชนิดสเตอริโอซีเลกทีฟ และ สเตอริโอสเปคซิฟิก 

การสังเคราะห์สารจ าพวกอิแนนทิโอเมอร์สเตอริโอเคมี

และการเลือก  

242745  หัวข้อพิเศษทางเคมอีินทรีย์       3(2-2-5)  

 Current Topics in Organic Chemistry  

 หัวข อพิเศษเก่ียวกับเร่ืองที่ เป็นที่สนใจใน

วงการเคมีอนิทรีย์ 

242751  เคมอีนินทรยี์สมัยใหม่            3(2-2-5) 

 Modern Inorganic Chemistry 

 ปฏิกิริยาและกลไกทางอนินทรีย์ แนวคิดของ

โครงสร้างผลึก สมมาตรในโครงสร้างผลึก โครงสร้างของ

ของแข็ง สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของวัสดุของแข็ง 

ทฤษฎีแถบพลังงาน และหลักการของสารก่ึงตัวน า  

242752  เคมขีองวัสดุอนินทรยี์ประยุกต์  3(2-2-5) 

 Chemistry of Applied Inorganic Materials 

 วัสดุอนินทรีย์และการน าไปใช้ การสังเคราะห์

วัสดุอนินทรีย์จากสารตั้งต้นสถานะต่าง ๆ เทคนิคขั้นสูงใน

การเตรียมสารประกอบอนินทรีย์ การหาลักษณะเฉพาะ

และสมบัติของวัสดุ  อนินทรีย์ หลักการขั้นสูงและการ

ประยุกต์ใช้ในการเร่งปฏิกิริยา การจ าแนกประเภทของ           
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วัสดุอนินทรีย์ชีวภาพและการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ 

การน าวัสดุอนินทรีย์ เหลือทิ้ งจากภาคเกษตรและ

ภาคอุตสาหกรรม มาใช้ประโยชน์  

242753  การหาเอกลักษณ์ของสารอนินทรยี์ 

                                                  3(2-2-5) 

 Identification in Inorganic Chemistry 

 การหาเอกลักษณ์ของสารอนินทรีย์ด้วย

เทคนิคสเปกโตรสโกปี เช่น อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปก

โตรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนสเปกโตรสโกปี  

อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ อินฟาเรดสเปกโตรสโกปี รา

มานสเปกโตรสโกปี แมสสเปกโตรสโกปี และเทคนิครังสี

เอกซ์ 

242754 เคมเีซรามิกและการประยุกต์    3(2-2-5) 

 Ceramic Chemistry and Applications 

 แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับโครงสร้างผลึก อันดับ

ความไม่เป็นระเบียบและส่วนบกพร่องในผลึก การพัฒนา

ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเ ก่ียวกับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของ   เซรามิก สมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ที่ เ ก่ียวกับการเตรียมงานท าผลิตภัณฑ์  การเคลือบ       

การตากแห้ง การเผา เซรามิกสมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์

เซรามกิ เซรามกิชีวภาพ และเซรามกิที่ใช้ในงานโครงสร้าง 

242755  หัวข้อพิเศษทางเคมอีนินทรยี์  3(2-2-5) 

 Current Topics in Inorganic Chemistry 

 หัวข อพิเศษเก่ียวกับเร่ืองที่ เป็นที่สนใจใน

วงการเคมีอนินทรีย์ 

242771  สัมมนา 1                         1(0-2-1) 

 Seminar I   

 สัมมนาวิชาการทางเคมีในหัวข้อซ่ึงเป็นที่

สนใจในปัจจุบัน หรือการคน้พบใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับเคมี 

 242772  สัมมนา 2             

1(0-2-1) 

 Seminar II  

 สัมมนาวิชาการทางเคมี ในหัวข้อซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กับงานวิจัย หรือ น าเสนอความก้าวหน้างานวิจัย 

 

 

242788  วิทยานิพนธ์                      36 หน่วยกิต 

 Thesis  

 การส ร้างองค์ความ รู้ ใหม่ด้ าน เค มีด้ วย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

และการตีพิมพ์เผยแพร่ 

242789  วิทยานิพนธ์                     12 หน่วยกิต 

 Thesis    

 การส ร้างองค์ความ รู้ ใหม่ด้ าน เค มีด้ วย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

และการตีพิมพ์เผยแพร่ 

243701    ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ 

 เทคโนโลยี            3(3-0-6)  

             Research Methodology in Science and 

 Technology 

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย 

ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย 

ตัวแปรและสมมติฐาน การวางแผนการทดลอง การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและ

รายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ 

จรรยาบรรณนักวิจัย  และเทคนิควิธีการวิจัย เฉพาะ

ทางด้านชีววิทยา 

243702 ชีวสารสนเทศศาสตร์           3(3-0-6) 

          Bioinformatics 

 การสืบค้นข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล

ระดับโมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์ การเปรียบเทียบข้อมูล

ล าดับเบสของดีเอ็นเอและล าดับกรดอะมิโนของโปรตีน 

การสร้างแผนภูมิวิวัฒนาการ การวิเคราะห์การแสดงออก

ของยีน การท านายโครงสร้างระดับทุติยภูมิของโปรตีน 

และการประยุกต์ใช้   ชีวสารสนเทศกับงานวิจัยด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 

เป็นต้น 
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243703   ชีววิทยาพืช สัตว์ท้องถ่ินและการอนุรักษ์

                                           3(3-0-6) 

          Ethnobiology and Conservation 

 ชนิดและการกระจายของพืชและสัตว์ท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้พืชและสัตว์ท้องถ่ิน  การ

อนุรักษ์ การเก็บรวบรวม การขยายพันธุ์ การจัดท าฐาน

ของมูลของพืช และสัตว์ทอ้งถ่ิน 

243704    จรรยาวิชาชีพวิจัยและการส่ือสาร 

 ทางวิทยาศาสตร์            1(0-2-1) 

 Research Code of Conduct and  

 Scientific Communication  

 มาตรฐานการปฏิบัติงานวิจัย แนวทางปฏิบัติ

ที่ดี จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ 

การเขียนโครงรางงานวิจัยเพื่อการขอทุน การน าเสนอ

ผลงานในรูปแบบโปสเตอร การน าเสนอผลงานดวยวาจา 

การเขยีนบทความทาวิชาการเพื่อตีพิมพ  

243705 งานวิจัยทางชีววิทยาในภูมิภาคอาเซยีน 

3(2-3-6) 

 Biology Research in ASEAN Region 

 การพัฒนางานวิจัย โครงการวิจัย ผลงาน

ตีพิมพ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการระดับ

นานาชาติทางชีววิทยา ในประชาคมอาเซียน 

243706 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา      3(3-0-6) 

 Biology Research Techniques 

 แนวคิดการวิจัยทางชีววิทยา วิธีการทดลอง

และการค านวณ การใช้เคร่ืองมือวิจัย การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยชวีวิทยา 

243711 โครงร่างของเซลล์และการท างาน 

 เชิงบูรณาการในเซลล์พืช         3(2-3-6) 

 Cytoskeleton and integration of  

 cellular function in plant cell 

 ปฏิสัมพันธ์โครงร่างของเซลล์และโครงสร้าง

และการท างานของเซลล์พชื  บทบาทของไมโครทวิบูล เส้น

ใยแอคติน และอินเตอร์มีเดียท ฟิลาเมนท ์ในเซลล์พชื  การ

เจริญพัฒนาของเซลล์พืช  การไหลของไซโตพลาซึม ภาวะ

เครียดระดับเซลล์และพลวัตของเครือข่ายเส้นใยฟิลาเมนท์  

การวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ภายในเซลล์พืช  การ

แสดงออกของโปรตีนและยีนของไซโทสเกเลตอน  

ในเซลล์พชื 

243712 การเปล่ียนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพืช 

              3(2-3-6) 

 Plant Morphogenesis 

 การเจริญของพืช การก าหนดต าแหน่งการ

เติบโตในพืช การศึกษาเชิงเปรียบเทียบในการพัฒนาของ

เอมบริโอพืชปลายยอด ต้นก าเนิดของใบและการเรียงตัว

ของใบ อวัยวะสืบพันธุ์ การสร้างราก การแสดงออกของ

ยีนและการควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ของพืช และการศึกษา

เชิงทดลองในการพัฒนาเอมบริโอ ปลายยอด และอวัยวะ

อื่น ๆ 

243713 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช-อาร์โทพอด 

              3(2-3-6) 

 Plant-Arthropod interactions  

 ป ฏิ สั มพั น ธ์ ด้ า น ชี ว วิ ท ย า  นิ เ ว ศ วิ ทย า 

วิวัฒนาการระหว่างพืชและสิ่งมีชีวิตในกลุ่มอาร์โทพอด  

การควบคุมการแสดงออกของสารเคมีในพืช เมตาบอลิซึม 

ยีน และโมเลกุลสัญญาณ, พืชกินสัตว์และแมลง, การผสม

เกสรของพืช , ความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อม การ

วิเคราะห์กลิ่น ดัชนีความชอบและดัชนีการขับไล่  พืชและ

แมลงกินพืชในการจัดการปา่ไมแ้ละการเกษตรกรรม 

243714 อนุกรมวิธานพืชสมัยใหม่          3(2-3-6) 

 Modern Plant Taxonomy  

 การส ารวจและเก็บตัวอย่างพืชเพื่อการวิจัย

ด้านอนุกรมวิธาน การศึกษาตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งการ

จัดการด้านพิพิธ ภัณฑ์พืช  การตั้ ง ช่ือพืช  การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงช่ือพืชให้เป็นไปตามกฎการตั้งช่ือ การเลือก

ตัวอย่างต้นแบบของช่ือพืช การประยุกต์ใช้ลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ในการจ าแนกและระบุ

ชนิดพืช การศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชโดย

อาศัยขอ้มูลสัณฐานวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 
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243715 สรีรวิทยาภาวะเครียดของพืชและกลไก 

 การป้องกันตนเอง           3(2-3-6) 

 Plant Stress Physiology and Defense 

  Mechanism 

 ภาวะเครียดทางชีวภาพ และกายภาพในพืช 

กระบวนการป้องกันตนเองของพืช การประยุกต์การ

ควบคุมแมลงศัตรูพืช สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ในการ

พิทักษพ์ืช และการวางแผนพืน้ที่เพาะปลูก 

243716 การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยาพืช 

 โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(2-3-6) 

Plant Physiology Analysis with  

Information Technology 

 การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา

ของพืช การเติบโต รงควัตถุ การหมุนเวียนธาตุอาหารใน

พืช อายุของพืช การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ภาวะเครียดของ

พืช โดยอาศัยเทคโนโลยีดาวเทียม และระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 

243717    หัวข้อเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์  

              3(2-3-6) 

 Selected Topics in Plant Biology  

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เก่ียวข้องด้านพืชศาสตร์ 

การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิ เคราะห์และ

สังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

243721 การจัดระบบอนุกรมวิธานทางสัตววิทยา 

              3(2-3-6) 

 Systematic Zoology 

 การเก็บตัวอย่างและการจัดจ าแนกตาม

วิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัว

ของสัตว์  นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ ประวัติ

ทางธรรมชาติวิทยาและการกระจายทางภูมิศาสตร์ของ

สัตว์ ข้อสมมติฐานการจัดจ าแนกคลาดิสติคและไฟโลจีนี

ของสัตว์ วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและไฟโลจีนีเชิงโมเลกุล

และวิธกีารสร้างแผนภาพไฟโลจีน ี

243722 สรีรวิทยาและการเปล่ียนแปลงรูปร่างของ

แมลง                               3(2-3-6) 

 Insect physiology and Metamorphosis 

 หน้าที่ของระบบอวัยวะต่างๆ ของแมลง การ

เจริญเติบโต โครงสร้าง ฮอร์โมนของแมลง กระบวนการ 

ระบบที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตและการเปลี่ยนแปลง

รูปร่างของแมลง 

243723 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน

หลัง             3(2-3-6) 

 Invertebrates Diversity  

 การจ าแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  การ

กระจาย การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ไม่มีกระดูกสันหลัง แนวทางการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์

243724 กีฏวิทยาของแมลงน้ า           3(2-3-6) 

 Aquatic Entomology 

 แมลงน้ า  การเจริญเติบโต  วงชีวิต  การ

กระจาย นิเวศวิทยาของแมลงน้ า วิวัฒนาการของแมลงน้ า 

การใช้ประโยชน์จากแมลงน้ าเป็นดัชนีชีวภาพ 

243725 วิทยาหนอนพยาธิ           3(2-3-6) 

 Helminthology 

 อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 

นิเวศวิทยา วงจรชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิกับเจ้า

บา้นและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 

243726    ชีววิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง    3(2-3-6) 

           Vertebrates Biology 

 การจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง การกระจาย 

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์มีกระดูก

สันหลัง แนวทางการศึกษา วิจัยและการอนุรักษ์ 

243727     หัวข้อเฉพาะทางด้านสัตววิทยา 3(2-3-6) 

 Selected Topics in Zoology 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เก่ียวข้องด้านสัตววิทยา 

การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิ เคราะห์และ

สังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 
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243731 อณูชวีวิทยา            3(2-3-6) 

 Molecular Biology 

 หลักการทางอณูชีววิทยา โครงสร้างและ             

การจัดระเบยีบของยีน หน้าท่ีของยีน กลไกการควบคุมการ

ท างานและการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา 

หลักการทางพันธุวศิวกรรม 

243732 พันธุวิศวกรรม            3(2-3-6) 

 Genetic engineering 

 การโคลนนิ่ง การชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ 

การประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรมในงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้าน

การเกษตรและปศุสัตว์ และด้านสิ่งแวดล้อม 

243733 น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ง

เทคโนโลยีชวีภาพ           3(2-3-6) 

 Bioinformatics 

 ความหมายของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทาง

เทคโนโลยีวภาพ นวัตกรรมของเทคนิคและเคร่ืองมือทาง

เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ  น วั ต ก ร ร ม ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

เทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน อุตสาหกรรม การเกษตร 

สิ่งแวดล้อม การแพทย์ เภสัชกรรม แนวโน้มของนวัตกรรม

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

243734 การส่งถ่ายยีนในพืช           3(2-3-6) 

 Plant transformation 

 การผลิตพืชตัดต่อพันธุกรรม องค์ประกอบ

ส าคัญของเทคนิคพันธุวิศวกรรม การเตรียมชุดยีน การ

เตรียมเนื้อเยื่อพืชส าหรับการถ่ายยีน การถ่ายยีนโดยวิธี

ต่างๆ การคัดเลือกเซลล์พืชที่ได้รับยีน การตรวจวิเคราะห์ 

และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชตัดต่อ

พันธุกรรม 

243735 นวัตกรรมการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช  

                         3(2-3-6) 

          Innovation in Plant Tissue Culture 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพืช

ส าหรับขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์พืช การอนุรักษ์พันธุ์

พืช และการผลิตสารทุติยภูมิ การเก็บรักษาตัวอย่างที่

อุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง นวัตกรรมการดัดแปลงสูตร

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การชักน าการออกดอกระหว่าง

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และกระบวนการจดอนุสิทธิบัตร

243736 เทคโนโลยีไบโอรแีอคเตอร์ส าหรับ 

 งานเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช         3(2-3-6) 

 Bioreactor technology for plant tissue 

  culture  

 หลักการท างาน รูปแบบต่างๆ ของระบบไบโอ

รีแอคเตอร์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การจัดการ

ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมต่อการติดตั้งระบบไบโอรีแอค

เตอร์ การป้องกันและการควบคุมการปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์ในระบบไบโอรีแอคเตอร์ ผลกระทบของระบบไบ

โอรีแอคเตอร์ต่อการเจริญเติบโตของพืชที่เพาะเลี้ยง และ

การน า ไ ป ใ ช้ กั บกา ร เพา ะ เลี้ ย ง เ นื้ อ เ ยื่ อพื ช ร ะ ดั บ

อุตสาหกรรม 

243737 หัวข้อเฉพาะทางอณูชวีวิทยา    2(2-0-6) 

 Selected Topics in Molecular Biology 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่ เ ก่ียวข้องด้านอณู

ชีววิทยา การคน้คว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การน าเสนอ  

การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

243741 นิเวศวิทยาภาคพื้น           3(2-3-6) 

  Terrestrial ecology 

 แนวความคิดและพื้นฐานเก่ียวกับนิเวศวิทยา

ภาคพื้ น  การวิ เครา ะห์ ป ฏิสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย                  

ทางกายภาพและเคมี ชีวภาพและเศรษฐศาสตร์สังคม               

ที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของระบบนิเวศภาคพื้นที่ส าคัญ 

โครงสร้างและหน้าที่ของประชากรและสังคมสิ่งมีชีวิต 

ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อระบบนิเวศและการ

จัดการ การประยุกต์การรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์สมัยใหม่ 

 

 

 

243742 นิเวศวิทยาของแหล่งน้ า           3(2-3-6) 

 Aqautic Ecology 
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 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อระบบนิเวศ

ของแหล่งน้ า ลักษณะภูมิประเทศ การไหลของน้ า การกัก

เ ก็บและการ ถ่าย เทของสสาร  สิ่ ง มี ชีวิต ในล า ธ าร 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสิ่งมีชีวิต  และกระบวนการ              

ทางนิเวศวิทยา 

243743 นิเวศวิทยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์  

              3(2-3-6) 

  Wildlife Ecology and Conservation 

 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง

กายภาพและเคมี ชีวภาพ กับความชุกชุม การกระจายตัว 

พฤติกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า  

นโยบายด้านสัตว์ป่า การอนุรักษ์คงไว้ตามธรรมชาติ การ

สูญพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุกรรม การประยุกต์ใช้งานวิจัย

ทางนิเวศวิทยาสัตว์ป่าสมัยใหมใ่นการอนุรักษส์ัตว์ปา่  

243744 นิเวศวิทยาประยุกต์เพื่อการจัด 

 การทรัพยากรชีวภาพ           3(2-3-6) 

  Applied ecology for biological resource  

 management  

 แนวความคิดและพื้นฐานทางด้านนิเวศวิทยา

ส าหรับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ นโยบาย

การจัดการทรัพยากรทางชีวภาพ วางแผนการใช้ประโยชน์

และพัฒนาอย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้หลักการทางด้าน

นิเวศวิทยา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สร้าง

แบบจ าลองการจัดการทรัพยากรชีวภาพ  

243745 นิเวศวิทยาไลเคน           3(2-3-6) 

 Lichen Ecology 

 การวิ เคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย               

ทางกายภาพและชีวภาพ การใช้ประโยชน์ไลเคน สัณฐาน

วิทยา รูปแบบการเติบโต โครงสร้าง กายวิภาควิทยา การ

สืบพันธุ์ การแพร่กระจายพันธุ์ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ สาหร่ายในไลเคน เคมี

ของไลเคน อนุกรมวิธาน ชีวโมเลกุลและการจ าแนก

หมวดหมู่ของไลเคน สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย             

ทางภูมิศาสตร์ ไลเคนกับมลภาวะทางอากาศ 

 

 

243746   ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 และภูมิปัญญาท้องถ่ิน           3(2-3-6) 

 Biodiversity and Local wisdom  

 ค ว า ม ห ม า ย ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ค ว า ม

หลากหลายทางชีวภาพ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ข้อตกลงอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภพ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ              

ที่สัมพันธกั์บวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 

243747 หัวข้อเฉพาะทางด้านนิเวศวิทยา            

                                                          3(2-3-6) 

 Selected Topics in Ecology 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งด้านนิเวศวิทยา 

การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิ เคราะห์และ

สังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

243751 สัมมนา 1                               1(0-2-1) 

 Seminar I 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจ และการตอบข้อซักถามใน

ประเด็นทางด้านชีววิทยา 

243752 สัมมนา 2                               1(0-2-1) 

 Seminar II 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน            การน าเสนอ

และอภิปราย ในหัวข้อที่ เก่ียวข้องกับการค้นคว้าวิจัย

ทางด้านชีววิทยาที่ทันสมัย  

243753 วิทยานิพนธ์                      36 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ งานวิจัยมีคุณภาพ การแก้ไขปัญหา และ

การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี

คุณภาพ ในหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับชีววิทยา 
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243754 วิทยานิพนธ์                       12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับ

ชีววิทยา 

243755 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย     

การเผยแพร ่ในหัวข้อทางด้านชีววิทยา  

248701 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 การออกก าลังกายและการกีฬา 3(3-0-6) 

 Research Methodology in Exercise and  

 Sport Science 

 ระเบียบวิธีการวิจัย การก าหนดปัญหาของ

การวิจัย การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบวิจัย การเขียน

ข้อเสนอโครงร่างวิจัย การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย การ

เก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การเขียนรายงานการวิจัย การตีพิมพ์ และการน าเสนอ

ผลงานวิจัย 

248702 หลักการการออกก าลังกายและการกีฬา 

                3(3-0-6) 

 Principle of Exercise and Sport Science 

 การประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับ

การออกก าลังกายและการกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่ช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลัง

กายและการกีฬา การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ทันสมัย เพื่อ

ประโยชน์ทางด้านการกีฬาและการออกก าลังกายที่มีผล

ต่อสุขภาพ และความเป็นเลิศทางการกีฬา 

 

 

 

 

 

248703 การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา 

              3(3-0-6) 

 Sport and Health Promotion 

 บริบทของสุขภาพและการกีฬาในสังคมโลก 

การส่งเสริมกีฬาและความส าคัญของสุขภาพที่มีต่อมนุษย์ 

บูรณาการสุขภาพ กีฬาและการออกก าลังกาย แนวโน้ม

ความเป็นไปของกีฬาและสุขภาพในอนาคต 

248711 การประยุกต์สมรรถนะทางการกีฬา  

                                                          3(2-2-5) 

            Applied Sport Performance 

 ระบบพลังงานของร่างกายจากการฝึกกีฬา 

ระบบการเคลื่อนไหว การฝึกสมรรถนะทาง  การกีฬา 

ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาต่อร่างกายขณะพัก ขณะฝึก และ

เล่นกฬีา248712  โภชนาการประยุกต์ทางการกีฬา   

                                                          3(2-2-5) 

        Applied Sport Nutrition 

         การวิเคราะห์ระบบพลังงานและสารอาหาร 

ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ 

พลังงาน โภชนาการ สารอาหารส าหรับการสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย  

248713  จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์        3(2-2-5) 

              Applied Sport Psychology 

 ประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาการออก

ก าลังกายและการกีฬา ผลทางจิตวิทยาที่มีต่อ  การฝึก

กีฬา เทคนิคการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยา การสร้าง

แรงจูงใจในการออกก าลังกายและการกีฬา  

248714  วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวประยุกต์ 

                 3(2-2-5) 

               Applied Kinesiology 

 การประยุกต์ใช้หลักการทางชีวกลศาสตร์ 

การวิเคราะห์ระบบข้อต่อ ระบบกระดูก และกล้ามเนื้อที่

เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการกีฬา การประยุกต์

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในด้านการกีฬาต่างๆ การ

ปอ้งกันการบาดเจ็บ 
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248715  การจัดการองค์ความรู้ทางด้าน 

 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย  

 และการกีฬา                          3(2-2-5) 

            Knowledge Management in Exercise  

 and Sport Science 

 การประยุกต์ใช้ เทคนิค ระบบสารสนเทศ  

กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้การจัดการ

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ

กีฬา 

248716  กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ       3(2-2-5) 

              Health Promotion Strategy  

 สุขภาพและความส าคัญของสุขภาพ การดูแล

สุขภาพกายและสุขภาพจิต กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพ 

การควบคุมและป้องกันโรค พฤติกรรมสุขภาพ การฟื้นฟู

สมรรถภาพทางกาย การปฐมพยาบาลและการประกัน

สุขภาพ 

248717  แนวโน้มเทคโนโลยีกีฬาในอนาคต 

                                                 3(2-2-5) 

             Trends of Sports Technology in The 

 Future 

 นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการกีฬาในอดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือทางด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬาสมัยใหม่ การประมวลผลแนวคิด

ด้านเทคโนโลยีทางการกีฬา  การคาดการแนวโน้ม

เทคโนโลยีทางการกีฬาในอนาคตต่อวิชาชีพ  

248718   สังคมวิทยาการออกก าลังกายและสุขภาพ 

                            3(2-2-5) 

 Sociology of Health and Exercise 

 แนวคิด และวิวัฒนาการของกระบวนการทาง

สังคม การออกก าลังกาย การกีฬา และสุขภาพทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ การสื่อสารด้านสุขภาพกับออกก าลัง

กาย การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางด้านสังคมกับสุขภาพและ

การออกก าลังกาย สังคมกีฬาในระดับต่าง ๆ 

 

  

248721 นวัตกรรมและหลักสูตรการสอนสุขภาพ 

 และกีฬา             3(2-2-5) 

 Innovation and Curriculum in Health 

 and Sport Teaching   

 รูปแบบ ลักษณะของนวัตกรรมและหลักสูตร

การสอนสุขภาพและกีฬา การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน การพัฒนา

หลักสูตรการสอนสุขภาพ และกีฬาให้สอดคล้องกับผู้เรียน 

การจัดการเรียนการสอนสุขภาพโดยเน้นผู้ เ รียนเป็น

ศูนย์กลาง    

248722 เทคโนโลยีการออกแบบโปรแกรม 

 ออกก าลังกายในโรงเรียน         3(2-2-5) 

 Technology for Exercise Prescription in 

 School  

 หลักการออกแบบโปรแกรมการออกก าลัง

กายในโรง เ รียน เทคโนโลยีที่ เ ก่ี ยวข้อง กับสุขภาพ 

สมรรถภาพทางกาย การเลือกใช้เทคโนโลยี ในการ

ออกแบบโปรแกรม การออกแบบโปรแกรมการออกก าลัง

กาย การประเมินผลโปรแกรมและการใช้โปรแกรมการ

ออกก าลังกายในโรงเรียน  

248723 การประยุกต์การสอนและส่งเสริมสุขภาพ 

 ในโรงเรียน            3(2-2-5) 

 Applied Health Promotion and Teaching  

 in School  

 การประยุกต์หลักการสอนวิทยาศาสตร์

สุขภาพในโรงเรียน ประเภทและลักษณะเด็กวัยรุ่น กีฬา

และกิจกรรมทางกายในโรงเรียน การจัดโปรแกรมการ

ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรับเด็กนักเรียน 

248724 พฤติกรรมสุขภาพและการออกก าลังกาย 

              3(2-2-5) 

 Exercise and Health Behaviors 

 สรีรวิทยาและจิตวิทยาการพัฒนาการด้าน

สุขภาพ พฤติกรรมตามช่วงวัย อิทธพิลของสิ่งแวดล้อมที่มี

ต่อพฤติกรรม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการ
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ออกก าลังกาย พฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติด พฤติกรรม

ทางเพศและเพศศึกษา 

248725  การบริหารกีฬาและการออกก าลังกาย 

               3(3-0-6) 

 Exercise and Sport Management  

 ขอบขา่ย บทบาท คุณค่า และวิวัฒนาการของ

การกีฬา หลักการบริหารจัดการทางการกีฬา การจัดการ

สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การบริหารการกีฬา เคร่ืองมือในการ

จัดการองค์การทางการกีฬา การท างานเป็นทมี ภาวะผู้น า 

การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ

กีฬา   

248726  นโยบายและการวางแผนทางการกีฬา 

              3(2-2-5) 

 Policy and Planning in Sports  

 การวางแผน นโยบาย หลักการจัดการเชิงกล

ยุทธ์ทางกีฬา การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย

เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ส า ห รั บ อ ง ค์ ก ร กี ฬ า  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

สภาพแวดล้อมเพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์การน าแผนกลยุทธ์

ไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์  

248727 การศึกษาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การกีฬา             3(2-2-5) 

 Socio-Cultural Study in Sport  

 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปรากฏการณ์ทางการกีฬา การมีส่วนร่วม ความสนใจของ

ผู้ชมกีฬา ประเด็นด้านความเสมอภาค ระบบกฎหมาย

ทางการกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬากับภาวะ

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และจริยธรรม

ทางการกีฬา แนวโน้มและประเด็นทางการจัดการกีฬ 

248728 การจัดการความรู้ทางการกีฬา  3(3-0-6) 

 Knowledge Management in Sport  

 หลักการ แนวคิด ปัจจัยเอือ้ และกระบวนการ

จัดการความรู้ การจัดหาและรวบรวมข้อมูล ข่าวสารและ

ความรู้ในรูปแบบของสื่อสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศในการ

จัดการความรู้ทางการกีฬา 

 

248731 สัมมนา 1              1(0-2-1) 

 Seminar I 

 ประเด็นปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล งานวิจัยและนวัตกรรม

ทางด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

หลักการคัดสรรประเด็นปัจจุบัน 

248732 สัมมนา 2             1(0-2-1) 

 Seminar II 

 วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัจจุบันทาง

วิทยาศาสตร์การออกก าลั งกายและการกีฬาตาม

กระบวนการวิจัย 

248733 สัมมนา 3             1(0-2-1) 

 Seminar III 

 การน าเสนอและอภิปรายประเด็นปัจจุบันทาง

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา จรรยาบรรณ

ของนักวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การตีพิมพ์

บทความวจิัย 

248741 วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการ

ตี พิ มพ์ เ ผย แพ ร่ ง าน วิ จั ย  ใ นหั ว ข้ อที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

248751 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับ

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

248801  วิธีวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 การออกก าลังกายและการกีฬา 3(3-0-6) 

 Research Methods and Innovations in  

 Exercise and Sports Science 

 การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัย 

รูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้จากขั้นตอน การวิจัย การ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านสุขภาพและ

กีฬา 
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248802     วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ 

 การกีฬาข้ันสูง              3(3-0-6) 

 Advanced Exercise and Sport Science 

             หลักการ  ทฤษฎี  เทคโน โลยี ขั้ นสู งทาง

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา เพื่อสร้าง

ความเป็นเลิศทางการกีฬาและการออกก าลังกาย 

248803  การพัฒนาหลักการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

 และการกีฬา                         3(3-0-6) 

 Principle Development for Sport and  

 Health Promotion 

             การน าหลักการด้านวิทยาศาสตร์การออก

ก าลังกายและการกีฬา ในการพัฒนาสุขภาพ การออก

ก าลังกาย การกีฬา ที่สอดคล้องกับบริบท และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 

248804  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬา 

                 เพื่อความเป็นเลิศ   3(3-0-6) 

 Science and Technology for Excellence  

 in Sports 

 ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อความเป็นเลิศทางกีฬา การรวบรวมและถ่ายทอด

นวัตกรรมทางการกีฬา เทคโนโลยีทางการกีฬา วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ศาสตร์ทางกีฬา และบูรณาการนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางกีฬา  

248811  การพัฒนาโปรแกรมสมรรถนะ 

 การฝึกกีฬา              3(2-2-5) 

             Development of Sport Performance  

 Training Program 

             การออกแบบโปรแกรมการฝึกสมรรถนะ

ทางการกีฬา การใช้เทคโนโลยีและปฏิบัติการ  ทาง

สรีรวิทยา การวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบสมรรถนะการ

ฝกึกีฬา  

 

 

 

 

248812  การออกแบบและพัฒนาโภชนาการ 

 ทางการออกก าลังกายและกีฬา   

                                                          3(2-2-5) 

         Design and Development of Exercise  

 and Sport Nutrition 

 การออกแบบโปรแกรมทางโภชนาการ การ

พัฒนารูปแบบอาหารทางการออกก าลังกายและการกีฬา 

การใช้เทคโนโลยีและปฏิบัติการทางโภชนาการ การ

วิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบโภชนาการทางการออกก าลัง

กายและกีฬา 

248813  จิตวิทยาการกีฬาข้ันสูง           3(2-2-5) 

            Advanced Sport Psychology  

 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และปรับพฤติกรรม

ของนักกีฬา การออกแบบโปรแกรมการปรับพฤติกรรมใน

การออกก าลังกายและการกีฬา เทคโนโลยีปฏิบัติการทาง

จติวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา 

248814    การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวทางกีฬา 

 ข้ันสูง                                    3(2-2-5) 

          Advance Motion Analysis for Sport 

 ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์รูปแบบการ

เคลื่อนไหวทางการกีฬา ชีวกลศาสตร์ของ    การ

เคลื่อนไหวในทางกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้าน

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวขัน้สูง 

248815  สหวิทยาการการฝึกกีฬาเพื่อ 

 ความเป็นเลิศ            3(2-2-5) 

 Interdisciplinary of Sport Training for  

 Excellence     

 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สมรรถนะกีฬา การ

ออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การ

พัฒนาแบบฝกึเฉพาะต าแหน่ง และรูปแบบทีม การฝกึกีฬา

เพื่อความเป็นเลิศในศาสตร์ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์การ

กีฬา   
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248816  การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ 

                 3(2-2-5) 

 Development of Health Promotion  

 Strategies  

 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การสร้างและ

พัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ 

248817 ธุรกิจกีฬากับโลกปัจจุบัน         3(2-2-5) 

            Sport Business and Today's World 

           การปรับเปลี่ยนสังคม แนวคิด ทัศนคติ  

คา่นิยม วัฒนธรรมทางการกีฬา หลักการวิเคราะห์กลยุทธ์

ทางธุรกิจการกีฬา ทิศทางกีฬาในโลกปัจจุบัน การตลาด

ของการกีฬา 

248818  รูปแบบการพัฒนากีฬาเพื่อความยั่งยืน  

                                                          3(2-2-5) 

             Sports Development Model for  

 Sustainability 

 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด 

รูปแบบการส่งเสริมกีฬา รูปแบบความยั่งยืนทางการกีฬา 

กระบวนการคิดและการสร้างความยั่งยืนทางการกีฬา 

การจัดการและการมีส่วนร่วม ของภาครัฐ เอกชน และ

ชุมชน การสร้างรูปแบบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้

สอดคล้องกับบริบท ของท้องถ่ินและชุมชน 

248821 การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรม 

 การสอนกีฬา            3(2-2-5) 

 Development of Curriculum and  

 Teaching Innovation in Sports 

 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การออกแบบ

หลักสูตรและนวัตกรรมกีฬา การพัฒนาหลักสูตรและการ

พัฒนานวัตกรรมการสอนกีฬา การประยุกต์ใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  

248822 การสร้างรูปแบบโปรแกรม 

 การออกก าลังกายในโรงเรียน   3(2-2-5) 

 Development of Exercise Programs in  

 School  

 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การออกแบบ

และสร้างรูปแบบโปรแกรมการออกก าลังกายในโรงเรียน 

การจ าลองและการเลือกใช้รูปแบบโปรแกรมการออก

ก าลังกาย การประเมินรูปแบบการออกก าลังกายใน

โรงเรียน   

248823 สหวิทยาการการสอนและส่งเสริมสุขภาพ 

 ในโรงเรียน            3(2-2-5) 

 Disciplinary in Health Promotion and  

 Teaching in School 

 การประยุกต์ ใ ช้ศาสต ร์ในการสอนและ

ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน รูปแบบ ลักษณะ กิจกรรม 

วิธีการ บริบทสังคม เศรษฐกิจ ที่เก่ียวข้องกับการสอนใน

วัยต่าง ๆ การเลือกและประเมินรูปแบบการสอนและ

ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  

248824 การสร้างรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรม 

 การออกก าลังกายและการกีฬา 3(3-0-6) 

 Creation of Sport and Health Behaviors  

 Promotion Model 

 หลักการ แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม การ

ส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านการออกก าลังกายและการกีฬา 

แนวโน้มการส่ ง เส ริมพฤติกรรมในปัจจุบัน  ระบบ

สารสนเทศ ที่ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรม การออกแบบ

และการพัฒนารูปแบบ การส่งเสริมพฤติกรรมการออก

ก าลังกายและกีฬา    

248825 นโยบายและการจัดการกีฬาในโลก 

 ปัจจุบัน              3(3-0-6) 

 Advanced Sport Management  

 หลักการบริหารจัดการทางการกีฬา หลักการ

จัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การ

บริหารการกีฬา นโยบายทางการกีฬาส าหรับองค์กรกีฬา 

การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์

แนวโน้มกีฬาในโลกปัจจุบัน 
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248826 แนวโน้มธุรกิจทางการกีฬาในอนาคต 

              3(3-0-6) 

 Sport Policy in Today’s World  

 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในสังคม ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมทางการ

กีฬา แนวโน้มทางธุรกิจการกีฬา หลักการวิเคราะห์กลยุทธ์

ทางธุ ร กิจการ กีฬา  ทิศทาง กีฬา ให้ สอดคล้อง กับ

สถานการณ์ในโลกปัจจุบันและอนาคต 

248827 มติิทางสังคมและวัฒนธรรมทางการกีฬา 

              3(3-0-6) 

 Socio-Cultural Dimensions in Sport 

 การวิ เคราะห์  การสัง เคราะห์  แนวโน้ม

สภาพแวดล้อมทางสังคม ปรากฏการทางการกีฬา 

ความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬากับสภาวะทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประเด็นความเสมอภาค ระบบ

กฎหมายทางการกีฬา และแนวโน้มประเด็นทางการ

จัดการกีฬา  

248828  รูปแบบการพัฒนาการจัดการกีฬา 

 เพือ่ความยั่งยืน                      3(2-2-5) 

             Sports Development Model for 

 Sustainability 

             การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ หลักการบริหาร

และการจัดการกีฬา รูปแบบความยั่งยืนทางการกีฬา 

กระบวนการคิดและการสร้างความยั่งยืนทางการกีฬา 

กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และชุมชนใน

การบริหารจัดการกีฬาให้เกิดความยั่งยืน การสร้างรูปแบบ

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้สอดคล้องกับบริบทของ

องค์กร 

248831 สัมมนา I              1(0-2-1) 

 Seminar I   (ไม่นับหน่วยกิต) 

 ประเด็นปัจจุบันทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่เก่ียวกับการออกก าลังกายและการกีฬา ทักษะการอ่าน 

การสืบค้นข้อ มูล  งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา หลักการคัด

สรรประเด็นปัจจุบัน 

248832 สัมมนา 2             1(0-2-1) 

 Seminar II   (ไม่นับหน่วยกิต) 

 วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัจจุบันทาง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการออกก าลังกายและ

การกีฬา ตามกระบวนการวิจัย 

248833 สัมมนา 3             1(0-2-1) 

 Seminar III   (ไม่นับหน่วยกิต) 

 การน าเสนอและอภิปรายประเด็นปัจจุบันทาง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เก่ียวกับ        การออกก าลัง

กายและการกีฬา จรรยาบรรณของนักวิจัย จริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ การตีพิมพ์บทความวจิัย 

248841 วิทยานิพนธ์         36 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การพัฒนาและส ร้างนวั ตกรรมในทาง

วิทยาศาสต ร์การออกก าลั งกายและการกีฬา โดย                     

ใช้กระบวนการทางสถิติ วิธีวิจัยขั้นสูงในการออกแบบและ

พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ในระดับชาติ

และนานาชาติ 

248842  วิทยานิพนธ์         48 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การพัฒนาและส ร้างนวั ตกรรมในทาง

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาโดย    ใช้

กระบวนการทางสถิติ วิธีวิจัยขั้นสูงในการออกแบบและ

พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ในระดับชาติ

และนานาชาติ 

259721 กระบวนการผลิตวัสดุข้ันสูง      3(2-2-5) 

 Advanced Materials Processing  

 พื้นฐานกระบวนการผลิตวัสดุ กระบวนการ

แบบผง การตกตะกอนร่วม โซลเจล ไฮโดรเทอร์มอล การ

สังเคราะห์ฟิล์มบาง กระบวนการพ่นเคลือบพลาสม่า การ

ปลูกผลึก ไอ-ของเหลว-ของแข็ง การเคลือบผวิด้วยไอเคมี

การเคลือบผิวด้วยไอเชิงฟิสิกส์การเคลือบด้วยช้ันอะตอม 

นาโนลิโทกราฟี 
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259722 เทคโนโลยีนาโนประยุกต์          3(2-2-5) 

 Applied Nanotechnology 

 หลักการและแนวทางการประยุ กต์ ใ ช้

เทคโนโลยีนาโน การออกแบบเทคโนโลยีนาโน วัสดุและ

ระบบสนับสนุ น  การตรวจสอบศักยภาพของการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโน 

259723 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงค านวณ 3(2-2-5) 

 Computational Biological Science  

 วิธีเชิงค านวณตั้งแต่ระดับโมเลกุลถึงเซลล์  

การจ าลองแบบระดับอนุภาค การจ าลองแบบเชิงโมเลกุล 

การจ าลองแบบการเคลื่อนแบบสุ่ม และ เซลลูลาร์ออโต

มาตา 

259724 อิเล็กทรอนิกส์ของเคร่ืองมือ 

 ทางวิทยาศาสตร์           3(2-2-5) 

 Electronics of Scientific Instruments 

 อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเคร่ืองมือ

ทางวิทยาศาสตร์การจัดการสัญญาณจากแทรนส์ดิวเซอร์

และอุปกรณ์ รับ รู้  การบันทึกสัญญาณ การควบคุม

เค ร่ือง มือโดยวิธีทางไฟฟ้า  ตั วอย่ างการประยุ กต์

อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติการเก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส์ของ

เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ การสร้างเคร่ืองมืออย่างง่าย

บางชนิด 

259725 การค านวณเชิงวิทยาศาสตร์สมรรถนะสูง 

                                            3(2-2-5) 

 High Performance Scientific Computing 

 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนานและ

แบบกระจาย  อัลกอริธึมแบบขนาน  การวิ เคราะห์

ประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมแบบใช้หน่วยความจ า

ร่วมด้วย OpenMP การเขียนโปรแกรมแบบขนานด้วย MPI 

ซอฟต์แวร์การค านวณสมรรถนะสูง การประยุกต์ใช้ในการ

วิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ 

259726 ชีววิศวกรรมล าไอออน           3(2-2-5) 

 Ion Beam Bioengineering  

 ภาพรวมของเทคนิคล าไอออน หลักการ

เบื้องต้นของล าไอออน หลักการของเคร่ืองมือสร้างล า

ไอออน กลไกของล าไอออนต่อผิวเซลล์  กลไกของล า

ไอออนภายในเซลล์ การชักน าการกลายพันธุ์ด้วยล า

ไอออน การชักน าการส่งถ่ายยีนด้วยล าไอออน  การ

ประยุกต์ใช้เทคนิคล าไอออนในงานด้านชีววิทยาและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

259727 การสร้างแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ 

                                            3(2-2-5) 

 Mathematical Modeling 

 ขอ้มูลและฟังกช่ั์น อัตราการเปลี่ยนแปลงและ

ฟั ง ก์ ช่ัน เ ชิ ง เส้ น  แนวคิด เ ก่ี ย ว กับแบบจ าลองทา ง

คณิตศาสตร์ การประยุกต์ทางคณิตศาสตร์กับสาขาต่างๆ 

แบบจ าลองเชิงกราฟ กระบวนการจ าลอง การจ าลองโดย

ใช้ข้อมูล การปรับแบบจ าลอง แบบจ าลองที่ใช้สมการเชิง

อนุพันธ ์

259728 สารประกอบทางธรรมชาติส าหรับ 

 การประยุกต์ทางการแพทย์      3(2-2-5) 

 Natural Compounds for Medicinal  

 Application 

 หลักเกณฑ์การจ าแนกคุณสมบัติทางเคมีของ

สารประกอบจากธรรมชาติ  กลไกการสังเคราะห์ทาง

ชีวเคมี  การแยกการท าให้บริสุทธิ์และการวิ เคราะห์

โครงสร้าง การพัฒนายารักษาโรคและความสัมพันธ์

ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพ การน าผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ 

259801  สัมมนา 1                                1(0-2-1) 

 Seminar I              (ไม่นับหน่วยกิต) 

  การศึกษาค้นคว้า การคิดวิเคราะห์

บทความหรือผลงานวิจัย การน าเสนอรายงานทางด้าน

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

259802 สัมมนา 2                        1(0-2-1) 

 Seminar II              (ไม่นับหน่วยกิต) 

 การน า เสนอรายงานและการอภิปราย

ผลงานวิจัยทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่

สนใจและสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย 
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259803  สัมมนา 3                        1(0-2-1) 

 Seminar III              (ไม่นับหน่วยกิต) 

 การน าเสนอรายงาน การอภิปรายและการ

วิพากษ์ประเด็นงานวิจัยที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิทยานิพนธ์ 

259804  สัมมนา 4                        1(0-2-1) 

 Seminar IV              (ไม่นับหน่วยกิต) 

 การน าเสนอรายงาน การอภิปราย การ

วิพากษ์ และวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นงานวิจัยที่สนใจ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิทยานิพนธ์ 

259811 เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 

 ประยุกต์                               3(2-2-5) 

 Instrument Analysis in Applied Science 

 เคร่ืองมือวิ เคราะห์สมัยใหม่  เทคนิคการ

วิเคราะห์เชิงแสง เทคนิคการวิ เคราะห์เชิงความร้อน 

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงไฟฟ้าและแม่เหล็ก เทคนิคการ

วิเคราะห์เชิงกล  

259812 สถิติข้ันสูงส าหรับการวิจัย 

 ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

 Advanced Statistics for Science and  

 Technology Research  

 หลักการและแนวคิดการใช้สถิติในการวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติขัน้สูงส าหรับการการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ 

การถดถอยแบบโลจิสติก การวิเคราะห์เส้นทาง การ

วิเคราะห์จ าแนกประเภท การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การ

วิเคราะห์ปัจจัย และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ

วิเคราะห์ทางสถิติ 

259821 หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

                                                          3(2-2-5) 

 Selected Topics in Applied Science 

 การก าหนดประเด็นหรือกรณีศึกษาที่ เป็น

ปัจจุบัน การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การน าเสนอ และการอภิปรายสาระส าคัญ

ที่ เ ก่ียวข้องกับหัวข้องานวิจัยหรือการแก้ไขปัญหาที่

สลับซับซ้อน 

259822 การคิดเชิงวิพากษ์และนวัตกรรม  

                                                          3(2-2-5) 

 Critical Thinking and Innovation  

 หลักการและกระบวนการคิดวิเคราะห์ การ

แสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การคิดและ

ตัดสินใจ การตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ์ การแก้ปัญหาโดย

ใช้นวัตกรรมและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

259891 วิทยานิพนธ์                   48 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

สาขาต่างๆ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์องค์ความรู้

ใหม ่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

259892 วิทยานิพนธ์                   36 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การแสวงหาความรู้ในศาสตร์ที่สัมพันธ์กับ

งานวิจัยการเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สาขา

ต่าง ๆ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ และ

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

261700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี           3(2-2-5) 

  Research Methodology in Science and  

 Technology 

  ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย 

ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย 

ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย 

การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณ

นักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  

261701  คณติศาสตร์วิศวกรรมข้ันสูง     3(3-0-6) 

  Advanced Engineering Mathematics 

  พีชคณิตของเมตริกซ์ การแก้ระบบสมการเชิง

เส้น การแก้สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ในงาน

วิศวกรรมเคร่ืองกล การวิจัยการด าเนินงานด้วยวิธี
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โปรแกรมเชิงเส้น วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในงาน

วิศวกรรมเคร่ืองกล คณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร ์

261711  ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น           3(2-2-5) 

  Theory of Elasticity 

  บทน าวิชาทฤษฏีสภาพยืดหยุ่น, ปัญหาความ

เค้นระนาบและความเครียดระนาบ, ฟังก์ชันความเค้น, 

ปัญหาความเค้นสองมิติในระบบพิกัดฉาก, ปัญหาความ

เค้นสองมิติในระบบพิกัดเชิงขั้ว, วิธีพลังงานความเครียด

และการวิเคราะห์ความเคน้ความเครียดในสามมิติ 

261712  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ข้ันสูง 

              3(2-2-5) 

  Advanced Finite Element Method 

  ขั้นตอนพื้นฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอเล

เมนต์ การหาสทฟิเนสเมทริกซ์ส าหรับเอลิเมนต์แบบ 1 มิติ 

2 มิติ และ3 มิติ การใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์เพื่อ

แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและงานออกแบบ การ

วิเคราะห์ความเค้นโดยหาผลเฉลยแบบชัดแจ้งและแบบ

ปริยายโปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์ส าหรับงานวิศวกรรม

ทั่วไป 

261713  การปรับอากาศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

              3(2-2-5) 

  Air Conditioning for Specific Purposes 

  การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและ

ความช้ืน การประยุกต์ใช้แผนภูมิไซโครเมตริกส์ในการ

ออกแบบห้องควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน การออกแบบ

ทอ่ลมด้วยวิธีสแตติกรีเกน การออกแบบแบบระบบระบาย

อากาศตามมารตฐาน ASHRAE 62.1 การออกแบบระบบ

ปรับอากาศส าหรับโรงพยาบาล การออกแบบหอ้งแยกโรค

ส าหรับผู้ติดเช้ือทางอากาศ 

261714  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป 

 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร         3(2-2-5) 

  Post-Harvest technology and  

 agricultural products processing  

  ขบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดย

ใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร ทฤษฎีการอบแห้ง การ

อบแห้งผลผลิตทางการเกษตร สมรรถนะของเคร่ือง

อบแห้ง การประยุกต์ใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุน

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

261715  เทคโนโลยีเซลล์เช้ือเพลิง          3(2-2-5) 

 Fuel Cell Technology 

 เทคโนโลยีเซลล์เช้ือเพลิง หลักการท างานของ

เซลล์เช้ือเพลิง โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์

เช้ือเพลิงแบบเซลล์เดียว เซลล์ชุดและระบบของเซลล์

เช้ือเพลิง พืน้ฐานทางอุณหภูมิพลศาสตร์และไฟฟ้าเคมีเพื่อ

ใช้วิเคราะห์เซลล์เช้ือเพลิง ปรากฏการณ์การถ่ายเทใน

เซลล์เช้ือเพลิง การออกแบบ สภาพที่เหมาะสมที่สุด 

เศรษฐศาสตร์ของระบบเซลล์เช้ือเพลิง การทดสอบ วิธีการ

ตรวจวัด การประเมิน การสร้างแบบจ าลองสมรรถนะของ

ระบบเซลล์เช้ือเพลิง ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา

เซลล์เช้ือเพลิงเชิงพานิชย์ 

261716  วิศวกรรมระบบทางอุณหภาพ  

              3(2-2-5) 

  Thermal Systems Engineering 

  กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเชิงอุณห

ภาพ การใช้หลักทฤษฎีการไหลของของไหล การถ่ายเท

ความร้อน และอุณหพลศาสตร์ ในการวิเคราะห์และการ

จ าลองแบบระบบทางวิศวกรรม การประยุกต์ใช้วิศวกรรม

ระบบทางอุณหภาพ การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาที่

ซับซ้อนด้วยวิธีเชิงตัวเลข  

261717  การค านวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ 

 ของไหล            3(2-2-5) 

 Computational Fluid Dynamics 

 การแก้ปัญหาเชิงตัวเลขของปัญหาการไหล

แบบที่มีและไมมี่ความหนืด การแก้ปัญหาการไหลแบบแรง

โน้มถ่วง สมการออยเลอร์ สมการเบาดาร่ีเลเยอร์ และ

สมการนาเวียร์-สโตกส์ การประยุกต์ใช้กับปัญหาการไหล

แบบปัน่ปว่น 

 

 

 

 



494 | คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

261718 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลอง 

 สภาพของระบบ           3(2-2-5) 

  System Modelling and Simulation 

  การสร้างแบบจ าลองขั้นสูงของระบบทางกล 

เทคนิคเชิงตัวเลขส าหรับการจ าลองการตอบสนองของ

ระบบ  การระบุ และตรวจสอบความถูกต้อ งของ

แบบจ าลองโดยการทดลอง การวิเคราะห์ความไวของตัว

แปรในแบบจ าลอง และเทคนิคการหาพารามิเตอร์ที่

เหมาะสม 

261719  หัวข้อคัดสรรทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล  

              3(2-2-5) 

  Selected Topics in Mechanical  

 Engineering  

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา  ในด้านกลศาสตร์ของแข็งและ

วัสดุ หรือ อุณหภาพและของไหล หรือ พลศาสตร์และการ

ควบคุม หรือ เทคโนโลยีพลังงาน การคน้คว้า  การรวบรวม

ข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การน าเสนอ  การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

261720 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 

                             3(2-2-5) 

  Special Topic in Mechanical  

 Engineering 

  หัวขอเร่ืองปจจุบันที่เปนวิชาการขั้นสูงและ

สอดคล้องกับงานวิจัยที่สนใจ ในด้านกลศาสตร์ของแข็ง

และวัสดุ หรือ อุณหภาพและของไหล หรือ พลศาสตร์และ

การควบคุม หรือ เทคโนโลยีพลังงาน การค้นคว้า  การ

รวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา

แก่ชุมชน การน าเสนอ  การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

261761  สัมมนา 1             1(0-3-2) 

  Seminar I 

  การคน้คว้า การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ 

การเขยีนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ข้อซักถามในประเด็นทางด้ าน เทคโนโลยีส มัย ให ม่  

อุตสาหกรรม 4.0 หรือ งานวิจัยในปัจจุบัน  ขอบเขต

งานวิจัยที่สนใจ  

261762 สัมมนา 2             1(0-3-2) 

 Seminar II 

 การวางแผนงานวิ จั ย และการทบทวน

วรรณกรรมงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การ

น าเสนอเชิงวิชาการ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม  

261763 สัมมนา 3             1(0-3-2) 

 Seminar III 

การรายงานและการน าเสนองานวิจัย การอภิปรายผล 

การสรุปผล การเขยีนวิทยานิพนธ ์  

261791  วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่

ชุมชน การตีพิมพ์ เผยแพร่ ในหั วข้อที่ เ ก่ียวข้องกับ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

262701 คณติศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง  

                                                          3(3-0-6) 

  Advanced Electrical Engineering  

 Mathematics 

 ปริภูมิเวกเตอร์และการแปลงเชิงเส้น พหุนาม

เมทริกซ์ รูปก าลังสอง การแปลงซีและสมการเชิงผลต่าง 

ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม แบบจ าลองความน่าจะเป็น 

ลูกโซ่มาคอร์ฟ การจ าลองผลด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล 

262711 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการแพร่กระจาย 

 คล่ืน                           3(2-3-6) 

 Electromagnetic Field and Wave  

 Propagation 

 สมการของแมกซ์เวล สนามท่ีข้ึนกับเวลา การ

แพร่กระจายคลื่นระนาบ ลักษณะเฉพาะและการไหลของ

ก าลังงาน ผลเฉลยของปัญหาค่าขอบเขตส าหรับสนามฮาร์

มอนิกส์ที่ขึ้นกับเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีสนาม

และทฤษฎีวงจร อาทิ อุปกรณ์แบบลัมพ์และสายน า

สัญญาณ 
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262712 การออกแบบวงจรวีแอลเอสไอ  3(2-3-6) 

 VLSI Circuit Design 

 แนะน าการออกแบบและวางผังวงจรรวม

ขนาดใหญ่มาก (วีแอลเอสไอ) โดยมุ่งเน้นวงจรซีมอส 

ดิจิทัล  การพัฒนามโนทัศน์ ในการออกแบบระบบ 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบวงจรรวม

ขนาดใหญ่มาก การจ าลองการท างานวงจรรวมขนาดใหญ่

มาก 

262713 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง          3(2-3-6) 

 Advanced Electrical Machines 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า การ

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ภาวะช่ัวครู่ในเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 

การวิเคราะห์และออกแบบรูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์

ของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าและการตรวจหาความผิดพร่อง 

การประยุ กต์ ของการวิ เคราะห์ เ ชิงตั ว เลขส า ห รับ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 

262714 การออกแบบเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 

                                                          3(2-3-6) 

 Electrical Machine Design 

หลักปฏิบัติการของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า  การออกแบบ

สนามแ ม่ เหล็ ก ไฟฟ้ าส า ห รับ เค ร่ือ งจั ก รกล ไฟฟ้ า 

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบส าหรับเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 

แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 

แบบจ าลองเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าสองมิติ  แบบจ าลอง

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าสามมิติ ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ทาง

คอมพิวเตอรช่์วยออกแบบส าหรับเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 

262721 ระบบควบคุมข้ันสูง           3(2-3-6) 

 Advanced Control System 

 ทบทวนการวิ เคราะห์และออกแบบระบบ

ควบคุมแบบคลาสสิก การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สมัยใหม่ การออกแบบตัวควบคุมดิจิทัล  ทฤษฎีการ

ควบคุมที่เหมาะที่สุด การออกแบบระบบควบคุมไม่เชิงเส้น 

แนะน าการออกแบบระบบควบคุมอัจฉริยะ 

262722 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม      3(2-3-6) 

 Industrial Automation Systems 

 แนะน าระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม การ

ปรับสภาพสัญญาณแอนะล็อก การปรับสภาพสัญญาณ

ดิจิทัล ตัวรับรู้และตัวแปรสัญญาณ ตัวควบคุมแอนะล็อก 

ตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุมล าดับ ตัวควบคุมตรรกะ

โปรแกรมได้ (พีแอลซี) การโปรแกรมพีแอลซี อุปกรณ์ต่อ

ร่วมพีแอลซี การต่อร่วมระหว่างมนุษย์และเคร่ืองจักร การ

ประยุกต์ใช้พีแอลซีในระบบอัตโนมัติ 

262741 เทคนิคการค านวณส าหรับการวิเคราะห์ 

 ระบบไฟฟ้าก าลัง           3(2-3-6) 

 Computation Technique for Power  

 System Analysis 

 การแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

ก าลังโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักวิธีในการ

ค านวณการวิเคราะห์กระแสลัดวงจรและการไหลของ

โหลดในระบบไฟฟ้าก าลัง หลักวิธีของสมการพีชคณิตชนิด

ไม่เชิงเส้นส าหรับการแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ของ

ระบบไฟฟ้าก าลัง  

262742 การประมาณสถานะระบบไฟฟ้าก าลัง 

                                            3(2-3-6) 

 Power System State Estimation 

 สถานะการด าเนินงานของระบบไฟฟ้าก าลัง 

การจ าลององค์ประกอบ แบบจ าลองการวัด วิธีก าลังสอง

น้อยสุดที่ถ่วงน้ าหนัก การวิเคราะห์ความสามารถในการ

สังเกตการณ์ กระบวนการข้อมูลไม่ดี การประมาณสถานะ

ที่ทนทาน การประมาณพารามิเตอร์ 

262743 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดในระบบ 

 ไฟฟ้าก าลัง                           3(2-3-6) 

 Optimization Techniques in Power System 

 แนะน าเก่ียวกับการหาค่าเหมาะที่สุด เทคนิค

การหาค่าเหมาะที่สุดแบบคลาสสิก การโปรแกรมเชิงเส้น 

การโปรแกรมไม่เชิงเส้น ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม การหาค่า

เหมาะที่สุดที่ใช้โครงข่ายประสาท การหาค่าเหมาะที่สุด

ของระบบฟัซซี การหาค่าเหมาะที่สุดกลุ่มอนุภาค การหา

ค่าเหมาะที่สุดฝูงผึ้ง การหาค่าเหมาะที่สุดกบกระโดด 

ขั้นตอนวิธีหิ่งห้อย ตัวอย่างเทคนิคการหาคา่เหมาะที่สุดใน

ระบบไฟฟ้าก าลัง 
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262744 เสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลัง 

 และการควบคุม           3(2-3-6) 

 Power System Stability and Control 

 แนวคิดพื้นฐานของเสถียรภาพในระบบไฟฟ้า

ก าลัง แบบจ าลองของระบบไฟฟ้าก าลัง การวิเคราะห์

เสถียรภาพช่ัวครู่ การวิเคราะห์เสถียรภาพสัญญาณขนาด

เล็ก การปรับปรุงเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง  เร

โซแนนซ์ชนิดซับซิงโครนัส การวิเคราะห์เสถียรภาพของ

แรงดันเชิงพลวัตและเชิงสถิต การควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง 

262745 คุณภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง    3(2-3-6) 

 Power System Quality 

ความหมายของคุณภาพของไฟฟ้าก าลัง เส้นกราฟซีบีเอ็ม

เอและการประยุกต์ใช้งาน การควบคุมและการคุมค่า

แรงดันไฟฟ้า ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและการตัดไฟฟ้า การ

พองค่าและการหย่อนค่าของแรงดัน แรงดันเสิร์จ ฮาร์มอ

นิกส์  การวัดค่าทางคุณภาพของไฟฟ้าก าลังและการ

ประเมินค่า การจัดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้า

ก าลังที่มีประสิทธิผลต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละ

ประเภท 

262746 ความเช่ือถอืได้ของระบบไฟฟ้าก าลัง  

                                                          3(2-3-6) 

 Power System Reliability 

 ขนาดก าลังผลิตโดยระเบียบวิธีความน่าจะ

เป็นพื้นฐาน ระเบียบวิธีความถ่ีและระยะเวลา ระบบ

เช่ือมโยง การผลิตไฟฟ้าและระบบสายส่งแบบผสม เทคนิค

พื้นฐานของระบบจ าหน่าย ระบบเครือข่ายแนวรัศมี ระบบ

เครือข่ายแบบขนานและแบบตาข่าย ความเช่ือถือได้ของ

สถานีการสวิตช์และสถานีย่อย ความพร้อมใช้งานของโรง

จักรและสถานี การประยุกต์การจ าลองมอนติคาร์โล การ

ประเมินหาคุณค่าความเช่ือถือได้  

262747 ระบบการส่งกระแสสลับที่ยืดหยุ่นได้  

                                                          3(2-3-6) 

 Flexible Alternating Current Transmission  

 Systems 

 การควบคุมก าลังในระบบไฟฟ้าก าลัง แนวคิด

ของระบบการส่งกระแสสลับที่ยืดหยุ่นได้ตัวชดเชยวาร์สถิต 

ตัวชดเชยอนุกรมที่ควบคุมด้วยไทริสเตอร์ ตัวชดเชยเข้า

จังหวะสถิต ตัวชดเชยอนุกรมเข้าจังหวะสถิต ตัวควบคุม

ก าลังไฟฟ้ารวม ระบบไฟฟ้าก าลังที่ มี ระบบการส่ ง

กระแสสลับท่ียืดหยุ่นได้ 

262748 การควบคุมความถ่ีระบบไฟฟ้าก าลัง  

                                                          3(2-3-6) 

 Power System Frequency Control 

 ภาพรวมของการควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง 

การชดเชยก าลังไฟฟ้าจริงและการควบคุมความถ่ี  

ลักษณะเฉพาะผลตอบสนองความถ่ีและสมรรถนะพลวัต 

การออกแบบการควบคุมความถ่ีโดยใช้ตัวควบคุมพีไอ การ

ก ากับความถ่ีท่ีมีเวลาหน่วง การควบคุมหลายวัตถุประสงค์

ส าหรับการก ากับความถ่ี การควบคุมความถ่ีโหลด การ

ควบคุมความถ่ีในเงื่อนไขสภาวะฉุกเฉิน พลังงานหมุนเวียน

และการก ากับความถ่ี 

262749 พลศาสตร์ไมโครกริดและการควบคุม 

                                            3(2-3-6) 

 Microgrid Dynamics and Control 

 กริดเช่ือมต่อแหล่งจ่ายพลังงานหมุนเวียน 

ก าลังหมุนเวียนส าหรับการสนับสนุนการควบคุม แนวคิด

และโครงสร้างของไมโครกริด โหมดการท างานของไม

โครกริด พลศาสตร์ไมโครกริดและการจ าลอง การควบคุม

ไมโครกริดเชิงล าดับช้ัน การควบคุมไมโครกริดดีซี การ

ควบคุมไมโครกริดทนทาน การควบคุมและการท างานของ

ไมโครกริดอัจฉริยะ การควบคุมในภาวะฉุกเฉินและการ

ปลดโหลดในไมโครกริด การวางแผนไมโครกริดและการ

จัดการพลังงาน 

262761 การควบคุมและออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ก าลัง                           3(2-3-6) 

 Power Electronics Control and Design 

 คอนเวอรเ์ตอร์แบบพีดับบลิวเอ็ม กลยุทธ์การ

ควบคุมส าหรับคอนเวอร์เตอร์แบบพีดับบลิวเอ็ม เทคนิคพี

ดับบลิวเอ็มส าหรับคอนเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดัน 

การควบคุมอินเวอร์เตอร์พีดับบลิวเอ็ม การควบคุมเร็กทิ

ไฟเออร์พีดับบลิวเอ็ม การควบคุมอัจฉริยะส าหรับคอน

เวอรเ์ตอร์ก าลัง การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
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262762 การควบคุมดจิิทัลส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ 

 ก าลัง                           3(2-3-6) 

 Digital Control for Power Electronics 

 การจ าลองเฉลี่ยในเวลาเวลาต่อเนื่องของ ดี

ซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ปริภูมิเฉลี่ย การจ าลองสวิตช์เฉลี่ย 

การจ าลองในเวลาไม่ต่อเนื่อง ซี-ทรานส์ฟอร์ม การ

ควบคุมป้อนกลับแบบดิจิทัล การออกแบบตัวควบคุม 

แบบจ าลองสัญญาณขนาดเล็กและการควบคุมดิจิทัลของ

อินเวอร์เตอร์พีดับบลิวเอ็มสามเฟส เทคนิคการควบคุม

กระแสและแรงดัน การท าใหเ้กิดผลฮาร์ดแวร์ 

262763 ระบบขับเคล่ือนทางไฟฟ้า 

 และการประยุกต์           3(2-3-6) 

 Electric Drive Systems and Applications 

 ลักษณะเฉพาะ แบบจ าลองพลวัต การท างาน

ในสถานะคงตัวของมอเตอร์กระแสตรง การท างานใน

สถานะคงตัวของมอเตอร์เหนี่ยวน า การท างานในสถานะ

คงตัวของมอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร คอนเวอร์

เตอร์อเิล็กทรอนิกส์ก าลังส าหรับระบบขับเคลื่อนดีซีและเอ

ซี วิธีควบคุมสเกลาร์ ความสัมพันธ์ดุลยภาพพลังงาน 

ทฤษฎีกรอบอ้างอิง เทคนิคมอดูเลชันความกว้างของพัลส์

ส าหรับอนิเวอรเ์ตอร์แหล่งจ่ายแรงดันสามเฟส การควบคุม

เวกเตอร์ การควบคุมการก าหนดทิศทางสนาม การ

ควบคุมแรงบิดแบบตรง การประยุกต์ระบบขับเคลื่อนทาง

ไฟฟ้าส าหรับอุตสาหกรรมและยานยนต์ไฟฟ้า 

262764 คอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ก าลังสูง 

                                                          3(2-3-6) 

 High Power Switching Converters 

 พื้นฐานทอพอโลยีต่างๆ ของคอนเวอร์เตอร์

การสวิตช์ คอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ชนิดมีหม้อแปลง คอน

เวอร์เตอร์แบบแทรกสลับ คอนเวอร์เตอร์แบบสวิตช์คาปา

ซิเตอร์ คอนเวอร์เตอร์สั่นพ้อง การควบคุมคอนเวอร์เตอร์

การสวิตช์ การวิเคราะห์ทางพลวัตของคอนเวอร์เตอร์การ

สวิตช์ การจ าลองการท างานของคอนเวอร์เตอร์การสวิตช์ 

การออกแบบคอนเวอรเ์ตอร์การสวิตช์ 

 

 

262765 การขับเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้า 

 กระแสสลับข้ันสูง           3(2-3-6) 

 Advanced AC Motor Drives 

 แบบจ าลองทางพลวัตของมอเตอร์เหนี่ยวน า

และมอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร การควบคุม

เวกเตอร์ทั้งทางอ้อมและทางตรงของมอเตอร์เหนี่ยวน า  

การควบคุมเวกเตอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็ก

ถาวรที่ใช้ตัวรับรู้ต าแหน่ง เทคนิคมอดูเลชันเกิน วิธีการ

ควบคุมเวกเตอร์แบบไม่ใช้ตัวรับรู้และวิธีการขยายย่าน

ความเร็วรอบมอเตอร์ด้วยวิธีสนามแม่เหล็กอ่อนตัวของ

มอเตอร์เหนี่ยวน าและมอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็ก

ถาวร ผลกระทบการผันแปรของพารามิเตอร์ต่อสมรรถนะ

ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 

262766 ยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง           3(2-3-6) 

 Advanced Electric Vehicles 

 แนะน าเก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า

แบบไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด คอนเวอร์

เตอร์ก าลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บ

พลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า การอัดประจุแบตเตอร่ี

ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า กลยุทธ์การควบคุมก าลังยานยนต์

และการจัดการพลังงาน 

262767 การพัฒนาไฟฟ้าส าหรับระบบการขนส่ง 

 ทางราง                           3(2-3-6) 

 Electrification for Railway Transportation  

 Systems 

 แนะน าระบบขนส่งทางราง พื้นฐานของระบบ

ขับเคลื่อนทางไฟฟ้า ระบบจา่ยไฟฟ้าของการขนส่งทางราง 

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบต่างๆ ของ

เทคโนโลยีการขนส่ง การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าชนิด

ต่างๆ ระบบการป้องกัน ระบบต่างๆ ส าหรับล้อเลื่อน 

อุปกรณ์กักเก็บพลังงานส าหรับการขนส่งทางราง 
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262771 การรู้จ าแบบรูป           3(2-3-6) 

 Pattern Recognition 

 มูลฐานเชิงสถิติส าหรับการรู้จ าแบบรูป ทฤษฎี

การตัดสินใจของเบย์ ตัวจ าแนกเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การ

คัดเลือกลักษณะส าคัญ การจับคู่แบบทาบเคียง โครงข่าย

ประสาท 

262772 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัสข้อมูล 

                                                          3(2-3-6) 

 Information Theory and Source Coding 

 ข้อมูลเป็นช่วงแบบไร้ความจ า เอนโทรปี การ

เข้ารหัสเอนโทรปี  และข้อจ ากัดของสมรรถนะข้อมูล

ต่อเนื่องแบบมีความจ า การควอนไทซ์สัญญาณเสียง การ

เข้ารหัสแบบดิฟเฟอเรนเชียลและการท านายแบบเชิงเส้น 

ทฤษฎีการผิดเพี้ยนของอัตรา มาตรฐานการเข้ารหัส

สัญญาณเสียง 

262773 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 

 และสัญญาณภาพ           3(2-3-6) 

 Digital Image and Signal Processing 

 ระบบเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและ

คุณสมบัติ การแปลงซีและการแปลงกลับซี อนุกรมฟูรีเยร์ 

การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาและการแปลง

กลับ การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องและการแปลงกลับ 

การสุ่มสัญญาณ อัตราสุ่มไนควิสต์ การประมาณคา่ในช่วง

และเดซิเมชัน  การออกแบบและวิ เคราะห์ตัวกรอง

สัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนองอิมพัลส์จ ากัดและไม่

จ ากัด การแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว แนะน าการประมวลผล

ภาพดิจิทัลและการแปลงฟูริเยร์ของภาพ การประยุกต์ใช้

การประมวลผลภาพและสัญญาณดิจิทัล 

262774 การประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณ 

 และภาพเพื่อการพัฒนาสังคม   3(2-3-6) 

 Signal and Image Processing  

 Application for Social Development 

 แนะน ากระบวนการออกแบบโดยมีมนุษย์เป็น

ศูนย์กลาง การประมวลผลสัญญาณ 1 มิติ การประมวลผล

สัญญาณหลายมิติ  การประยุกต์ ใ ช้การประมวลผล

สัญญาณกับพลังงาน การประยุกต์ใช้การประมวลผล

สัญญาณกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้การประมวลผล

สัญญาณกับการแพทย์ 

262775 การออกแบบวงจรและระบบไมโครเวฟ  

                                            3(2-3-6) 

 Microwave Circuit and System Design 

 ทฤษฎีสารก่ึงตัวน าไมโครเวฟ บีเจที เมสเฟต 

มอสเฟต กันสส์ และไดโอดไมโครเวฟอื่นๆ การประยุกต์ใช้

ในวงจรขยายสัญญาณ วงจรออสซิลเลต วงจรมอดูเลต 

และวงจรผสมสัญญาณ พิจารณาการออกแบบระบบ

ไมโครเวฟ การออกแบบการเช่ือมต่อไมโครเวฟ 

262776 วิศวกรรมสายอากาศข้ันสูง       3(2-3-6) 

 Advanced Antenna Engineering 

 ชนิดและพารามิเตอร์ของสายอากาศ การ

วิเคราะห์สายอากาศ สายอากาศแบบเส้นลวด สายอากาศ

แบบช่องเปิด ตัวสะท้อน สายอากาศแบบไมโครสตริปและ

สายอากาศแบบช่วงความถ่ีกว้าง แนวคิดของการอาร์เรย์

สายอากาศ ระบบสายอากาศและเทคนิคการวัด 

262791 สัมมนา                             1(0-3-2) 

 Seminar               (บังคับไม่นับหน่วยกิต) 

 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจใน

ปัจจุบันทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับปริญญาโท โดยศึกษา

จากบทความวจิัยระดับนานาชาติ  

262792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี           3(2-3-6) 

 Research Methodology for Science and  

 Technology 

 ความหมายของการวิจัย ทบทวนงานวิจัยใน

อดีต การก าหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน 

วิธีการวิจัย เคร่ืองมือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การ

วางแผนการด าเนินงาน การเขยีนรายงานการวิจัยและการ

น าเสนอ จรรยาบรรณนักวิจัย 
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262793 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

                                            3(2-3-6) 

 Special Topic in Electrical Power  

 Engineering  

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง การ

ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

 Selecting interesting or current topic or case 

study in electrical power engineering, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing 

and answering question 

262794 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

                                            3(2-3-6) 

 Special Topic in Communications 

 Engineering 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิ เคราะห์และ

สังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

262795 หัวข้อพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ก าลังและ

 การขับเคล่ือนทางไฟฟ้า           3(2-3-6) 

 Special Topic in Power Electronic and 

 Electric Drives  

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก าลังและ

การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถาม 

262796 วิทยานิพนธ์                        12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ และการแก้ไขปัญหาในหัวข้อที่เก่ียวข้อง

กับวิศวกรรมไฟฟ้า 

262797 วิทยานิพนธ์                        36 หน่วยกิต 

 Thesis 

 แนวคิดพื้ นฐานของระเบียบวิธีวิ จั ยทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ ส า ห รั บ ปั ญ ห า ป ล า ย เ ปิ ด ใ น ด้ า น

วิศวกรรมไฟฟ้าระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการพัฒนาและ

การวิจัยล่าสุด การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ 

262891 สัมมนาหัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

 (ไม่นับหน่วยกิต)                      1(0-3-2) 

 Seminar in Advanced Electrical  

 Engineering Topics 

  การวางแผนและการด าเนินงานของการวิจัย

ขั้นสูงในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาพรวมของวิธีการวิจัยใน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ข้อเสนอและการเขียนรายงานการ

วิจัย การบรรยายและการอภิปรายในหัวข้อท่ีถูกเลือก 

262892 ดุษฎีนิพนธ์                       48 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การส ร้างข้ อ เสนอดุษ ฎีนิพนธ์ และการ

ด าเนินการวิจัย ในหัวข้อหรือปัญหาขั้นสูงที่เก่ียวข้องกับ

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การท าวิจัยจะต้องก่อให้เกิดองค์

ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาดังกล่าว จริยธรรมในการท าวิจัย 

263700 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี           3(3-0-6) 

 Research Methodology in Science and 

  Technology 

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย 

ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย 

ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย 

การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณ

นักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
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263701 สัมมนา                            1(0-3-2) 

 Seminar 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ งานวิจัยในปัจจุบัน ข้อกฎหมายและ

จรรยาบรรณ ที่เก่ียวขอ้งกับงานวิศวกรรมโยธา 

 

263710 คณติศาสตร์ข้ันสูงส าหรับวิศวกรโยธา 

                                                          3(3-0-6) 

 Advanced Mathematics for Civil  

 Engineers 

 พีชคณิตของเมตริกซ์ การแก้ระบบสมการเชิง

เส้น การแก้สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ในงาน

วิศวกรรมโยธา การวิจัยการด าเนินงานด้วยวิธีโปรแกรม

เชิงเส้น วิธีการหาค่าท่ีเหมาะสมที่สุดในงานวิศวกรรมโยธา 

คณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 

263711 การวิเคราะห์โครงสร้างข้ันสูง    3(2-2-5) 

 Advanced Structural Analysis 

 การวิ เคราะห์ โครงส ร้างที่ประกอบด้วย

ช้ินส่วนที่หน้าตัดเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอาร์ค โครงสร้าง

เคเบลิ การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์  เทคนิคการ

แก้ระบบสมการเชิงเส้นขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์ในการ

วิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีไฟไนต์

เอลิเมนต์เบื้องต้น การวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

263712 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กข้ันสูง  

                                                          3(2-2-5) 

 Advanced Reinforced Concrete  

 Structures 

 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหล็กในปัจจุบัน พฤติกรรม และ ก าลัง ขององค์

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงกระท าต่าง ๆ ได้แก่ 

แรงในแนวดิ่ง แรงดันทางข้าง แรงดันดิน แรงอัดร่วมกับ

โมเมนต์ดัด การวิบัติของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

การออกแบบโดยวิธีแบบจ าลอง  strut-and- tie การ

ออกแบบโครงสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ทันสมัย 

263713 พลศาสตร์โครงสร้าง           3(3-0-6) 

 Structural Dynamics 

 ส มก า ร ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

ผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของระบบที่มีระดับช้ันเสรี

ระดับเดียวและหลายระดับ การสั่นแบบฮาร์โมนิค พีรี

ออดิค และแอพพีรีออดิค การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ 

ส เปกตรัมการตอบสนอง  การจ าลองแรงลมและ

แผ่นดินไหว วิธีการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงพลศาสตร์ การ

วิเคราะห์แบบสเปกตรัมการตอบสนองแบบโหมด การ

วิเคราะห์การตอบสนองแบบประวัติเวลา 

263715 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง         3(3-0-6) 

 Advanced Civil Engineering Materials 

 จุลโครงสร้างของคอนกรีต ไม้ เหล็ก และวัสดุ

วิศวกรรมโยธา วัสดุประกอบ กลไกการวิบัติ การวิเคราะห์

การวิบัติและความเสียหาย ก าลังการล้าและการขยายตัว

รอยร้าว เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของ

วัสดุ สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคป เอกซเรย์ดิฟแฟรคชัน 

ความก้าวหน้าทางวัสดุวิศวกรรมในปัจจุบัน วัสดุวิศวกรรม

โยธาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

263716 เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันสูง         3(3-0-6) 

 Advanced Concrete Technology 

 คุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่

แข็งตัว พฤติกรรมอีลาสติก จุลโครงสร้างของคอนกรีต 

การหดตัว การคืบ ความสามารถในการต้านทานการซึม

ผา่นของน้ า ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต คุณสมบัติ

ทางความร้อนของคอนกรีต การทดสอบแบบไม่ท าลาย 

คอนกรีตก าลังสูง คอนกรีตที่มีความสามารถการเทได้สูง 

คอนกรีตน้ าหนักเบา คอนกรีตบดอัดแน่น คอนกรีตพรุน 

คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีคอนกรีตในปัจจุบัน 
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263719 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์    3(2-2-5) 

 Finite Element Analysis 

 หลักการพื้นฐานของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  วิธี

ถ่วงน้ าหนักเศษตกค้าง สมการไฟไนต์เอลิเมนต์ สมการ

จากหลักการพลังงาน ฟังก์ช่ันรูปร่าง การวิเคราะห์ไฟไนท์

อิลิเมนต์ของระบบสองมิติ  และสามมิติ เอลิเมนต์ที่ มี

ช้ินส่วนสามเหลี่ยมความเครียดคงที่ ไอโซพาราเมตริกเอลิ

เมนต์  โซลิดเอลิเมนต์ โครงสร้างแผ่นและเปลือกบาง การ

ใช้วิธีเชิงตัวเลข และคอมพิวเตอร์วิเคราะห์โครงสร้าง การ

ประยุกต์ในปัญหาวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

 

263720 การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว 

                                            3(2-2-5) 

 Seismic Design of Buildings 

 แนวคิดในการออกแบบอาคารต้านทาน

แผ่นดินไหว รูปแบบของโครงสร้าง และความไม่ปกติของ

โครงสร้าง การค านวณแรงเฉือนที่ฐานโดยวิธีสถิตศาสตร์

จากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวกฎกระทรวงฯ การ

ออกแบบอาคารที่มีความเหนียวจ ากัด การออกแบบองค์

อาคารโดยวิธีคาปาซิตี้ดีซายด์ รายละเอียดการเสริมเหล็ก

ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง พลศาสตร์

โครงสร้างเบื้องต้น การวิเคราะห์ความถ่ีธรรมชาติของ

อาคาร รูปแบบการสั่นไหวของอาคาร การออกแบบอาคาร

โดยวิธีพลศาสตร์ การสร้างสเปกตรัมผลตอบสนอง กา

รวิเคระห์โครงสร้างโดยวิธีประวัติเวลา การวิเคราะห์

อาคารพลศาสตร์ท่ีมีการเคลื่อนตัวและมกีารบดิ 

263721 โครงสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป 

                                                          3(3-0-6) 

 Precast Concrete Structures 

 บทบาทและความส าคัญของโครงส ร้าง

คอนกรีตหล่อส าเร็จรูป วัสดุที่ใช้ในโครงสร้างส าเร็จรูป 

การวิเคราะห์โครงสร้างส าเร็จรูป พื้นคอนกรีตส าเร็จรูป

คานคอนกรีตส าเร็จรูป เสาและผนังรับแรงเฉือน ไดอะแฟรม 

ของพื้นทางราบ จุดต่อและการต่อเช่ือมการเช่ือมต่อ

ระหว่างคานและเสา การโยงยึดในโครงสร้างคอนกรีตหล่อ

ส าเร็จรูป 

263730 ปฐพีกลศาสตร์ข้ันสูง           3(3-0-6) 

 Advanced Soil Mechanics 

 สมดุล ความเคน้และการกระจายความเค้นใน

มวลดิน ความเค้น-ความเครียดและความแข็งแรงของดิน 

ความสามารถในการซึมน้ าของดิน แรงดันน้ าในมวลดิน 

แรงดันน้ าร่ัวไหล ทฤษฎีการยุบตัวและการวิเคราะห์การ

ทรุดตัว เสถียรภาพลาดเอียง 

263731 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง           3(2-2-5) 

 Advanced Foundation Engineering 

 การตรวจสอบช้ันดินและหินในโครงการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่  ฝกึปฏิบัติออกแบบฐานรากแบบต่าง ๆ 

ก าแพงกันดิน เข็มพืด เสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะ 

อิทธิพลการสั่นสะเทือนจากการตอกเข็ม การหาค่าการ

ทรุดตัว การปรับปรุงฐานรากให้ม่ันคง 

263732 คุณสมบัติของดินและการทดสอบ 

 ในงานวิศวกรรมปฐพี           3(2-2-5) 

 Soil Properties and Testing in  

 Geotechnical Engineering 

 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน แร่ดิน

และองค์ประกอบต่าง ๆ อนุภาคของเม็ดดินและการยึด

เกาะ แร่ดินเหนียว การส ารวจหาคุณสมบัติต่าง ๆ ของดิน

ในสนามและห้องปฏิบัติการ การปรับปรุงคุณภาพของดิน 

การหาแรงเฉือนและการทรุดตัวสามมิติ การหาเส้นทาง

เดินของความเค้นในดิน  และการใช้เคร่ืองมือในการ

ตรวจวัดพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม 

263733 การปรับปรุงดิน           3(3-0-6) 

 Soil Improvement 

 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินส าห รับ

น ามาใช้เป็นวัสดุฐานรากและวัสดุก่อสร้าง การปรับปรุงดิน

ทางวิศวกรรมเบื้องต้น การปรับปรุงดินทางกายภาพและ

ทางเคมี การปรับปรุงดินด้วยวิธีเชิงกลและวิธีทางชล

ศาสตร์รวมถึงการปรับปรุงดินด้วยการใช้ความร้อน การ

ปรับปรุงดินด้วยการเสริมก าลัง 
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263740 การวางแผนการขนส่งในชุมชนเมอืง  

                                                          3(3-0-6) 

 Urban Transportation Planning 

  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พื้นที่และระบบ

ขนส่งในชุมชนเมือง อุปสงค์และอุปทานของการขนส่ง  

กระบวนการและหลักการที่ใช้ในการวางแผนการขนส่งใน

ชุมชนเมือง  การจัดการระบบขนส่งเบื้องต้น การก าหนด

แนวทางการส ารวจข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การรวบรวม

ข้อมูล การเกิดการเดินทาง การกระจายการเดินทาง การ

แบง่แยกรูปแบบ การก าหนดการเดินทาง 

263741 โครงสร้างพื้นผิวทาง           3(3-0-6) 

 Pavement Structure 

 ประเภทและลักษณะโครงสร างผิวทาง 

มาตรฐานและการทดสอบวัสดุการทาง ดินคันทาง มวล

รวม แอสฟลต การออกแบบผิวทางแอสฟลต หลักการ

ออกแบบผิวทางคอนกรีต การออกแบบผิวทางของ

สนามบิน การระบายน้ า กลศาสตรของแอสฟลตคอนกรีต 

263742 ระบบขนส่งสาธารณะ           3(3-0-6) 

 Public Transportation 

 สภาพปัญหาการเดินทางของประชาชนใน

ชุมชนเมือง คุณลักษณะและการท างานของระบบขนส่งแต่ละ

ประเภท วิธีการที่เหมาะสมในการวางแผน ออกแบบและ

ด า เนินงานระบบขนส่ งสาธารณะ  ผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อม263744 การจัดการโลจิสติกส์           

3(3-0-6) 

 Logistics Management 

 การจัดการโลจิสติกส์ กระบวนการในการ

จัดการโลจิสติกส์ การจัดการการไหลของผลิตภัณฑ์ การ

บริหารการจัดส่ง การวางเส้นทางและการจัดตารางเวลา  

การรวมและการแยกสินค้า ที่ตั้งและการวางผังคลังสินค้า 

การขนส่งหลายรูปแบบและโลจสิติกส์ระหว่างประเทศ 

263745 ความรู้พื้นฐานของวิศวกรรมขนส่งทางราง 

 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Engineering 

 ความส าคัญของระบบขนส่งทางรางต่อสังคม

และเศรษฐกิจของประเทศ  โบก้ีรถไฟ ระบบอาณัติ

สัญญาณและการเดินรถ องค์ประกอบของทางรถไฟ

เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง การออกแบบทางรถไฟ การ

ออกแบบย่านสถานีและย่านสินค้า การพัฒนาพื้นที่รอบ

สถานีขนส่ง การก่อสร้างและบ ารุงรักษา 

263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา  

                                                          3(3-0-6) 

 Selected Topics in Civil Engineering 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาวิศวกรรมโยธา การ

ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

263760 กลศาสตร์ของไหลข้ันสูง           3(3-0-6) 

 Advanced Fluid Mechanics 

 ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลขั้นสูง การเคลื่อนที่

ของของไหลแบบคงที่และไม่คงที่ ของไหลแบบยุบตัวและ

ไม่ยุบตัว ไฮโดรไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหลอุดมคติและ

ของไหลหนืด 

263761 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ า  

                                                          3(3-0-6) 

 Water Resources Development and 

  Management 

 ปัญหา ชนิดและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา

และการจัดการทรัพยากรน้ า  ค าจ ากัดความของการ

จัดการด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สถาบัน กฎหมาย  

สิ่งแวดล้อม การประเมินทรัพยากรน้ า ข้อมูลที่ใช้รวบรวม

และวิเคราะห์ เทคนิคและเคร่ืองมือในการบริหาร แนวโน้ม

ในอนาคตของการจัดการ แบบจ าลองและกรณีศึกษา การ

จัดการวางแผนและบริการลุ่มน้ าโดยค านึงถึงผลกระทบ

ของผังเมืองและสิ่งแวดล้อม 
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263762 อุทกวิทยาข้ันสูง           3(3-0-6) 

 Advanced Hydrology 

 ศักยภาพของความช้ืนในมวลอากาศ คา่ความ

น่าจะเป็นสูงสุดของหยาดน้ าฟ้า  ความสัมพันธข์องน้ าฝน-

ช่วงเวลา ความถ่ี ลักษณะและปริมาณของการน้ าท่วม 

การหาขนาดน้ าท่วม กระบวนการทางสถิติในงานอุทก

วิทยา และเทคนิควิเคราะห์ล าดับเวลาของระบบอุทกวิทยา 

เพื่อแยกแยะลักษณะทางอุทกวิทยาและแบบจ าลองทาง

อุทกวิทยา 

263763 การออกแบบอาคารชลศาสตร์  3(2-2-5) 

 Design of Hydraulic Structures 

 ออกแบบและฝึกปฏิบัติออกแบบอาคารชล

ศาสตร์ท่ีใช้ในการเก็บกักน้ าและควบคุมน้ า  ทางระบายน้ า

ล้น และ แอ่งน้ านิ่งแบบต่าง ๆ  อาคารเช่ือมต่อและอาคาร

ควบคุม  ช่องทางส าหรับการเดินเรือและเขื่อนกันคลื่น การ

ประยุกต์ใช้แบบจ าลอง เพื่อการออกแบบทางชลศาสตร์ 

263764 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้ า  

                                                          3(3-0-6) 

 Water Resource Systems Analysis 

 การวางแผนและวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้ า  

ปัญหาในการพัฒนาออกแบบและปฏิบัติการ   การ

วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ แบบจ าลองอุทกวิทยาและลุ่ม

น้ าและการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ า  ระบบน้ าผิวดิน

และน้ าใต้ดิน  การคาดการณ์น้ าท่า  การวิเคราะห์ระบบ

และแนวความคิดเชิงระบบ  สมการวัตถุประสงค์และ

ขอ้จ ากัดต่าง ๆ การจ าลองสภาวะการหาจุดเหมาะสมแบบ

โปรแกรมเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น  การวิเคราะห์ความ

แน่นอนและไม่แน่นอน  ตลอดจนการวางแผนและบริหาร

แบบคาดการณ์ 

263767 วิศวกรรมชลประทานและระบายน้ า  

                                                          3(3-0-6) 

 Irrigation and Drainage Engineering 

 การวางแผน การออกแบบ การส่งน้ าและการ

บ ารุงรักษาของอาคารต่าง ๆ ในระบบส่งน้ า ชลประทาน 

การบริหารและจัดการองค์กรโครงการ ระบบการระบาย

น้ าผิวดินและใต้ดิน การออกแบบอาคารชลศาสตร์และ

สถานีสูบน้ า 

263769 วิศวกรรมการอนุรักษ์ดนิและน้ า 

                                                          3(3-0-6) 

 Soil and Water Conservation  

 Engineering 

 คุณสมบัติและคุณลักษณะจ าเพาะของพื้นที่  

กลศาสตร์ของการชะล้างดินโดยน้ าและลม การป้องกัน

และควบคุมการชะล้างของดินด้วยวิธีทางกลและทางการ

เกษตร การควบคุมการชะล้างของดินในพื้นที่ชลประทาน 

การออกแบบอาคารอนุรักษ์ การเก็บกักของน้ าผิวดินและ

การน าไปใช้ประโยชน์แบบหมุนเวียน การควบคุมการไหล

ของตะกอนสู่อา่งเก็บ 

263791 วิทยานิพนธ์                        12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับวิศวกรรมโยธา 

282711  เทคนิคและเคร่ืองมือในการจัดการ 

 ส่ิงแวดล้อม                           3(2-2-5) 

 Technique and Tools in Environmental  

 Management 

 หลักการ ทฤษฏี และแนวคิดที่ส าคัญในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  อ ง ค์ ก ร ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับนโยบาย การมี

ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม เคร่ืองมือทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เพื่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม การประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ คาร์บอน

ฟุตพรินท์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว เทคโนโลยี

สะอาด ฉลากคาร์บอน ฉลากเขียว การประยุกต์ใช้เทคนิค

และเคร่ืองมือเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
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282712  การประเมนิความเส่ียงภัยพิบัติ   

                                                          3(2-2-5)  

        Disaster Risk Assessment 

 แนวคิดเก่ียวกับภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติ 

การลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ  ขนาดและระดับความ

รุนแรงของภัยพิบัติ การวางแผนด้านภัยพิบัติ กระบวนการ

ประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน

ความเสี่ยง การจัดการข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยง การ

ประเมินความสูญเสียจากภัยพิบัติ แนวคิดด้านการรับรู้

และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการป้องกัน และบรรเทา

ภัยพิบัติ การฟื้นฟูภัยพิบัติ ทางกายภาพ จติใจและสุขภาพ 

การปรับตัวจากภัยพิบัติ   

282713  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี           3(3-0-6) 

   Research Methodology in Science and  

 Technology 

   ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย 

ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย 

ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างวิจัย การน าเสนอโครง

ร่างวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ จรรยาบรรณการวิจัยและ

เทคนิควิธีการวิจัย เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

282714  การจัดการทรัพยากรน้ าและใช้ประโยชน์ 

 ที่ดิน                                    3(2-2-5) 

        Water Resource Management and 

  Land Use    

 ทฤษฏีและแนวคิด การวางผังเมือง กฎหมาย

เก่ียวกับผังเมือง การวางผังกายภาพ การใช้ที่ดินและ            

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ผลกระทบการใช้ที่ดินต่อ

สิ่งแวดล้อม ประเภท ความส าคัญ และปัญหาของทรัพยากร

น้ า สิทธิในการใช้น้ าและการจัดสรรน้ า การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า หลักการและกระบวนการบริหารงานลุ่มน้ าและ

สิ่ งแวดล้อมแบบบู รณาการ การเข้ าถึ งลุ่ มน้ าศึ กษา                    

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแบบจ าลองในการจัดการลุ่มน้ า

และใช้ประโยชน์ลุ่มน้ า ในระดับท้องถ่ินและระดับภูมิภาค การ

มีส่วนร่วมของสาธารณชนในการจัดการลุ่มน้ าและการไกล่เกลี่ย                

ขอ้พิพาทที่เหมาะสม 

282715  เทคโนโลยีและการจัดการมลพิษอากาศ  

              3(2-2-5)  

            Technology and Air Pollution 

  Management 

 แนวคิดการใช้เทคโนโลยีในการจัดการมลพิษ

ทางอากาศ สถานการณ์ หลักการ และแนวคิดส าหรับการ

จัดการมลพิษอากาศ แนวทางการจัดการมลพิษอากาศ 

ระบบคอมพิวเตอร์และระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ส าหรับ

การจัดการมลพิษอากาศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ภาพถ่ายทางอากาศและแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์

ส าหรับการจัดการมลพิษอากาศ การบูรณาการทาง

เทคโนโลยีร่วมกับชุมชนส าหรับการจัดการมลพิษอากาศ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการมลพิษอากาศใน

ภาคเหนือ 

282716  สัมมนา 1             1(0-2-1)  

             Seminar I 

 การฝึกทักษะการสืบค้น การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม จากบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

282717    สัมมนา 2             1(0-2-1) 

          Seminar II  

 การฝึกทักษะการผลิตสื่อและการสื่อสารทาง

วิ ชาการด้ านวิ ทยาศาสต ร์สิ่ ง แวดล้อมใน รูปแบบ

ภาษาอังกฤษ การน าเสนอรายงานและการอภิปรายโดย

เน้นให้มีหัวขอ้และเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับการท าวิทยานิพนธ์ 
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282721  แบบจ าลองบรรยากาศส าหรับจัดการ 

 คุณภาพอากาศ           3(2-2-5) 

   Atmospheric Model for Air Quality  

 Management 

 แบบจ าลองทางบรรยากาศ หลักการทาง

คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และ คอมพิวเตอร์ส าหรับแบบจ าลอง

ทางบรรยากาศ โครงสร้างของแบบจ าลองและระบบพลวัตร 

หลักการของแบบจ าลองส าหรับการคาดการณ์ฝนและการเกิด

เมฆ กระบวนการทางเคมีบรรยากาศ              ในแบบจ าลอง

บรรยากาศ เทคนิคการลดขนาดเชิงพลวัตร            การพัฒนา

แบบจ าลองภูมิอากาศ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบ    ใน

แบบจ าลองภูมิอากาศ แบบจ าลองทางบรรยากาศ             กับ

เทคโนโลยีการตรวจวัด การประยุกต์แบบจ าลองทางบรรยากาศใน

การจัดการและวางแผนคุณภาพอากาศในอนาคต 

282722  เทคนิคการกลมกลืนข้อมูลในการจัดการ 

 มลพิษอากาศ              3(2-2-5) 

       Data Assimilation Technique in Air  

 Pollution Management 

 การกลมกลืนข้อมูล การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ 

วิธีก าลังสองน้อยที่สุด วิธีการกลมกลืนข้อมูลทางสถิติแบบ

หลายตัวแปร การวิเคราะห์เชิงกายภาพของตัวแปรแบบ

สองและสามมิติ  การกลมกลืนข้อมูลกับความแปรปรวน

ร่วม การควบคุมคุณภาพข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคนิคการ

กลมกลืนข้อมูลกับข้อมูลจุดความร้อน ภาพถ่ายดาวเทียม 

และการตรวจวัดภาคพื้นดิน การประยุกต์ใช้เทคนิคการ

กลมกลืนข้อมูลในการจัดการมลพิษอากาศ  

282723  การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

                                                          3(2-2-5) 

   Greenhouse Gas Management  

 หลักการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ พิธีสาร ข้อแก้ไขเพิ่มเติม และข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก การจัดท าบัญชีก๊าซ

เรือนกระจก กลไกลดก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือน

กระจกภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด การสนับสนุน

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจกภาค

สมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย การขึ้นทะเบียนเป็นผู้

ตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 

282731  การจัดการของเสียอันตรายอุตสาหกรรม  

                                            3(2-2-5) 

   Industrial Hazardous Waste  

 Management 

 ลักษณะของเสียอันตรายอุตสาหกรรม ความ

เป็นพิษของของเสียอันตรายอุตสาหกรรม สถานการณ์

และผลกระทบจากของเสียอันตรายอุตสาหกรรม 

กฎหมายและขอ้บังคับเก่ียวกับการจัดการของเสียอันตราย

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย

อุ ต ส าหกรรม  กา รลดป ริมาณของ เสี ย อั น ต ร า ย

อุตสาหกรรม การบ าบัดและการก าจัดของเสียอันตราย

อุตสาหกรรม และการน ากลับมาใช้ใหม่ 

282732  เทคโนโลยีชวีภาพส่ิงแวดล้อม   3(2-2-5) 

   Environmental Biotechnology 

 สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ

เพื่อบ าบัดสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบการ

เจริญเติบโตของจุลินทรีย์และพืช วิถีเมตาบอลิซึมของ

จุลินทรีย์และพืช การบ าบัดทางชีวภาพ กลไกบ าบัดมลพิษ

ทางธรรมชาติ กลไกบ าบัดมลพิษด้วยการกระตุ้นทาง

ชีวภาพ การบ าบัดด้วยจุลินทรีย์ เทคโนโลยีสาหร่ายเพื่อ

บ าบัดมลพิษ เทคโนโลยีสาหร่ายเพื่อผลิตพลังงานทดแทน 

การบ าบัดด้วยพืช พันธุวิศวกรรมพืชบ าบัดสารมลพิษ  

เทคโน โลยี เอน ไซ ม์ เพื่ อกา รบ าบั ด  การออกแบบ

กระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการบ าบัดทางชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมระดับนาโน  

282733  เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรม 

               3(2-2-5) 

 Industrial Wastewater Treatment  

 Technology 

 แหล่งที่มาและลักษณะสมบัติของน้ า เสีย

อุตสาหกรรม สถานการณ์มลพิษจากน้ าเสียอุตสาหกรรม 

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับการบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรม 

กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย

อุตสาหกรรมทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การดูดซับ
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ด้วยถ่านกัมมันต์ การแลกเปลี่ยนประจุ การกรองด้วยเยื่อ

กรอง การแยกผ่านเยื่อกรองด้วยไฟฟ้า กระบวนการ

ออกซิเดชันขั้นสูง การบ าบัดและก าจัดตะกอนจากระบบ

บ าบัดน้ าเสีย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบ าบัดน้ า เสีย

ส าหรับอุตสาหกรรม 

282741  การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ 

 ทางการเกษตร           3(2-2-5) 

  Agricultural Waste Utilization 

 องค์ประกอบและแหล่งก าเนิดของวัสดุเหลือ

ใ ช้ทางการเกษตร ผลกระทบของวัสดุ เหลือใ ช้ทาง

การเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร เทคโนโลยีการอัดแน่นวัสดุ  เทคโนโลยีการ

เปลี่ยนรูปทางอุณหเคมี กระบวนการย่อยสลายวัสดุเหลือ

ใ ช้ท า งกา ร เกษตรด้ ว ย เอ็ น ไ ซ ม์ แล ะจุ ลิ น ท รี ย์ ที่ มี

ประสิทธิภาพ การผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตไบโอ

เอธานอล การท าปุ๋ยหมัก การผลิตถา่นชีวภาพและถ่านกัม

มันต์ การผลิตเช้ือเพลิงอัดแทง่ การผลิตเส้นใยวัสดุ 

282742  สารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร      3(2-2-5) 

  Bioproducts for Agriculture 

 สถานการณ์ปัจจุบันของการใช้สารชีวภัณฑ์

เพื่อการเกษตร สารชีวภัณฑ์จากพืชเพื่อก าจัดศัตรูพืช  ฟี

โรโมนเพื่อการก าจัดแมลงศัตรูพืช  สารชีวภัณฑ์จาก

จุลินทรีย์เพื่อก าจัดศัตรูพืช สารชีวภัณฑ์เพื่อการปรับปรุง

ดิน ความเป็นพิษของสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตรต่อ

สิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหาร ข้อก าหนดของสารชีวภัณฑ์เพื่อ

การเกษตรในระดับสากล การผลิตและการควบคุม

คุณภาพสารสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร การจัดการ

ศัตรูพืชแบบผสมผสาน แนวโน้มการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อ

การเกษตรในอนาคต   

282743  การประเมนิความเส่ียงและการจัดการ 

 สุขภาพ             3(2-2-5) 

  Risk Assessment and Health  

 Management 

 หลักการและแนวคิดในการประเมินความ

เสี่ยงทางสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การรับสัมผัสสารเคมีในมนุษย์ การ

บ่งช้ีความเป็นอันตราย การประเมินการตอบสนองของ

สารเคมี การประเมินการรับสัมผัส การอธิบายลักษณะ

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง  นโยบายและหลักการ

จัดการสุขภาพ สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ เทคนิคที่

ใช้ในการจัดการสุขภาพ การสื่อสารความเสี่ยงและการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพ  

282744  นิเวศวิทยาเขตร้อนกับการเปล่ียนแปลง 

 ภูมิอากาศ            3(2-2-5) 

  Tropical Ecology and Global Climate  

 Change 

 โครงสร้าง  หน้าที่ ในระบบนิ เวศเขตร้อน 

ความสัมพันธ์ของสิ่ ง มี ชี วิต ในระบบนิ เวศ เขต ร้อน 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อ

ระบบนิเวศเขตร้อน  การตอบสนองและการปรับตัวของ

ระบบนิ เวศเขตร้อนที่ มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศโลก การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ภาคป่า

ไม้เขตร้อน การตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซ

เรือนกระจกภาคป่าไม้ในระบบนิเวศเขตร้อน   

282751  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมยั่งยืน   

                                                          3(2-2-5) 

 Sufficiency Economics and Sustainable  

 Society 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและ

สังคมที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมเมือง การพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม ความ

รับผิดชอบต่อสังคม นโยบายเศรษฐศาสตร์สีเขียว ธุรกิจสี

เขียวและการออกแบบผลิตภัณฑ์สีเขียว เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมือจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินวงจรชีวิต

ผลิตภัณฑ์ รอยเท้าคาร์บอน รอยเท้าน้ า รอยเท้านิเวศ 

ดัชนีความสุข  
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282752  การส่ือสารประเด็นสาธารณะส่ิงแวดล้อม 

              3(2-3-6) 

             Environmental Public Issue 

  Communication 

 ปัญหาการสื่อสารด้านสิ่ งแวดล้อม  การ

พัฒนากระบวนการสื่อสาร การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ 

การช้ีประเด็นผ่านสื่อ การจัดการสื่อสารเชิงประยุกต์ การ

ให้และรับข้อมูลกับสาธารณะ องค์ประกอบความส าเร็จใน

การสื่อสาร การสื่อสารในกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน วิธีการและรูปแบบการจัดกระบวนการสื่อสาร

ประเด็นสาธารณะ การสื่อสารประเด็นสาธารณะด้าน

สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการที่ส่งผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม การผลิตสื่อด้านส่งเสริมและจัดการความ

ขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตสื่อเพื่อให้ข้อมูลเชิง

เทคนิคและสาธารณะเม่ือเกิดภัยพิบัติ 

282753  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม         3(2-2-5) 

         Environmental Economics 

 การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลไกตลาด 

และไม่ใ ช้กลไกตลาด  ต้นทุนส่วนบุคคล สังคมและ

ผลกระทบภายนอก ค่า เสียโอกาส ผู้ ก่อมลพิษเป็น

ผู้รับผิดชอบมลพิษ เคร่ืองมือประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้ทางนโยบายกับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อม 

282781  วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 

            Thesis 

 การก าหนดหัวข้อการวิจัย  การวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การน าผลงานวิจัยมาเรียบเรียง

เป็นวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงาน และการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

282782  วิทยานิพนธ์        38 หน่วยกิต 

             Thesis 

 การก าหนดหัวข้อการวิจัย การวิจัยเชิงลึกทาง

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การน าผลงานวิจัยมาเรียบเรียง

เป็นวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงาน และการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

 

282791  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

            Independent Study 

   การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเก่ียวกับปัญหา

ในหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

283701 กระบวนการทางเคมฟีิสิกส์และชีวภาพ 

 ส าหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม     3(2-2-5) 

 Physico-chemical and Biological  

 Processes for Environmental  

 Engineering 

 สมดุลมวลสาร โคแอกกูเลชันและฟล็อก            

คูเลชัน การกรอง กระบวนการแยกตะกอนและของเหลว 

การตกตะกอนผลึก การปรับพีเอช การแลกเปลี่ยนอิออน 

การฆ่าเช้ือโรค การถ่ายเทก๊าซ กระบวนการออกซิเดชัน 

ขั้นสูง การกรองผ่านทราย หลักการบ าบัดทางชีววิทยา            

ไคเนติกส์ของการเติบโตของจุลินทรีย์ กระบวนการบ าบัด

แบบใช้และไมใ่ช้ออกซิเจน 

283702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี                       3(2-2-5) 

 Research Methodology in Science and  

 Technology 

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย 

ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย 

ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย 

การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณ

นักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

283711 การจัดการและการควบคุมมลพิษอากาศ   

                                                          3(2-2-5) 

 Air Pollution Control and Management 

 สถานการณ์คุณภาพอากาศในเอเชียและ

ประเทศไทย ผลกระทบของมลพิษอากาศ สารมลพิษหลัก

และแหล่งก าเนิด การจัดการคุณภาพอากาศ มาตรฐาน

และกฎหมาย การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์สาร
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มลพิษ หลักการควบคุมทางวิศวกรรม หลักการควบคุมฝุ่น

ละอองและ ก๊าซ  อุ ตุ นิ ยมวิ ทยาด้านมลพิษอากาศ 

แบบจ าลองคุณภาพอากาศ 

283712 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

 และการลดก๊าซเรือนกระจก     3(2-2-5) 

 Climate Change and Greenhouse Gas  

 Mitigation 

 ระบบภูมิอากาศ หลักของการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ การจ าลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

แหล่งก าเนิดและแหล่งรับของก๊าซเรือนกระจก การ

เปลี่ยนแปลงของก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบของภาวะโลก

ร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความอ่อนไหวและ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การจัดการก๊าซ

เรือนกระจก นโยบายที่เก่ียวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ทางเลือกมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก การคา้คาร์บอน 

283713 วิศวกรรมคุณภาพอากาศภายในอาคาร 

                                            3(2-2-5) 

 Indoor Air Quality Engineering 

 แหล่งก าเนิดมลพิษอากาศภายในอาคาร  สาร

มลพิษอากาศภายในอาคาร แบบจ าลองคุณภาพอากาศ

ภายในอาคาร หลักการและเทคนิคการเก็บตัวอย่าง การ

ควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร การระบายอากาศ

ในอาคารส าหรับควบคุมมลพิษอากาศ 

283721 วิศวกรรมการประปาและบ าบัดน้ าเสีย 

 ข้ันสูง                           3(2-2-5) 

 Advanced Water Supply and  

 Wastewater Treatment Engineering 

 คุณภาพน้ าดิบ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ

น้ าด้วยวิธีทางกายภาพและเคมี กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย

ทางชีวภาพ เทคโนโลยีใหม่ในการปรับปรุงคุณภาพน้ าและ

น้ าเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ าเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม 

กระบวนการเมมเบรน การแลกเปลี่ยนอิออน การดูดซับผิว 

การฆ่าเช้ือโรค จลนศาสตร์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

ในการบ าบัดน้ าเสียแบบแขวนลอยและเกาะติด การน าน้ า

เสียกลับมาใช้ใหม่ การเลือกระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าและ

น้ าเสียโดยใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ การด าเนินการและ

การจัดการโรงประปาและโรงบ าบัดน้ าเสีย การด าเนินการ

ระบบในสภาวะฉุกเฉิน 

283722 เทคโนโลยีเมมเบรนส าหรับการผลิต 

 น้ าประปา                           3(3-0-6) 

 Membrane Technologies for Water  

 Treatment 

 เ ทค โน โลยี เ มม เบรนส าห รับกา รผลิ ต

น้ าประปา เปรียบเทียบชนิดเมมเบรนและรูปแบบต่างๆ 

การพัฒนาเทคโนโลยีเมมเบรน ไมโครฟิลเตรชัน อัลตรา

ฟิลเตรชัน รีเวอร์สออสโมซิส นาโนฟิลเตรชัน ปฎิกรณ์

ชีวภาพเมมเบรน การขยายส่วนการด าเนินการของระบบ

เมมเบรน เทคนิคการป้องกันการอุดตันในการผลิต

น้ าประปา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ

ระบบเมมเบรนทางอุตสาหกรรม 

283723 ระบบบ าบัดแบบบึงประดิษฐ์     3(3-0-6) 

 Constructed Wetland Treatment  

 Systems 

 หลักการและแนวคิดของระบบบ าบัดน้ าเสีย

แบบบงึประดิษฐ์ กลไกทางธรรมชาติท่ีเอื้อต่อการบ าบัดน้ า

เสีย การก าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ ประเภทของระบบ

บึงประดิษฐ์  การเลือกพื้นที่ ในการบ าบัดน้ าเสีย  การ

ออกแบบและด าเนินการระบบบึงประดิษฐ การใช้ระบบบงึ

ประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน 

283724 กระบวนการออกซเิดชันข้ันสูงส าหรับ 

 การบ าบัดน้ าเสีย           3(3-0-6) 

 Advanced Oxidation Processes for  

 Wastewater Treatment 

 กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงแบบต่างๆ โอ

โซเนชัน กระบวนการเฟนตัน กระบวนการยูวี กระบวน

การอัลตร้าโซนิค ออกซิเดชันของสารอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์

จากออกซิเดชัน ผลของออกซิเดชันต่อสิ่งแวดล้อม การ

เลือกใช้กระบวนการออกซิเดชันที่เหมาะสม การวิเคราะห์

ประสิทธิภาพของกระบวนการออกซิเดชัน การประเมิน

คา่ใช้จ่ายในกระบวนการออกซิเดชัน การประยุกต์ใช้ระบบ

บ าบัดน้ าเสีย 
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283731 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย 

 และของเสียอันตรายแบบบูรณาการ  

                                                          3(2-2-5) 

 Integrated Solid and Hazardous Waste  

 Engineering and Management 

 สมบัติและการวิเคราะห์มูลฝอยชุมชน การลด

ปริมาณมูลฝอย โรงคัดแยกมูลฝอย การก าจัดมูลฝอยด้วย

เทคโนโลยีแบบบูรณาการ การคัดเลือกพื้นที่ก าจัดมูลฝอย 

และการจัดการมูลฝอยในประเทศไทย การจ าแนกและ

ลักษณะของเสียอันตราย ประเภทของเสียอันตรายตาม

ข้อก าหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมและพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย การขนส่งของเสียอันตราย การจัดการของ

เสียอันตรายด้วยกระบวนการบ าบัดแบบต่างๆ การฟื้นฟู

สภาพพืน้ที่ปนเป้ือน การน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ใหม่ 

 

283732 การเคล่ือนที่และการเปล่ียนรูปของสาร 

 ปนเป้ือนมพีิษ           3(2-2-5) 

 Toxic Contaminants Transportation 

  and Transformation 

 ชนิดและประเภทของสารปนเปื้อนที่มีพิษ การ

ทดสอบความเป็นพิษ เส้นทางการรับสารปนเปื้อนมีพิษ 

การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและการสะสมทางชีวภาพของ

สารปนเปื้อนมีพิษในสิ่งมีชีวิต ผลกระทบของสารปนเปื้อน

มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายและ

การประมาณการเปลี่ยนรูปของสารปนเปื้อนมีพิษใน

สิ่ งแวดล้อม สัมประสิทธิ์การแพร่และการกระจาย 

สัมประสิทธิ์การแบ่งแยก กลไกและแบบจ าลองการ

เคลื่อนย้ายสารปนเป้ือนมีพิษในดินและน้ าใต้ดิน 

283733 การป้องกันมลพิษและการจัดการห่วงโซ่ 

 อุปทานสีเขียว           3(2-2-5) 

 Pollution Prevention and Green Supply  

 Chain Management 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง

สภาพภูมิศาสตร์ที่เปลี่ยนไป การวางผังเมืองที่ส่งผลต่อ

สิ่งแวดล้อม การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน เทคนิคการ

ป้องกันมลพิษขั้นสูง การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ 

การใช้ประโยชน์จากของเสียเพื่อผลิตพลังงาน  ภาพรวม

เคร่ืองมือที่ ใ ช้ในการจัดการระบบสิ่ งแวดล้อม  การ

ประเมินวัฏจักรชีวิต การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว การ

วิเคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินท์ การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพ

ร้ินท ์การท าสมดุลมวลสารและพลังงาน การวิเคราะห์การ

ไหลของสารและพลังงานเพื่อการจัดการของเสียและ

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

283734 การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 แบบบูรณาการ           3(2-2-5) 

 Integrated Environmental Impact  

 Assessment 

 เทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สังคม และสุขอนามัย การผังเมือง การประเมินความเสี่ยง

ด้านสิ่ งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน และการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ 

283794 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

                                            3(2-2-5) 

 Special Topics in Environmental  

 Engineering 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เก่ียวข้องทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถาม 

283795 สัมมนา 1                            1(0-3-2) 

 Seminar I 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
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283796 สัมมนา 2                            1(0-3-2) 

 Seminar II 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน 

สถานการณ์แนวโน้ม ในหัวข้อเก่ียวกับการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองหรอืวิทยานิพนธ์  

283797 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปราย การเผยแพร ่ในหัวข้อด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

283798 วิทยานิพนธ์                        12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาความรู้หรือการแก้ไขปัญหา

ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

วิชาการในหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

283799 วิทยานิพนธ์                       38 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบและลึกซึ้ง ในการพัฒนาความรู้หรือการ

แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานคุณภาพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติในหัวขอ้ที่เก่ียวขอ้งกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

295701 วิศวกรรมและนวัตกรรมพลังงาน  

                                                           4(2-4-6) 

 Energy Engineering and Innovation 

 ระบบพลังงาน วิศวกรรมการเปลี่ยนรูป

พลังงาน หลักการทางวิศวกรรมการผลิตพลังงาน การเก็บ

เก่ียวพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานสิ้นเปลืองและพลังงาน

ทางเลือก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานตามบริบท

พื้นที่ นวัตกรรมพลังงานทางเลือก สถานการณ์พลังงาน

โลกและนโยบายด้านพลังงานของประเทศ แผนและ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการใช้พลังงานในอนาคต  

 

295702 ระบบการจัดการพลังงานในปัจจุบัน  

                                                          3(2-2-5) 

 Current Energy Management Systems 

 การวิ เคราะห์การใช้พลังงานในปัจจุบัน 

เศรษฐศาสตร์พลั งงาน  กฏหมาย เ ก่ีย ว กับการจัด

การพลังงาน นโยบายการจัดการพลังงาน หลักการ

ออกแบบระบบการจัดการพลังงาน การจัดท าแผนการ

อนุรักษ์พลังงาน การประเมินความเป็นไปได้ในการใช้แผน 

การวิ เคราะห์ แผนการจั ดการพลั ง งานของสถาน

ประกอบการ 

295703 การประเมนิวัฏจักรชีวิตของระบบ 

 พลังงาน                           3(2-2-5) 

 Life Cycle Assessment of Energy 

 Systems 

 สถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศไทย 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

ระบบพลังงานตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต  การ

ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ผลิตภัณฑ์และองค์กร การ

ออกแบบระบบพลังงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก คาร์บอน

เครดิต 

295704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยี           3(2-2-5) 

 Research Methodology in Science and 

 Technology 

 กระบวนการวิจัย ความคิดสร้างสรรค์และ

การออกแบบแนวความคิด การก าหนดปัญหา เป้าหมาย 

ขอบเขต ตัวแปรและสมมุติฐานของการวิจัย การรวบรวม

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้งานวิจัย 

เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย จริยธรรมและคุณธรรม

นักวิจัย 

295705 สัมมนา 1 1(0-3-2) 

 Seminar I 

 การสืบค้นและรวบรวมข้อมูล การน าเสนอ

และอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมการจัด

การพลังงานและนวัตกรรมในปัจจุบัน 
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295706 สัมมนา 2                            1(0-3-2) 

 Seminar II 

 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอภิปราย

อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรม

การจัดการพลังงานและนวัตกรรมในสภาวะปัจจุบัน เรียบ

เรียงเป็นรายงานการวิจัย การน าเสนอ  

295711 สมาร์ตกริดเทคโนโลยี            3(2-2-5) 

 Smart Grid Technology 

 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ความ

ม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้า แหล่งเช้ือเพลิง ความต้องการ

ไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์ 

ระบบสายส่งแบบดั้งเดิมและแบบสมาร์ตกริด การใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริหารจัดการสายส่ง

ไฟฟ้า การออกแบบบ้านอัจฉริยะ สถานีอัดประจุยานยนต์

ไฟฟ้า ระบบการซือ้ขายไฟฟ้า  

295712 ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในอนาคต 

                                            3(2-2-5) 

 Future Electrical Energy Storage  

 Systems  

 วิวัฒนาการของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าใน

ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต วัสดุกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

ขั้นสูง วัสดุเพียโซอิเล็กทริก ตัวเก็บประจุยิ่งยวดและกราฟีน 

การประยุกตใชระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในการเก็บเก่ียว

พลังงาน แบตเตอร่ี เซลล์เช้ือเพลิง การออกแบบและ

ควบคุมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในระบบไมโครกริด 

ระบบกักเก็บพลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า การรีไซเคิล

และจัดการซากอุปกรณ์กักเก็บพลังงานหลังหมดอายุการ

ใช้งาน 

295713 นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ       3(2-2-5) 

 Smart Energy Innovation 

การออกแบบนวั ต กรรมพลั ง งานแบบบู รณ าก าร 

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการวัดและควบคุมระบบ

พลั ง ง าน  กา รประยุ กต์ ใ ช้ น วั ต ก ร รมพลั ง ง า น ใ น

ภาคอุตสาหกรรม แนวคิดการออกแบบระบบพลังงานใน

เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะเพื่อการเกษตร  

295714 การออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบ 

 พลังงานชีวมวล           3(2-2-5) 

 Design and Applications of Biomass  

 Energy System    

 ศักยภาพของวัตถุดิบเช้ือเพลิงชีวมวล การ

วิเคราะห์สมบัติชีวมวล การออกแบบเทคโนโลยีการเปลี่ยน

รูปชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงาน การเผาไหม้ แก๊สซิฟิเคช่ัน 

ไพโรไลซิส ไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพ เอทานอล การ

ประยุกต์ใช้ในเคร่ืองยนต์ ผลิตพลังงานความร้อน และผลิต

ไฟฟ้า ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลิตและใช้

ประโยชน์จากพลังงานชีวมวล 

295715 ธุรกิจพลังงานและการพัฒนา 

 ผู้ประกอบการ                        3(2-2-5) 

             Energy Business and Entrepreneur  

 Development 

 การพัฒนาธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการซื้อขาย

พลังงาน การขึ้นทะเบียนกิจการพลังงาน การวิเคราะห์

โอกาสส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน ความเป็นไปได้

ด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ของแผนการตลาด 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานและการ

บริการ หลักการในการบริหารงานคุณภาพและผลผลิตใน

องค์กร กฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจพลังงานและการเป็น

ผู้ประกอบการ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในธุรกิจพลังงาน  

295721 การวิเคราะห์นโยบายพลังงาน 

 และส่ิงแวดล้อม           3(2-2-5) 

 Analysis of Energy and Environmental  

 Policies  

 ความส าคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายและ

ยุทธศาสตร์การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงสร้าง

พื้นฐานของระบบวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง แนวโน้มการแข่งขันด้าน

พลังงานของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและ
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ประชาคมโลก การพัฒนาแผนการจัดการพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

295722 การพัฒนาและบริหารโครงการ 

 ทางพลังงาน           3(2-2-5) 

 Energy Project Development and  

 Management 

 หลักการพัฒนาโครงการด้านพลังงานตาม

บริบทพื้นที่ การเลือกเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม การ

ประเมินความเสี่ยง การวางแผนและควบคุมโครงการใน

เชิงวิศวกรรม การจัดตารางเวลาและควบคุมต้นทุน การ

ติดตามผลและประเมินโครงการ การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์

ที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารโครงการ 

295723 ระบบวิศวกรรมการจัดการพลังงานชุมชน  

                                            3(2-2-5) 

 Community Energy Management  

 Engineering Systems  

 ความม่ันคงด้านพลังงานระดับชุมชนด้วยการ

พึ่งพาตนเอง แหล่งพลังงานทางเลือกในพืน้ที่ การตัดสินใจ

เลือกใช้แหล่งพลังงานอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การออกแบบระบบผลิตพลังงานจากภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน การสร้างนวัตกรรมพลังงานเพื่อพัฒนา

คุณภาพ ชี วิ ต ใ น ท้ อ ง ถ่ิ น  ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น อย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการพลังงานทางเลือกอย่างมี

ส่วนร่วมของชุมชน การผลิตพลังงานทางเลือกเพื่อเพิ่ม

รายได้ของชุมชน การวิเคราะห์การจัดการพลังงานระดับ

ชุมชน  

295724 วิศวกรรมการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน 

                                            3(2-2-5) 

 Waste to Energy Engineering 

 วิศกรรมการเปลี่ยนรูปขยะเป็นพลังงาน การ

ออกแบบระบบเตรียมขยะเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน 

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะที่เหมาะสม เทคนิค

การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตพลังงานจากขยะ 

การน าพลังงานจากระบบแปรรูปขยะเป็นพลังงานไปใช้ใน

รูปแบบต่าง ๆ การจัดการของเสียจากระบบผลิตขยะเป็น

พลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจกจากเทคโนโลยีในการ

จัดการขยะ การเพิ่มมูลค่าของเสีย การวิเคราะห์ความ

คุม้คา่ในการผลิตพลังงานจากขยะ  

295781 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัด 

 การพลังงานและนวัตกรรม       3(2-2-5) 

 Selected Topics in Energy Engineering  

 Management and Innovation  

 หัวข้อคัดสรร กรณีศึกษา นวัตกรรม และ

วิวัฒนาการทางวิศวกรรมการจัดการพลังงานและ

นวัตกรรมและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

 

 

295791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวม การวิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูล การเขียนรายงาน การน าเสนอและการอภิปราย 

การเผยแพร่ ในหัวข้อด้านการจัดการพลังงานและ

นวัตกรรม 

295792 วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การทดลอง การค้นคว้า การวิเคราะห์และ

สรุปผลวิจัย  การสร้างองค์ความ รู้ ใหม่ด้านการจัด

การพลังงานและนวัตกรรม  

295793 วิทยานิพนธ์                        36 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การทดลอง การด าเนินการวิจัย การตีความ

ผล การสรุปและวิพากษ์ผลการค้นคว้าวิจัย การสร้างองค์

ความรู้ใหม่ในหัวขอ้การจัดการพลังงานและนวัตกรรม 

295801 นวัตกรรมและการจัดการพลังงาน 

              3(2-3-6) 

 Innovation and Energy Management 

 เทคโนโลยีการจัดการพลังงานสมัยใหม่  

นวัตกรรมพลังงานในโลกยุคปัจจุบัน นวัตกรรมพลังงาน

เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับ

การจัดการพลังงาน การวิเคราะห์และวางแผนพลังงาน

ผ่านระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการพลังงานและ
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นวัตกรรมด้วยระบบอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง นวัติกรรม

อัจฉริยะส าหรับการจัดการพลังงาน ความยั่งยืนทาง

พลังงานในอาเซียน  

295802 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยีขั้นสูง           3(2-3-6) 

 Advanced Research Methodology in  

 Science and Technology 

 เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปใน

การจัดการเอกสารอ้างอิง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

และการออกแบบแนวความคดิ  การวางแผนการวิจัย การ

พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ซอฟต์แวร์ทางสถิติส าหรับ

การออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ  

เทคนิคการน าเสนองานวิจัย การต่อยอดและใช้ประโยชน์

จากงานวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย   

295811 การจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อมแบบ 

 บูรณาการ             3(2-3-6) 

 Integrated energy and environmental  

 management   

 การประเมินความต้องการพลังงานของพื้นที่  

ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน การจัด

การพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมพลังงานที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ

ประเมินความเสี่ยง การพัฒนาโครงการตามบริบทของ

พื้นที่ การวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน การติดตาม

และประเมินผล การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมี

ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  

295812 การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสู่นวัตกรรม 

 สมัยใหม่             3(2-3-6) 

 Energy Technology Development  

 toward Modern Innovation 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการจัด

การพลังงานในยุคปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคส าหรับการ

จัดการพลังงานในปัจจุบัน  การวิ เคราะห์ปัญหาทาง

พลังงานของโครงการและพื้นที่ วิธีออกแบบความคิดเพื่อ

สร้างสรรนวัตกรรม การประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะในการ

จัดการปัญหาทางด้านพลังงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม

ใหม ่การประเมินความเหมาะสมของการใช้นวัตกรรม  

295813 หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน 

 และนวัตกรรม                        3(2-3-6) 

Special Topics in Energy Management and 

Innovation  

หัวข้อพิเศษที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน หรือได้รับการ

พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาใหม่ หรือเพิ่งค้นพบใหม่ ที่เก่ียวข้อง

กับการจัดการพลังงานและนวัตกรรม  

 

 

295803 สัมมนา 1                            1(0-3-2) 

 Seminar I 

 การค้นคว้าข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล

อย่างเป็นระบบ การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์เชิง

วิ พ ากษ์ ปัญหาและแนว โน้ มกา รวิ จั ย ทา งการจั ด

การพลังงานและนวัตกรรม การน าเสนอบทความอย่างมี

ประสิทธภิาพในหัวข้อท่ีสนใจและเก่ียวขอ้งกับสาขาท่ีเรียน 

295804 สัมมนา 2                            1(0-3-2) 

 Seminar II 

 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอภิปราย

องค์ความรู้จากวารสารทางวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติในหัวข้อที่สนใจหรือสอดคล้องกับการท า

วิทยานิพนธท์างด้านการจัดการพลังงานและนวัตกรรม  

295805 สัมมนา 3                             1(0-3-2) 

 Seminar III 

 การน าเสนอหัวข้องานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษที่

เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ทางการจัดการพลังงานและ

นวัตกรรม ภายใต้การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่

รับผิดชอบ  

295891 วิทยานิพนธ์                        36 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การทดลอง การค้นคว้า การวิเคราะห์และ

สรุปผลวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อด้านการจัด

การพลังงานและนวัตกรรม  
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295892 วิทยานิพนธ์                        48 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การทดลอง การคน้คว้า การตีความ การสรุป

และวิพากษ์ผลการค้นคว้าวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่

ในหัวข้อด้านการจัดการพลังงานและนวัตกรรม การจัดท า

วิทยานิพนธม์าตรฐานระดับนานาชาติทางด้านพลังงาน   

299811 เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 แบบบูรณาการ           3(2-3-6) 

 Integrated Environmental Technology  

 and Management 

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ินและของโลก 

นโยบายเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับเมืองอัจฉริยะ การป้องกัน

และควบคุมมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและ

ชุมชน การจัดการปัญหาหมอกควัน การจัดการการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การ

จัดการแบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดล้อม

แบบบูรณาการ การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน  

299812 สัมมนา 1                            1 (0-3-2) 

 Seminar I 

 เทคนิคการสืบค้นขั้นสูง รวบรวมข้อมูลและ

การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อที่สนใจทางด้าน

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต 

299813 สัมมนา 2             1 (0-3-2) 

 Seminar II 

 การอ ภิปราย  การวิ เครา ะห์  และการ

สังเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อที่สนใจทางด้าน

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต 

299814 สัมมนา 3              1 (0-3-2) 

 Seminar III 

 เทคนิคการเขียนเอกสารทางวิชาการ การฝึก

ทักษะการผลิตสื่อและการสื่อสารทางวิชาการด้านการ

จัดการและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในรูปแบบภาษาอังกฤษ 

ส าหรับเผยแพรผ่ลงานวิชาการ 

299821  หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีและ 

 การจัดการส่ิงแวดล้อม           3(2-3-6) 

 Selected Topic in Environmental  

 Management and Technology 

 หัวข้อคัดสรรที่ ทันส มัยและส ร้างสรรค์

ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเด็น

ส าคัญในระดับประเทศและระดับโลก ผ่านกระบวนการ  

การวางแผน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงาน การสาธติผลงาน 

299822   การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว 

             ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3(2-3-6) 

 Climate Change: Mitigation and Adaptation 

 สถานก า รณ์ ก า ร เ ปลี่ ย น แ ปล ง ส ภ า พ

ภูมิอากาศของโลกและประเทศไทย  นโยบายการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย สาเหตุของ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคาดการณ์การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ผลกระทบของ

การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การปรับตัวต่อ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แหล่ง

ปลดปล่อยและแหล่งดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกของโลก

และประเทศไทย การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการ

เติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า  

299823   อุตสาหกรรมสีเขียว          3 (2-3-6) 

         Green Industry 

 แนวคิดของอุตสาหกรรมสี เขียว  เกณฑ์

ข้ อก าหนดของอุ ตสาหกรรมสี เ ขี ย ว  วิ ธี การ เข้ า สู่

อุตสาหกรรมสีเขียวของโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองมือ

ทางสิ่งแวดล้อมส าหรับสนับสนุนการเข้าสู่อุตสาหกรรมสี

เขยีว กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม จริยธรรมและการรับผิดชอบ

ต่อประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย การจัดท ารายงานด้าน

สิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรม 
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299824   การแปรสภาพและการเคล่ือนที่ของสาร 

 มลพิษในส่ิงแวดล้อม                3(2-3-6) 

         Environmental Fate and Transport of  

 Pollutants 

 รูปแบบและการเคลื่อนย้ายของสารมลพิษใน

สิ่งแวดล้อม การศึกษามลพิษสิ่งแวดล้อมในภาคสนาม 

การระบุประเด็นและปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม หลักการขั้น

สูงเก่ียวกับการเคลื่อนย้ายและแปรสภาพของสารมลพิษ

บรรยากาศ น้ าผิวดิน น้ าใต้ดินและสิ่งมีชีวิต สัมประสิทธิ์

การแบ่งแยก ความสามารถในการละลายน้ า การดูดซับ

โดยตะกอนดินและการย่อยสลายทางชีวภาพ 

299825  เทคนิคและเคร่ืองมือในการจัดการภัย 

 ทางภูมิอากาศ          3 (2-3-6) 

            Technique and Tools in Climate  

 Hazard Management 

  หลักการ และแนวคิดในการจัดการภัยทาง

ภูมิอากาศ ปัญหาภัยและภัยพิบัติจากภูมิอากาศ การมี

ส่วนร่วมในการจัดการภัยทางภูมิอากาศ การประเมิน การ

เปิดรับ ความไหว และความสามารถในการปรับตัวต่อภัย

ทางภูมิอากาศ การประเมินความเปราะบางที่เกิดจากภัย

ทางภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบที่เกิดจากภัยทาง

ภูมิอากาศ เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการภัย

ทางภู มิอากาศ  การประเ มินคา ร์บอนเครดิต  การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยทางภูมิอากาศ   

299891 วิทยานิพนธ์         36  หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การค้นคว้าวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่

ด้วยกระบวนการวิจัยอย่าง เป็นระบบในหัวข้อด้ าน

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  

299892 วิทยานิพนธ์         48  หน่วยกิต 

 Dissertation 

 กา รค้ น ค ว้ า วิ จั ย  ก า ร วิ พ า กษ์ ผ ล ก า ร

คน้คว้าวิจัย การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบในหัวข้อด้านเทคโนโลยีและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม งานวิทยานิพนธ์จัดท าให้ได้มาตรฐานระดับ

นานาชาติทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม   

298711 ระเบียบวิธีวิ จัยทางวิทยาศาสตร์และ

 เทคโนโลยี            3 (3-0-6) 

        Research Methodology in Science and 

 Technology 

 ความ รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ ก่ี ย ว กับการวิ จั ย ทา ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าผิดพลาด ข้อมูลตัวแปร

เดี่ยว ทฤษฎีทางสถิติ ตรรกะและการพิสูจน์ การเก็บและ

บันทึกผลการทดลอง การวิเคราะห์ การเขียนระเบียบวิธี

วิจัยและบทความ 

298712 พลังงานทดแทนบนสมาร์ตกริด 

               3 (2-2-5) 

 Renewable Energy for Smart Grid 

 โครงส ร้างพื้ นฐานด้านพลั ง งาน  แหล่ ง

พลังงาน การใช้พลังงานของโลกและของประเทศใน

ปัจจุบันและอนาคต วิกฤตการณ์พลังงาน การประหยัด

พลังงาน ปัญหาการผลิตไฟฟ้าในสายส่งแบบดั้งเดิมจาก

พลังงานทดแทน แนวคิดการใช้สายส่งสมาร์กริดกับไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทนแบบกระจายศูนย์จากแหล่งพลังงาน

แสงอาทิตย์ น้ า ลม และชีวมวล   

298713 สมาร์ตกริดเทคโนโลยี          3 (2-2-5) 

 Smart Grid Technology 

 การผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ ระบบสายส่ง

ไฟฟ้าแบบเดิม การจัดการระบบไฟฟ้าชุมชน การผลิต

ไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์จากพลังงานทดแทน รูปแบบระบบ

สายส่งสมาร์ตกริด ระบบการควบคุมด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการจัดจ าหน่าย อาคาร

อัจฉริยะ สมาร์ตมิเตอร์ ยานพาหนะไฟฟ้า การมีส่วนร่วม

ของผู้ใช้ไฟฟ้า 

298714 ระบบดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ประยุกต์

                            3 (2-2-5) 

 Digital System and Computer Application 

 ความคิดเบื้องต้นระบบดิจิตอล การวิเคราะห์

วงจรตรรกโดยใช้พิชคณิตบูลีน การออกแบบวงจรตรรก 

ระบบตัวเลขและรหัสดิจิตอล วงจรนับและการประยุกต์ใช้

งาน อัลกอริธึมและวงจรตรรกที่ใช้ด าเนินการ ดิจิตอล

คอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์ 
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โปรแกรมประยุกต์ในการวัด ระบบการควบคุมเครือข่าย

สมาร์ตกริด อินเตอร์เฟส การจัดการและประเมินผลข้อมูล 

การแสดงผล 

298715 การจัดการพลังงานระบบสมาร์ตกริด

             3 (2-2-5)  

  Energy Management for Smart Grid 

 System 

 ระบบโลจิสติกและการขนส่งเช้ือเพลิงน้ ามัน 

ก๊าซ ถ่านหิน จากแหล่งก าเนิดมายังโรงไฟฟ้าทั่วโลก 

รูปแบบใหม่ของการส่งพลังงานแปรรูปด้วยไฟฟ้าแทนการ

ขนส่งเช้ือเพลิง การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มีอยู่

ในท้องถ่ิน การใช้สมาร์ตกริดเพื่อการจัดการการเช่ือมต่อ

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การเช่ือมต่อสายส่งระหว่าง

ประเทศ ภายในประเทศและในชุมชน ระบบการจัด

จ าหน่ายไฟฟ้าด้วยสมาร์ตมิเตอร์ AMI  การบริหารจัดการ

การผลิตไฟฟ้าในชุมชนด้วยเครือข่ายสมาร์ตกริด ระบบ

สมาร์ตกริดเพื่อการจัดการการใช้ไฟฟ้าในอาคารอัจฉริยะ

และการผลิตไฟฟ้าแบบแคมปัส      

298716 สัมมนา 1             1 (0-2-1) 

 Seminar I 

 ค้นคว้าวิจัย การคิดวิเคราะห์บทความหรือ

ผลงานวิจัย การน าเสนอรายงาน ในหัวข้องานวิจัยและ

วิทยานิพนธด์้านการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ต

กริด  

298717 สัมมนา 2             1 (0-2-1) 

 Seminar II 

 การน าเสนอรายงานและการอภิปรายโดยเน้น

ให้มีหัวข้อและเนื้อหาชัดเจนในการศึกษาและการน าเสนอ

ผลงานเพื่อท าวิทยานิพนธท์างด้านการจัดการพลังงานและ

เทคโนโลยีสมาร์ตกริด  

298718 ศึกษาดูงานด้านพลังงาน          1 (0-2-1) 

           Energy Study Tour 

  การศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าและระบบสายส่ง

จากแหล่งพลังงานน้ ามัน กาซ ถ่านหิน และจากพลังงาน

ทดแทน การศึกษาดูงานการใช้งานสายส่งสมาร์ตกริด

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

298721  เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทติย์     3 (2-2-5) 

      Photovoltaic Technology 

 ความรู้เบื้องต้นพลังงานแสงอาทิตย์ การวัด

รังสีดวงอาทิตย์  สาร ก่ึงตั วน า  ประ เภทของเซลล์

แสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้งานจากเซลล์แสงอาทิตย์ใน

ระบบเช่ือมต่อกับสายส่งในรูปแบบของโซลาร์ฟาร์ม 

แคมปัสพาวเวอร ์อาคารอัจฉริยะ การใช้งานเป็นเนกกาตีฟ

โหลด และการใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบระบบอิสระใน

รูปแบบสถานีประจุไฟฟ้ารถไฟฟ้า ระบบสูบน้ า ระบบเสา

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ    

298722 เทคโนโลยีเซลล์เช้ือเพลิง        3 (2-2-5) 

 Fuel Cell Technology 

 คุณลักษณะของเซลล์เช้ือเพลิง หลักการและ

ทฤษฎีของเซลล์เช้ือเพลิง ศักยภาพและมาตรฐานของเซลล์

เช้ือเพลิง แรงดันไฟฟ้าของเซลล์เช้ือเพลิง การแปลงรูป

เช้ือเพลิง การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เช้ือเพลิง ระบบการเก็บ

พลังงานจากเซลล์เช้ือเพลิง การประยุกต์ใช้งานระบบเซลล์

เช้ือเพลิง รถไฟฟ้าจากเซลล์เช้ือเพลิง 

298723 การใช้พลังงานความร้อนจากพลังงาน

 ทดแทน            3 (2-2-5)

 Thermal Utilization from Renewable 

 Energy 

 พลังงานความร้อนจากแหล่งพลังงานทดแทน 

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ การใช้พลังงาน

ความร้อนเพื่อใช้กับเคร่ืองท าน้ าร้อน การอบแห้ง การท า

ความเย็น การหุงต้ม และการท าความสะอาด   

298724 โรงไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์จากพลังงาน

 ทดแทนในระบบสมาร์ตกริด     3 (2-2-5) 

 Decentralize Generation from Renewable 

 Energy on Smart Grid System 

 ความรู้เบื้องต้นการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์

ในช่วงภาระทางไฟฟ้าแบบพื้นฐาน ระดับกลาง และช่วง

สู งสุด  รูปแบบภาระไฟฟ้า ใน เ มือง  ชุมชน  โรงงาน

อุตสาหกรรม อาคารส านักงาน และที่อยู่อาศัย การผลิต

ไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์จากพลังงานทดแทนตามช่วงเวลา
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ของการเกิดของแหล่งก าเนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีว

มวลและน้ า การเช่ือมต่อไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์กับระบบ

สายส่ง การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคควบคุมคุณภาพไฟฟ้า 

การใช้สมาร์ตกริดบริหารจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้

ไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพ การซื้อขาย

พลังงานไฟฟ้าผ่านสมาร์ตมิเตอร์ AMI    

298725 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 ส าหรับสมาร์ตกริด                 3 (2-2-5) 

         Information and Communication 

 Technology for Smart Grid 

 ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ข้อมูลระบบไฟฟ้า การเข้ารหัสเน็ตเวิร์ก คอม

เพรสซีฟเซนซิง  สถาปัตยกรรมระบบสื่อสาร  การ

ประยุกต์ใช้การสื่อสารในระสมาร์ตกริด ข้อมูลการสื่อสาร

ไร้สายบนเครือข่ายที่ใช้งาน การบันทึกข้อมูลแบบอาร์เรย์

และการควบคุมการท างานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  การ

ตรวจสอบการไหลของพลังงาน สถานะของการใช้ไฟฟ้า

และการผลิตไฟฟ้า 

298726 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการควบคุมไฟฟ้า

 จากพลังงานทดแทนในระบบสมาร์ตกริด

                                           3 (2-2-5)  

 Power Electronics and Control for 

 Renewable Energy on Smart Grid 

 System 

 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการควบคุม

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การ

วัดและประเมินความเสถียรทางไฟฟ้าด้วยซิงโครไนซ์เฟส

เซอร์และความถ่ี ระบบสมาร์ตกริดควบคุมการไหลของ

พลังงานแบบสองทศิทาง  การควบคุมการแปลงไฟฟ้าจาก

กระแสตรงเป็นกระแสสลับและกระแสสลับเป็นกระแสตรง

เพื่อความสมดุลของภาระทางไฟฟ้า สมาร์ตกริดเพื่อใช้รวม

แหล่งพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ ระบบป้องกันความ

ปลอดภัยและความม่ันคงทางไฟฟ้า 

298727 การพัฒนานโยบายและการวางแผนพลังงาน

                            3 (2-2-5) 

 Energy Policy Development and Planning  

 นโยบายและวัตถุประสงค์ของการวางแผน

ทางด้านพลังงาน จุดเด่นและจุดด้อยของนโยบายและ

แผนงานด้านพลังงาน การพัฒนานโยบายด้านพลังงานเพื่อ

การผลิตและการใช้พลังงาน แนวโน้มการแข่งขันในด้าน

พลังงานในอนาคต การก าหนดนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน

สายส่งสมาร์ตกริดในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับ

โลก  

298728 การอนุ รักษ์พลังงานและ เทคโน โลยี

 ประสิทธิภาพพลังงาน          3 (2-2-5)

 Energy Conservation and Energy 

 Efficiency Technology 

 เทคโนโลยีการอนุ รักษ์พลังงาน  การเพิ่ม

ประสิทธิภาพพลังงานด้านความร้อนและไฟฟ้าในภาค

ครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของเทคโนโลยี             การเพิ่มมูลค่า

ให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม การต่อยอดการอนุ รักษ์

พลังงานและเทคโนโลยีพลังงาน 

298729 การใช้พลังงานและผลกระทบต่อ

 ส่ิงแวดล้อม                          3 (2-2-5) 

 Energy Consumption and Environmental 

 Impact 

    การใ ช้พลั ง ง าน  ประชากร  อั ต ร ากา ร

เจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและจดีีพี ปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก

การปลดปล่อยคาร์บอนของการใช้พลังงาน การลดลงของ

ช้ันโอโซน ปัญหาโลกร้อน การป้องกันการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ได้รับ

ผลกระทบจากพลังงาน การใช้สมาร์ตกริดเป็นเคร่ืองมือ

เพื่อการลดคาร์บอน การใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจาก

พลังงานทดแทนในระบบสมาร์ตกริด ส าหรับการปล่อย

คาร์บอนต่ า 

298730 อัลกอริทึมและซอฟแวร์เพื่อการจัดการ

 ระบบสมาร์ตกริด          3 (2-2-5)                        

           Algorithm and Software for Smart Grid 

 System Management  

 สถาปัตยกรรมระบบสมาร์ตกริด การควบคุม

มาตรฐานและคุณภาพการผลิตไฟฟ้าที่เช่ือมต่อกับสมาร์ต
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กริด อัลกอริทึมของระบบจา่ยไฟฟ้าจากพลังงานสิน้เปลือง

ร่วมกับพลังงานทดแทน ตรรกะและล าดับความต้องการ

พลังงานของภาระทางไฟฟ้า ประเภทของภาระไฟฟ้า การ

เขียนซูโดโค้ดเพื่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การแปลงก าลังไฟฟ้า ระบบ

สั่งการแบบรวมศูนย์และกระจายศูนย์  การติดตามและ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ การเช่ือมต่อและตัด

ระบบไฟฟ้าในระบบสมาร์ตกริด  

298731  เศรษฐศาสตร์และการพัฒนาธุรกิจระบบ

 สมาร์ตกริด                           3 (2-2-5)

 Economics and Business Development 

 for Smart Grid System  

 รูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานสายส่งสมาร์ต

กริด แผนและนโยบายการพัฒนาเครือข่ายสมาร์กริด  

อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนอุปการณ์ของระบบสมาร์ต

กริด  การผลิตและการใชัพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาและ

วิธีการด าเนินธุรกิจด้านพลังงาน เศรษฐศาสตร์พลังงาน 

การวิเคราะห์โอกาสและความต้องการทางธุรกิจพลังงาน

ในประเทศและระหว่างประเทศ นโยบายการลงทุนด้าน

พลังงาน กลยุทธ์ของแผนธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจ

และการบริการ 

298732 การจัดการพลังงานชุมชน       3 (2-2-5) 

        Energy Management for Community  

 การบริหารและจัดการพลังงานชุมชนเพื่อใช้

แหล่งทรัพยากรพลังงานต้นก าเนิดในท้องถ่ินเป็นพลังงาน

แปรรูปของความร้อนและไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพและมี

มูลค่าสูงสุด การพัฒนาธุรกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดภาระ

ทางไฟฟ้าและเพื่อการจ าหน่ายผ่านระบบสายส่งในชุมชน                     

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง 

การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดตั้งองค์กร การปฏิบัติงาน 

การประกอบธุรกิจและเศรษฐศาสตร์พลังงานชุมชน  

298781  วิทยานิพนธ์          12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การค้นคว้าวิจัยเชิงลึก การก าหนดประเด็น

โจทย์วิจัยให้ครอบคลุม การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่

ชัดเจน การทบทวนวรรณกรรมวิทยานิพนธ์  โครงร่าง

วิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้า รายงานปัญหาที่

เกิดขึ้นในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และเขียน

วิทยานิพนธ์ที่มีองค์ความรู้ในระดับได้ข้อเท็จจริง และ

สมมุติฐาน ที่เป็นค าตอบและสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหา

ของโจทย์ ในหัวข้อการวิจัยที่ ชัด เจน  ในด้านการจัด

การพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด 

298782 วิทยานิพนธ์                        36 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การค้นคว้าวิจัยเชิงลึก การก าหนดประเด็น

โจทย์วิจัยให้ครอบคลุม การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่

ชัดเจน การทบทวนวรรณกรรมวิทยานิพนธ์  โครงร่าง

วิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้า รายงานปัญหาที่

เกิดขึ้นในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และเขียน

วิทยานิพนธ์ที่ มีองค์ความ รู้ ในระดับได้ ข้อ เท็ จจ ริ ง 

สมมุติฐาน และมีหลักเกณฑ์ที่เป็นค าตอบและสามารถ

น าไปสู่การแก้ปัญหาของโจทย์ในหัวข้อการวิจัยที่ชัดเจน 

ในด้านการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด  

298791  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  6  หน่วยกติ 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงานจากข้อเท็จจริงและ

สมมุติฐานที่ถูกต้อง การน าเสนอ และการอภิปราย การ

เผยแพร่ ในหัวข้อทางด้านการจัดการพลังงานและ

เทคโนโลยีสมาร์ตกริด 

298811 การจัดการแหล่งพลังงานและส่ิงแวดล้อม

                           3 (2-2-5) 

 Energy Source and Environment 

 Management 

 ประวัติของยุคพลังงาน สถานการณ์พลังงาน

ของโลกในปัจจุบันและอนาคต ความต้องการพลังงานใน

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก แหล่งพลังงาน

ส ารองของโลก เส้นทางขนส่งทางการค้าของพลังงาน

ฟอสซิล แหล่งพลังงานหลักส าหรับการผลิต ไฟฟ้า 

นัยส าคัญของแหล่งพลังงานทดแทน การใช้พลังงานและ

การจัดการ ประชากร อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และจีดีพี ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยคาร์บอน
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ของการใช้พลังงาน ภาวะโลกร้อน การป้องกันการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตรวจสอบและการ

จัดการสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากพลังงาน 

เคร่ืองมือส าหรับลดคาร์บอนและกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

(CDM) 

298812 โครงสร้างพื้นฐานสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

             3 (2-2-5) 

 Smart Grid Technology Infrastructures 

  โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ความ

ม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้า แหล่งเช้ือเพลิง ระบบสายส่งแบบ

ดั้งเดิม ความต้องการไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังผลิต

ไฟฟ้าของประเทศไทย และพีดีพีของโลก รูปแบบสายส่ง

สมาร์กริด การใช้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารบริหารจัดการสายส่งไฟฟ้า การส่งพลังงานไฟฟ้า

จากแหล่งพลังงานต้นก าเนิดด้วยสมาร์ตกริดแทนการ

ขนส่งเช้ือเพลิงมาที่โรงไฟฟ้า  การต่อเช่ือมไฟฟ้าแบบรวม

ศูนย์และแบบกระจายศูนย์จากพลังงานทดแทนด้วย

สมาร์ตกริด บา้นอัจฉริยะ ระบบประจุรถไฟฟ้า การซือ้ขาย

ไฟฟ้าด้วยสมาร์ตมิเตอร์    

298813 สัมมนา 1                              1 (0-2-1) 

 Seminar I 

 การศึกษาค้นคว้า การคิดวิเคราะห์บทความ

หรือผลงานวิจัย การน าเสนอรายงานทางด้านการจัด

การพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบ           

สมาร์ตกริด 

298814 สัมมนา 2                            1 (0-2-1) 

 Seminar II 

 การน า เสนอรายงานและการอภิปราย

ผลงานวิจัยทางวิชาการทางด้านการจัดการพลังงานและ

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบสมาร์ตกริดที่สนใจ และ

สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย 

298815 สัมมนา 3                              1 (0-2-1) 

 Seminar III 

 การน าเสนอรายงานและการอภิปราย โดย

เน้นให้มีหัวข้อและเนื้อหาชัดเจนในการศึกษาทางด้านการ

จัดการพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบ

สมาร์ตกริดที่เก่ียวขอ้งกับวิทยานิพนธ์ 

298821  ดิจิตอลประยุกต์และเทคโนโลยี

 สารสนเทศ            3 (2-2-5) 

 Digital Application and Information 

 Technology 

 ความรู้พื้นฐานของระบบดิจิตอล พีชคณิต

บูลีน ระบบตัวเลข เลขฐานสอง รหัสดิจิตอล อัลกอริทึม

และวงจรตรรก หลักการและการประยุกต์ใช้ทางดิจิตอล 

เทคโนโลยีสารสน เทศ  ข้อ มูลพลั งงานไฟฟ้ า  การ

เข้ารหัสเน็ตเวิร์ก คอมเพรสซีฟเซนซิง การบันทึกข้อมูล

แบบอาร์เรย์และการลดความต้องการใช้ ไฟฟ้า การ

ตรวจสอบการไหลของพลังงาน สถานะของความต้องการ

การไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า 

298822 การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ในระบบ

 สมาร์ตกริด                          3 (2-2-5) 

 Distributed Generation on Smart Grid 

 System  

 โครงสร้างพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าแบบรวม

ศูนย์ ภาระไฟฟ้าในเมือง ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 

อาคารส านักงาน และที่อยู่อาศัย  รูปแบบการผลิตไฟฟ้า

แบบกระจายศูนย์จากพลังงานทดแทนและพลังงาน

สิ้นเปลือง การผลิตไฟฟ้าระบบไฮบริดแบบอิสระ การ

เช่ือมต่อไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์กับระบบสายส่ง การใช้

สมาร์ตกริดบริหารจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าแบบ

กระจายศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพ การซื้อขายพลังงาน

ไฟฟ้าผ่านสมาร์ตมิเตอร์ AMI    

298823 ไมโครกริดและเครือข่ายไฟฟ้าภายใน

 อาคาร                           3 (2-2-5) 

  Micro-Grid and Building Area Network 

     การผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากแหล่งพลังงาน

พลังงานทดแทนในชุมชน การเช่ือมต่อไฟฟ้าในระบบสาย

ส่งไมโครกริด  ระบบสมาร์ตกริดควบคุมการไหลของ

พลังงานไฟฟ้าแบบสองทิศทาง  การแปลงไฟฟ้าจาก

กระแสตรงเป็นกระแสสลับและกระแสสลับเป็นกระแสตรง  

การใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อเพื่อให้
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การใช้พลังงานไฟฟ้าสมดุลกับภาระทางไฟฟ้าในอาคาร 

ระบบการซื้อขายไฟฟ้าในชุมชน ระบบป้องกันความ

ปลอดภัยและความม่ันคงทางไฟฟ้า 

298824 ธุรกิจสมาร์ตกริดและการจัดการพลังงาน

               3 (2-2-5) 

 Smart Grid Business and Energy 

 Management 

 แผนและนโยบายการพัฒนาโครงส ร้าง

พื้นฐานสายส่งสมาร์ตกริดของยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 

จีน ออสเตรเลีย อาเซียน และประเทศไทย  อุตสาหกรรม

การผลิตช้ินส่วนอุปการณ์ของระบบสมาร์ตกริด  ธุรกิจ

การซื้อขายไฟฟ้า การพัฒนาธุรกิจพลังงาน  วิเคราะห์

โอกาสและ  ความต้องการทางธุรกิจพลังงานในประเทศ

และระหว่างประเทศ  กลยุทธ์ของแผนธุรกิจ การบริหาร

จัดการห่วงโซอุ่ปทานด้านพลังงานและการบริการ 

298881 วิทยานิพนธ์                        36 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การค้นคว้าวิจัยเชิงลึก การก าหนดประเด็น

โจทย์วิจัยให้ครอบมคลุมและกระชับ การก าหนดหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน การทบทวนวรรณกรรมวิทยานิพนธ์ 

โครงร่างวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้า รายงาน

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และ

เขียนวิทยานิพนธ์ที่มีองค์ความรู้ในระดับเป็นข้อเท็จจริง 

สมมุติฐาน และหลักการ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในด้านการ

จัดการพลั งงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด  และมี

ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม              

298882 วิทยานิพนธ์                        48 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การค้นคว้าวิจัยเชิงลึก การก าหนดประเด็น

โจทย์วิจัยให้ครอบมคลุมและกระชับ การก าหนดหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน การทบทวนวรรณกรรมวิทยานิพนธ์ 

โครงร่างวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้า รายงาน

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และ

เขียนวิทยานิพนธ์ที่มีองค์ความรู้ในระดับเป็นข้อเท็จจริง 

สมมุติฐาน และหลักการ ที่สอดคล้องกับทฤษฎีและกฎ

อย่างชัดเจน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในด้านการจัด

การพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด และมีผลกระทบ

ต่อการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

316711 ทฤษฎี แนวคิดทางการพยาบาล 

 และการประยุกต์ใช้                 3(2-2-5) 

 Theory and Concepts in Nursing and  

 Application  

  มโนมติหลักทางการพยาบาล แนวคิดและ

ทฤษฎีทางการพยาบาล หลักการวิเคราะห์และประเมิน

ทฤษฎีการพยาบาล แนวโน้มการพัฒนาทฤษฎีการ

พยาบาล การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการพยาบาลในการ

ปฏิบัติการพยาบาล 

316712 สถิติ การวิจัยและการใช้ผลการวิจัย  

                                            3(2-2-5) 

 Statistics, Research and Research Utilization 

 การก าหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการ

วิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ

เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์และการ

ประเมินคุณค่าการวิจัย จริยธรรมการวิจัย และการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ 

316713 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น า 

 ทางการพยาบาล                     3(2-2-5) 

 Health System and Nursing management 

  นโยบายและระบบสุขภาพ ปัจจัยที่กระทบกับ

ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ระบบค่าใช้จ่ายทาง

สุขภาพ การพัฒนาภาวะผู้น าทางการพยาบาลและการ

จัดการทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการบริการ 

กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล 

316714 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 ทางการพยาบาล                     3(1-4-4) 

 Evidence Based Utilization in Nursing  

  ปรากฏการณ์ทางคลินิก  การวิ เคราะห์

ประเด็นทางคลินิกที่เลือกสรร การทบทวนหลักฐานเชิง

ประจั กษ์  ก า รป ฏิบั ติ ต ามหลั กฐ าน เ ชิ ง ปร ะ จั ก ษ์  

ประสบการณ์ทางคลินิก และการน าผลการวิจัยไปใช้ใน
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การวางแผนพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลหรือ

รูปแบบการแก้ปัญหาทางคลินิกที่ เลือกสรรในการการ

พยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 

316721 การประเมนิภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ 

 และผู้สูงอายุขั้นสูง                   2(1-2-3) 

 Advanced Health Assessment in Adult  

 and Older Adults  

  แนวคิด หลักการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง

ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การ

รวบรวมข้อมูลทั้งในภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย การตรวจ

พิเศษ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและวินิจฉัยปัญหา

สุขภาพแบบองคร์วม   

316722 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1   

                                                           2(2-0-4) 

 Advanced in Adult and Older Adults  

 Nursing I  

  สาเหตุการเกิดพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลง

ทางสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของการเกิดพยาธิ

สภาพ แนวทางการพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพ 

การป้องกันภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ การรักษา และการฟื้นฟู

สภาพในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ มีปัญหาสุขภาพในระบบ

กระดูกและกล้ามเนื้อ  ระบบต่อมไร้ท่อ และทางเดิน

ปัสสาวะ ในภาวะวิกฤติ  เฉียบพลัน เร้ือรัง และวาระ

สุดท้ายของชีวิต และการรักษาทางเภสัชวิทยา การใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผล 

316723 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2   

                                                           2(2-0-4) 

 Advanced in Adult and Older Adults  

 Nursing II  

 สาเหตุการเกิดพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลง

ทางสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของการเกิดพยาธิ

สภาพ แนวทางการพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพ 

การป้องกันภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ การรักษา และการฟื้นฟู

สภาพในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ มีปัญหาสุขภาพในระบบ

ประสาท ระบบทางเดินหายใจ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ในภาวะวิกฤติ  เฉียบพลัน เร้ือรัง และวาระสุดทา้ยของชีวิต 

และการรักษาทางเภสัชวิทยา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล   

316724 การปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงในผู้ใหญ่ 

 และผู้สูงอายุ 1                        3(0-9-5) 

 Practicum in Advanced  Adult and Older 

 Adults Nursing I  

  ปฏิบัติการจัดการรายกรณีในผู้ ใหญ่และ

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพทั้งในภาวะวิกฤติ  เฉียบพลัน 

เร้ือรัง และวาระสุดท้ายของชีวิต โดยบูรณาการศาสตร์

การพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติการ

พยาบาลและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดย

ประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ บนพื้นฐาน

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

316725 การปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงในผู้ใหญ่ 

 และผู้สูงอายุ 2                        3(0-9-5) 

 Practicum in Advanced  Adult and  

 Elderly Nursing II  

  ปฏิบัติ การพยาบาล ในกลุ่ มผู้ ใ หญ่ แล ะ

ผู้สูงอายุที่เลือกสรรที่มีปัญหาสุขภาพทั้งในภาวะวิกฤติ   

เฉียบพลัน เร้ือรัง และวาระสุดทา้ยของชีวิต โดยบูรณาการ

ศาสตร์การพยาบาล  หลักฐานเ ชิงประจักษ์ ในการ

ปฏิบัติการพยาบาลและการจัดการผลลัพธ์ทางการ

พยาบาล โดยประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

บนพืน้ฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

316726 การปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงในผู้ใหญ่ 

 และผู้สูงอายุ 3                        3(0-9-5) 

 Practicum in Advanced Adult and Older  

 Adults Nursing III  

  ปฏิบัติการจัดท าโครงการในกลุ่มผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุที่เลือกสรร ที่มีปัญหาสุขภาพทั้งในภาวะวิกฤติ  

เฉียบพลัน เร้ือรัง และวาระสุดทา้ยของชีวิต โดยบูรณาการ

ศาสตร์การพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการ

ปฏิบัติการพยาบาลและการจัดการผลลัพธ์ทางการ

พยาบาล โดยประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

บนพืน้ฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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316727 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาท 

 ผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง       3(2-2-5) 

 Theory and Role Development in  

 Advanced Nursing    

  มโนทัศน์  ทฤษฎีเ ก่ียวกับการปฏิบัติการ

พยาบาลขั้นสูง องค์ประกอบ  สมรรถนะ และบทบาทของ

ผูป้ฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้

ปฏิบัติการพยาบาลขัน้สูง 

316728 การจัดการองค์การพยาบาล     3(2-2-5) 

 Nursing Organizational Management 

  แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหาร

จัดการทางการพยาบาล องค์กรสุขภาพและองค์กร

พยาบาล การจัดองค์การพยาบาล การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารคุณภาพ 

การบริหารความเสี่ยง หลักการจัดการทรัพยากรบุคคล 

การวิเคราะห์งาน  การวางแผนจัดอัตราก าลัง เคร่ืองมือ

การพัฒนาบุคลากร  การใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการพยาบาล การควบคุมคุณภาพงานและ

การประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด

ความสามารถในการบริหารจัดการ 

316729 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

3(2-2-5) 

 Palliative Nursing  

 แนวคิดและหลักการดูแลแบบประคับประคอง 

ประเด็นสังคมวัฒนธรรม ลักษณะผูป้ว่ยที่ต้องการการดูแล

ประคับประคอง รูปแบบการดูแล การจัดทรัพยากรในการ

ดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและ

พืน้ที่บริการต่างๆ 

316730 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางสุขภาพ                            3(2-2-5) 

 Health Information Technology Innovation 

 เทคโน โลยีส ารสน เทศสุ ขภาพ  การใ ช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีในการให้บริการด้านการดูแล

สุขภาพ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกับ

การวางแผนและปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพ ระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจทางการพยาบาล เคร่ืองมือส าหรับ

การเฝ้าติดตามผู้ป่วยและการดูแลตนเอง การใช้เวช

ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์เทคโนโลยีใน

ปัจจุบันในการดูแลสุขภาพ  

316781 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

 Independent Study  

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปราย การเผยแพร่ ในหัวข้อทางด้านการพยาบาล

ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 

316791 วิทยานิพนธ์                        12 หน่วยกิต 

 Thesis  

  การสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 

326711 ปรัชญาและการบริหารสาธารณสุข   

              3(2-2-5) 

  Philosophy and Public Health  

 Administration 

 ปรัชญาและแนวคิด ระบบสาธารณสุ ข

นโยบายของการสาธารณสุขของนานาประเทศและของ

ประเทศไทย  ประวัติศาสตร์องค์ประกอบในระบบ

สาธารณสุข การเปรียบเทียบระบบสาธารณสุขของแต่ละ

ประเทศ วิวัฒนาการของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย 

การสาธารณสุขของโลกและประเทศไทย เปรียบเทียบ

ทฤษฎีและความหมายทางการบริหารหลักการและ

กระบวนการบริหารงานสาธารณสุข การพัฒนาองค์การ

สาธารณสุข การพัฒนานโยบายการประเมินและการ

ประกันคุณภาพในงานสาธารณสุข 

326712 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์    

                                                          3(2-2-5) 

 Health Education and Behavioral  

 Science 

  หลักการ ทฤษฏี ขอบเขต แนวคิดพืน้ฐานด้าน

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสุข

ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพใน
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ระบบบริการสุขภาพ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรม

สุขภาพ กลวิธีทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชนและสังคม การเฝา้ระวังปัญหาสุขภาพ การวิเคราะห์ 

สาเหตุและปัจจัยที่เก่ียวข้องพฤติกรรม การวางแผนงาน

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การติดตามและ

ประเมินผลโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ บทบาท

ของนักสุขศึกษาในระบบริการสุขภาพ  และการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทุก

กลุ่มอายุ 

326713 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    

              3(2-2-5) 

  Environmental Health and  

 Occupational Health 

 ความส า คัญของ ง านด้ า นการอนา มัย

สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน การจัดการน้ า

สะอาด การควบคุมปอ้งกันมลพิษน้ าอากาศและเสียง การ

จัดการมูลฝอยชุมชน การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมสิ่งคุกคาม 

โรคจากสภาพแวดล้อมในการท างาน การยศาสตร์ของผู้

ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การ

จัดการสารเคมีกากของเสียอันตรายกากอุตสาหกรรม 

การจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรม ความเสี่ยงทางสุขภาพ  

การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การบริการอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบอาชีพทัง้มวล  

326714  ระบาดวิทยาส าหรับการวางแผนนโยบาย 

 สาธารณสุข                           3(2-2-5) 

 Epidemiology for Public Health Policy 

 ความส าคัญและขอบเขตของระบาดวิทยา

ธรรมชาติของการเกิดโรคการประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาใน

งานสาธารณสุขการวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษา

ทางระบาดวิทยา การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อ

หาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคการเฝ้าระวังและ

การสอบสวนโรค  สถิติในงานระบาดวิทยา Chi square, 

logistic regression และ  Cox regression การประยุ ก ต์

แนวคิด ของระบาดวิทยาเพื่อการก าหนดนโยบาย

326715 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาศาสตร์ 

 สุขภาพ               3(2-2-5) 

  Research Methodology and Statistics  

 in Health Science 

 นิ ย า ม  ก ร ะ บ ว น ทั ศ น์  ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ

กระบวนการวิจัยทางด้านสาธารณสุข ปัญหาการวิจัย การ

ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือและ การหาคุณภาพเคร่ืองมือ การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล วิธีการ

ทดสอบสมมติฐาน สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล 

จริยธรรมการวิจัย การเขยีนโครงร่างการวิจัย การน าเสนอ

ผลงานวิจัย และการวิจารณ์บทความตีพิมพ์ในวารสารการ

วิจัย 

326721 การวางแผนและประเมนิระบบสุขภาพ  

               3(2-2-5) 

 Planning and Evaluation of Health 

  System  

  การวางแผนระบบสุขภาพ แผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ และโครงการ การประเมิน ผลผลิต 

ผลลัพธ์ และผลกระทบ ของระบบสุขภาพ การประเมิน

คุณภาพชีวิต การประเมินระบบบริการสาธารณสุข การ

ประเมินระบบหลักประกันสุขภาพ การประเมินโครงการ 

รูปแบบการประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ เชิงมหภาค 

และจุลภาค  

326722 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ              3(2-2-5) 

 Public Health Economics 

 แนวคิดและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ ใน

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสาธารณสุขเพื่อการ

บริหารงานสาธารณสุข การให้บริการสุขภาพประชาชน 

การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน ในการบริการสุขภาพ 

การศึกษาต้นทุนในการบริการสาธารณสุข ทรัพยากรด้าน

สาธารณสุขและ การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการให้บริการด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพทางเลือก 

อุตสาหกรรมสุขภาพ ตลาดของการให้บริการสุขภาพและ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
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326723 การจัดการระบบสุขภาพ          3(2-2-5) 

 Health System management 

 หลักการเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพ ระบบ

สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ การจัดระบบบริการ

สุขภาพของประเทศไทย ทฤษฎีและทักษะในการจัดบริการ

สุขภาพ ได้แก่ การจัดการ ภาวะผู้น า การจัดการเชิงกล

ยุทธ์ในองค์กรทางด้านสุขภาพ การพัฒนาบริการสุขภาพที่

มุ่งให้ความส าคัญกับบริการปฐมภูมิ คุณภาพของระบบ

บริการสุขภาพ  

326724 การสัมมนาสาธารณสุข           3(2-2-5) 

 Seminar Public Health   

 การวิเคราะห์ การวิจัย การสาธารณสุขและ

ระบบสุขภาพ สุขภาวะสุขภาพ อุบัติการณ์ใหม่ของโรคติด

เช้ือและโรคไร้เช้ือ พฤติกรรม สภาวะสภาพแวดล้อม การ

วางแผนการประ เ มินนโยบายการด า เนิน งานทาง

สาธารณสุข การวิพากษ์งานวิจัย 

326725 การฝึกจัดการสุขภาพชุมชน     3(0-9-3) 

  Community health management  

 practicum 

  แนวคิด ทฤษฏี และหลักการพัฒนาสุขภาพ

ชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา ประเมิน

ปัญหาสุขภาพชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

การวางแผนแก้ไข การด าเนินงาน และการประเมิน

โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยยึดแนวคิดกระบวนการ

แก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม  ท างาน เป็นทีมในวิชาชีพ

สาธารณสุขต่างๆ และชุมชน ผสมผสานทักษะด้านวิชาการ 

กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและ

ส่งเสริมสุขภาพ 

326731 สังคมศาสตร์วิทยาการแพทย์ 

 และสาธารณสุข                     3(2-2-5) 

 Social Science in Medicine and Health 

 กระบวนทัศน์ทางสังคมเ ก่ียวกับสุขภาพ 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม 

จิตวิทยา กับพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์แบบแผน

ความสัมพันธ์ขององค์กรทางการแพทย์ การบริหาร การ

ให้บริการทางสาธารณสุข จริยธรรม 

326732 สุขภาพโลก            3(2-2-5) 

 Global Health                

 มิติของการสาธารณสุขในระดับนานาชาติ  

ประวัติศาสตร์ของการสาธารณสุข ในระดับโลก นโยบาย

หลักและรูปแบบในการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข ล าดับ

ความส าคัญ ในการด าเนินงานปอ้งกันในบริบทระดับชาติที่

แตกต่างกัน บทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขระดับ

นานาชาติ  ระบบการส่งต่อ การดูแลสุขภาพ ล าดับ

ความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ทั้งใน

ปัจจุบันและที่กลับมาเกิดซ้ า การสาธารณสุขใหม่ที่ทา้ทาย

ที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลง                ด้าน

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

326733 การประเมนิและการจัดการผลกระทบ 

 ทางสุขภาพและการประเมนิความเส่ียง 

                                            3(2-2-5) 

 Health Impact and risk Assessment 

  and Management 

 หลักการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การประเมิน

คุณภาพชีวิตของประชาชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ นโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพ หลักการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การ

ประเมินความเสี่ยงจากการท างาน กระบวนการประเมิน

ความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพ การจัดการ

ผลกระทบและความเสี่ยงทางสุขภาพ  

326741  วิทยานิพนธ์          12(0-36-18) 

 Thesis 

 การสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย

อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์เผยแพร่ และ

การสัง เคราะห์ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย ในหัวข้อที่

เก่ียวขอ้งกับสาธารณสุข 

326742 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    6(0-18-9) 

 Independent study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ
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อภิปราย การเผยแพร่ การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย ในหัวข้อทางด้านสาธารณสุข 

326811 ปรัชญาสาธารณสุขและการจัดการ 

 ระบบสุขภาพ            3(2-2-5) 

 Public Health Philosophy and Health 

  System Management  

         ปรัชญา แนวคิด และหลักจริยธรรมวิชาชีพ

สาธารณสุข  การบริหาร จริยธรรมกับการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  ภาวะผู้น าและการจัดการทรัพยากรใน

องค์กรสุขภาพ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การวางแผน

เชิงกลยุทธ์และการประเมินผล พฤติกรรมจริยธรรมและ

การสร้างวัฒนธรรมองค์การ นโยบายและแผนของการ

สาธารณสุขของนานาประเทศและของประเทศไทย 

ประวัติศาสตร์ องค์ประกอบในระบบสาธารณสุข การ

เปรียบเทียบระบบสาธารณสุขของแต่ละประ เทศ 

วิวัฒนาการของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย การ

สังเคราะห์สารสนเทศสุขภาพ การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง

สุขภาพ การเท่าเทียมทางสุขภาพ จริยธรรมกับความ

หลากหลาย การประยุกต์ การบูรณาการ การพัฒนาองค์

ความรู้ แนวคิดหลัก หลักการ และวิธีการของความรู้จาก

ศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง การ

แก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขท่ีทันสมัยอย่างยั่งยืน  

326812 พันธกิจสัมพันธ์ของชุมชน 

 ในงานสาธารณสุข           3(2-2-5) 

 Community Engagement in Public  

 Health  

 แนวคิดของชุมชน ความหมายของพันธกิจ

สัมพันธ์ ชุมชน  หลักการของพันธกิจสัมพันธ์ ชุมชน 

วิวัฒนาการพันธกิจสัมพันธข์องชุมชน การศึกษาชุมชนและ

การเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน แนวคิดส าหรับการ

ฝึกปฏิบัติพันธกิจสัมพันธ์ ชุมชน  จริยธรรมของการ

ศึกษาวิจัยในความร่วมมือของชุมชน รูปแบบและกรอบ

แนวคิดในการฝึกปฏิบัติความร่วมมือของชุมชน แนวคิด

การพัฒนารูปแบบ การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ทมีหมอ

ครอบครัว ระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค แนวโน้ม

ทางการส่งเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติ เคร่ืองมือใน

การพัฒนารูปแบบการด า เนินงานส่ง เส ริมสุขภาพ      

ความยั่งยืนของชุมชนต้นแบบ  

326813 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ทางสาธารณสุข           3(2-2-5) 

 Research methodology and data  

 analysis in Public Health 

 การวิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านสถิติและชีวสถิติ 

วิ เคราะห์แบบอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์  

หลั กการวิ จั ยส าห รับการวิ จั ยทางการแพทย์ และ

สาธารณสุข การตรวจคัดกรองข้อมูล การวิเคราะห์     

ความแปรปรวนพหุ และความแปรปรวน ร่ วมพหุ                   

การออกแบบการวัด ซ้ า  การวิ เคราะห์ข้อ มูลจัด ช้ัน                 

การถดถอยพหุ การทดสอบพิเคราะห์ค่าตกค้าง การ

ถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์การอยู่รอด การวิเคราะห์

จ าแนก การวิเคราะห์ปัจจัย ตัวแบบสมการโครงสร้างและ

วิธีการทางชีวสถิติขัน้สูงอื่น ๆ  อภิปราย  วิเคราะห์ วิพากษ์  

วิจารณ์งานวิจัย รูปแบบต่าง ๆ ทางด้านสาธารณสุข และ

ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ที่เป็น

ปัจจุบันและทันสมัย การสังเคราะห์องค์ความรู้ผ่าน

งานวิจัย 

326821 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางด้าน 

 สาธารณสุข            3(2-2-5) 

 Advanced Epidemiology in Public  

 Health 

 การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในการวิจัยด้าน

สาธารณสุข แนวคิดเชิงสาเหตุ การวัดทางระบาดวิทยา 

ตารางชีพ รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษา

เชิงนิเวศน์ การศึกษาภาคตัดขวาง การศึกษาเชิงวิเคราะห์

แบบย้อนหลัง การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า 

การศึกษามีกลุ่ มควบคุมซ้อนใน  แหล่ งของอคติใน

การศึกษาทางระบาดวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

แปลผล การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค ระบาดวิทยา

ภัยพิบัติ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ใน

ระบาดวิทยา การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบด้าน

ระบาดวิทยา   
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326822  กลยุทธ์การส่ือสารสุขภาพ        3(2-2-5) 

 Health Communication Strategy 

  บทบาทของการสื่อสารสุขภาพในการป้องกัน

และควบคุมโรค กรอบการวางแผนทฤษฎีและรูปแบบของ

การเปลี่ยนแปลง การวิ เคราะห์และการสัง เคราะห์

สถานการณ์ทางสุ ขภาพ  การแบ่งกลุ่ มผู้ รั บข้ อ มูล 

วัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวทางเชิงกล

ยุทธ์ การวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร การ

พัฒนาและการทดสอบสื่อและช่องทางการสื่อสาร การ

วางแผนการผลิต การกระจาย การส่งเสริมและการ

ประเมินกระบวนการ การประเมินประสิทธิผลและการ

ปรับปรุง การสื่อสารสุขภาพ  

326823  การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย  

 และส่ิงแวดล้อม           3(2-2-5) 

  Health, Safety and Environmental  

 Management  

  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการ

จัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การสร้าง

เสริมสุขภาพในการท างาน การจัดการอาชีวอนามัยและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

การจัดการความปลอดภัยและสาธารณภัย การประเมิน

และเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การ

จัดการความสูญเสียและความเสี่ยงทางสุขภาพ นวัตกรรม

การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

326871 สัมมนา 1             1(0-2-1) 

 Seminar I 

 อภิปรายผลการวิ เคราะห์และสังเคราะห์

ประเด็นเทคนิค การศึกษาปัญหาสุขภาพ ขนาดของปัญหา

ทางสุขภาพ ปัญหาทางระบาดวิทยา ตัวช้ีวัดของปัญหา

สุขภาพและคุณภาพชีวิต การเจ็บป่วย สาเหตุการตาย ทั้ง

ในระดับประเทศและระดับโลก  

326872 สัมมนา 2             1(0-2-1) 

 Seminar II 

 อภิปรายผลการวิ เคราะห์และสังเคราะห์

ประเด็นการประยุกต์และบูรณาการความรู้ขั้นสูง     จาก

ศาสตร์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กร

ด้านสุขภาพ บทบาทภาวะผู้น า การวางแผนเชิงกลยุทธ์

และการประเมินผล การพัฒนานวัตกรรม การใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์และเทคโนโลยี          ที่เหมาะสม การแก้ไข

ปัญหาท่ีมีความซับซ้อนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

326873 สัมมนา 3             1(0-2-1) 

 Seminar III 

 ก า ร น า เ ส น อ หั ว ข้ อ ปั จ จุ บั น ท า ง ด้ า น

สาธารณสุขศาสตร์ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปราย

ปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิต การประยุกต์และบูรณา

การความรู้ข้ันสูงจากศาสตร์ต่าง ๆ 

326891  วิทยานิพนธ์         36 หน่วยกิต 

 Dissertation     

  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสาธารณสุข 

กระบวนการวิจัยช้ันสูง การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ

ร่วมกับศาสตร์ที่เก่ียวข้อง การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายในหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกับสาธารณสุขศาสตร์ 

419811 ทฤษฎีและจริยธรรมการจัดการในการ

 ท่องเที่ยวและการโรงแรมข้ันสูง3 (2-2-5) 

 Advanced Theories and Ethics 

 Management in Tourism and Hotel 

 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยว

และการโรงแรม แนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

แนวคิดในการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยว  ระบบการ

ท่องเที่ยว ระบบโรงแรม แนวคิดทางด้านจริยธรรม

ทางด้านการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม การวิเคราะห์ระบบ

และทฤษฎีจริยธรรม การเช่ือมโยงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

วงการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทฤษฎีผสมผสาน 

วิวัฒนาการและรูปแบบการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และ

โรงแรม บทบาทการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เป็นปัจจัย

การพัฒนาประเทศและโลก 
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419812 วิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยว 

 และการโรงแรมข้ันสูง           3(2-2-5) 

 Advanced Quantitative Research  

 Methodology in Tourism and Hotel 

 ปรัชญา กระบวนทัศน์  การสร้างทฤษฎี  

เคร่ืองมือและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

การก าหนดรอบความคิดปัญหาวิจัยเชิงปริมาณ การสร้าง

เคร่ืองมือและการตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ 

กระบวนการการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้สถิติการ

วิเคราะห์ในวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นสูง การแปล

ความหมาย การเขยีนรายงานผลวิจัย 

419813 การวิจัยผสมผสานวิธีทางการท่องเที่ยว 

 และการโรงแรมข้ันสูง           3(2-2-5) 

 Advanced Mixed Methodology  

 Research in Tourism and Hotel 

 ปรัชญา กระบวนทัศน์ ความหมาย ทางด้าน

การท่องเที่ยวและการโรงแรม การสร้างกรอบความคิดใน

งานวิจัยที่ผสมผสานวิธีของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ การเก็บข้อมูลในพื้นที่  การตีความ การให้

ความหมาย การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ปรากฎการณ์ 

การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล การเขียนรายงาน

วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

419821 การจัดการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว 

 และการโรงแรมข้ันสูง           3(2-2-5) 

 Advanced Tourism and Hotel Innovative  

 Management 

 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการจัดการ

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการ

สมัยใหม ่นวัตกรรมการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ การ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิ

สติก การพัฒนาและการต่อยอดของการทอ่งเที่ยวและการ

โรงแรมโดยใช้นวัตกรรม 

 

 

 

 

419822 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางด้าน 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(2-2-5) 

 Seminar in Contemporary tourism and  

 hotel Issue 

 การสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เก่ียวกับ ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มที่ เผชิญหน้าการ

พัฒนาที่รวดเร็วของกิจกรรมการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม 

ระดับชาติและนานาชาติ รูปแบบและพัฒนาการของการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม กรณีศึกษาในพื้นที่ท่องเที่ยว

และโรงแรมทัง้ในประเทศหรอืต่างประเทศ 

419831 การวางแผนและการพัฒนาแหล่ง 

 ท่องเที่ยวข้ันสูง           3(2-2-5) 

 Advanced Tourism Destination  

 Planning and Development 

 การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน การจัดการด้านสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมทางด้านการ

ทอ่งเที่ยว การพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน การบริหาร

จัดการผลกระทบ การจัดการในสภาวะวิกฤต การจัดการ

ความเสี่ยง 

419832 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 ร่วมสมัยส าหรับการท่องเที่ยวและ 

 การโรงแรม            3(2-2-5) 

 Contemporary Cultural Tourism 

 Management for Tourism and Hotel 

 ทศิทางโลกของการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน

ปัจจุบัน มุมมองระดับท้องถ่ินและระดับโลก รูปแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ตลาดการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของโลก การสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สิ่งดึงดูดทาง

วัฒนธรรมในการท่องเที่ยว  แรงจูงใจ ผู้ เข้าเยี่ยมชม 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว กิจกรรมพิเศษและงานประเพณี

ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางศาสนา ผลกระทบของ

ทอ้งถ่ินที่มาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการสร้าง

รูปการทอ่งเที่ยวที่เหมาะสมต่อชุมชน 
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419833 การบริหารจัดการด้านสุขอนามัย 

 และส่ิงแวดล้อมส าหรับโรงแรมข้ันสูง

                                            3(2-2-5) 

 Advanced Hygiene and environmental  

 for Hotel Management 

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงแรม 

การศึกษาธุรกิจสีเขียวส าหรับโรงแรม การออกแบบและ

พัฒนา สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงแรม การศึกษา

พฤติกรรมของผู้พักแรม การจัดการด้านปัญญาประดิษฐ์

ในโรงแรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในโรงแรม 

การศึกษาด้านกฏหมายที่เก่ียวข้อง กรณีศึกษาและทัศน

ศึกษาในโรงแรม 

419834 การจัดการท่ีพักแรมข้ันสูง       3 (2-2-5) 

 Advanced accommodation management 

 การบริหารที่พักแรมขั้นสูง การศึกษาพฤติ

กรรรมของผู้พักแรม รูปแบบของที่พักแรม การสร้างและ

ออกแบบท่ีพักแรม การบริหารคุณภาพบริการ 

419898 วิทยานิพนธ์                        57 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน

การท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างมีระบบ ถูกต้องตาม

หลักกระบวนการวิจัยขั้นสูง 

419899 วิทยานิพนธ์                        36 หน่วยกิต  

 Dissertation 

 กระบวนการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้

ท า ง ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ก า ร โ ร ง แ ร ม  ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างมีระบบ 
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